
 ps5 برای fifa 22 خرید بازی

یک بازی ویدئویی شبیه سازی فوتبال است که توسط الکترونیک آرتز منتشر شده است. این  ps5 برای  FIFA 22خرید بازی

چ، پلی برای مایکروسافت ویندوز، نینتندو سویی 2021اکتبر  1در Sports  EA است و  FIFAبیست و نهمین قسمت از سری

 .منتشر شد X/S ، ایکس باکس وان و ایکس باکس سری5، پلی استیشن 4استیشن 

  ps5برای  fifa 21خرید بازی

https://www.ea.com/fifa
https://www.ea.com/fifa
https://gamemark.ir/product/fifa-21-ps5/


 



سپتامبر  27سفارش کرده بودند، چهار روز دسترسی زودهنگام دریافت کردند و از یشبا این حال، بازیکنانی که نسخه نهایی را پ

 .توانستند بازی را انجام دهندمی

 .کیلیان امباپه برای دومین سال متوالی ورزشکار روی جلد بازی است



 



م نسخه ها بازی های ویدیویی فوتبال خود تیم های ملی روسیه را از تما EA، 2022در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین در سال 

 .نکرد FIFA 22 حذف کرد و بازیکنان روسی و بالروسی را واجد شرایط



 



 ps5 برای 22ویژگی های جدید بازی فیفا 

 HyperMotion تکنولوژی

FIFA 22 “فناوری HyperMotion” بازیکن واقعی  22ه های ضبط حرکت جمع آوری شده از را معرفی می کند که از داد

 .استفاده می کند که یک مسابقه فوتبال کامل و با شدت باال را با لباس های ضبط حرکت انجام می دهند



 



 داده های جمع آوری شده از حرکات بازیکن، تکل ها، دوئل های هوایی و اقدامات روی توپ برای قدرت بخشیدن به گیم پلی

FIFA 22 استفاده می شود. 



 



از این داده ها در الگوریتم یادگیری ماشینی خود استفاده می کند که از بیش  ps5 برای fifa 22 خرید بازی طبق بیانیه مطبوعاتی

 .ری پیشرفته مسابقات استفاده می کند تا حرکات و انیمیشن های شبیه به بازیکنان را ایجاد کندمیلیون فریم از فیلمبردا 8.7از 



 



از بازی موجود  Stadia های نسل نهم وتنها در نسخه «HyperMotion» روی و خارج از توپ در زمان واقعی. این ویژگی

 .شده است «Powered By Football» اعث ایجاد شعاراست و ب

 ps5 برای 22کریر مود بازی فیفا 

مشخص شده است، جایی که کاربر می تواند به عنوان یک بازیکن یا مدیر در طول  FIFA 22 تک نفره در” حالت حرفه ای“یک 

 .ساله بازی کند 15یک حرفه 



 



یک گزینه ایجاد یک باشگاه را در حرفه مربی معرفی می کند، که به بازیکنان اجازه می دهد یک  ps5 برای FIFA 22 بازی

 .باشگاه جدید با کیت های سفارشی، نشان و استادیوم خانگی طراحی کنند



 



آوری امتیازات تجربه بازیکن خود را توانند با جمعکند که در آن کاربران میای یک ویژگی سطحی را معرفی میحالت حرفه

 .کندها و امتیازات بازیکن را برای بهبود آمار باز میارتقا دهند که قفل مهارت



 



 ps5 برای fifa 22 تیم نهایی بازی

FIFA 22 Ultimate Team  و بازی های آنالین یا آفالین را یک حالت بازی است که در آن کاربران می توانند یک تیم بسازند

 .را به دست آورند تا به تیم خود اضافه کنند ”FUT Heroes“ انجام دهند تا کارت های مختلفی مانند



 



FIFA 22 Ultimate Team کارت های “FUT Heroes”  را معرفی کرد که نشان دهنده بازیکنان مختلف با رتبه ها و ویژگی

است. لیست کامل کارت قهرمانان شامل: ماریو گومز، تیم کیهیل، دیگو میلیتو، خورخه کامپوس، فرناندو مورینتس،  های خاص

سامی الجابر، رابی کین، عابدی پله، الرس ریکن، اوله گونار سولسشر، آنتونیو دی ناتاله، ایوان کوردوبا، الفردی یورگن کوهلر، 

 .و دیوید ژینوال یرژی دودک، الکساندر موستووی، جو کول



 



 VOLTA بخش فوتبال

های خاصی را در دهد که تواناییبه بازیکنان این امکان را می ps5 برای 22در خرید بازی فیفا  VOLTA های جدیدمکانیک

 .که آواتار بازیکن را در یک ویژگی خاص تقویت کند طول مسابقه ایجاد کنند



 



همچنین این  FIFA 22 بازیکنان .Aggressive Tackle و Strike ،Pure Pace سه قابلیت امضا در دسترس خواهد بود: پاور

 ن در حالت های مختلف مینی بازی آنالین بازی کنند که بخشی از بازی جدیدفرصت را خواهند داشت تا با حداکثر سه بازیک
VOLTA Arcade خواهد بود. 



 



  ps5 برای 2022باشگاه های حرفه ای بازی فیفا 

Pro Clubs  یک حالت بازی است که در آن بازیکنان می توانند شخصیت مجازی خود را ایجاد کنند تا در مسابقات آنالین

11v11 دوست دیگر در یک مسابقه آنالین بازی کنند که در آن هر بازیکن  10د با حداکثر شرکت کنند. بازیکنان می توانن

 .شخصیت های مجازی خود را در زمین کنترل می کند



 



 


