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 درباره بازی1.1

 PES پس از یک سال انتظار باالخره نسخه ی جدید بازی بسیار محبوب فوتبال رایانه ای با نام

 نام کامل بازی است. pro evoloution soccer منتشر گردید.

 به عنوان پرچم داران بازی های رایانه ای ورزشی هستند.  Fifa و   PESامروز دو بازی 

 pes   از این  1222به سبب طراحی متفاوتش توانسته جز محبوب ترین ها باشد حاال نسخه

که به  Pro Evolution Soccer بازی جذاب با ویژگی های جدید منتشر شده است. بازی

نیز نامیده می شود بازگشته است و اینبار کونامی قول داده است تا تغییرات متعددی  PES اختصار

رچه بیشتر بازی اعمال کند تا از رقیب دیرینه ی خود یعنی فیفا پیشی بگیرد را در راستای بهبود ه

ضرب، پاس دادن و شوت زدن، دریبل، یک و کنترل کامل توپ، بازی تک PES 2013 . در بازی

صورت دستی و آزادانه توسط گیمر انجام خواهد بان و دفاع متقابل کامال بهدو ، بازی با دروازه

تر کردن کار گیمر هیجان گرایی بازی، با سختل عالوه بر باال بردن دقت و واقعشد. این کنترل کام

  .برد . در کل کونامی آزادی عمل بیشتری به گیمر می دهدبازی را باالتر می

  تغییرات انجام شده در بازی1.1

 تغییرات انجام شده در  این  بازی نسبت به نسخه قبلی آن عبارتند از:

 تمام تیم های لیگ انگلیس لباساضافه شدن  -

 لباس تمام تیم های ملی اضافه شدن -
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 انگلیس 2کردن لیگ بوندسلیگا و لیگ دسته اضافه  -

 شدن کفش های بیشتر و کفش های آزاد برای ادیت شدن توسط کاربر در داخل بازیاضافه  -

 کردن بازیکنان جدید و بازنشسته و بازیکنان گم شدهاضافه  -

 معروف بیشتر از باشگاه های انگلیسهای استادیوم  -

 های معروف بیشتر از باشگاه های ترکیهاستادیوم  -

 و حقه های بیشترفن  -

واقع بینانه تر و قابل انعطاف به گیم پلی بر خالف نسخه های قبلی که در آن یک رویکرد  -

 بازیکن می تواند در هر پستی باشد مجوز لباس اصلی را به دست آور 

بیشتر در ویرایش لباس ها) مانند تمپ های بیشتر و عکس هایی که میتوانید به عنوان تنظیمات  -

 شماره لباس به بازی وارد کنید(

 کردن سوپرکاپ تیم های ملیاضافه  -

 کردن لیگ بوندسلیگا، ترکیه ، یونان ، روسیه و آمریکای شمالیاضافه  -

 …و دوم بارسلونا، رئال مادرید، اسپانیول، ویارئالتیم  -

 کاپ هاسوپر  -

بهتر هنگام دریافت پاس و زدن شوت های پیچیده تر و سخت تر. به طوری که شما حرکت  -

 .زاویه به نتیجه برسید.میتوانید از هر 

 های بهتر و اضافه کردن استادیوم استمفورد بریج، اتحاد، امارات و...استادیوم  -

 ملیهیجان انگیز در مسابقات بزرگ و دربی های فضای  -

                متنوع تر دادن جایزه: جام تیم قهرمان و جام بهترین بازیکن و جام آقای گل رقابت ها مراسم  -

 های بیشتر بازیکن مثل استارتر و چرخش و...نقش  -
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 کاپ های ملی) سوپر کاپ اسپانیا، سوپر کاپ آلمان و...(سوپر  -

 جام جهانیهایی از آسیا و آفریقا برای کامل شدن تیم  -

 های جام ملت های آسیاتیم  -

 های جام استرالیاتیم  -

 لیگ آسیا -

 های ملی بیشتر مثل اندونزی و سنگاپورتیم  -

  های امید همه ی کشور هاتیم  -

 حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب بازی 1.1

windows: XP , Vista and 7 , 8 

 

RAM: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz or equivalent AMD processorRAM  

 

1 GB or moreGraphic Card  

 

graphic: Nvidia Geforce 6300 or ATI Radeon x1200 or Intel HD 

graphics  3000 SOUND 

 

DirectX : Any sound card which supports DirectX 9.0 DIRECT X  

 

Direct X 9.0 or more 

  

  xpنصب بازی در ویندوز  1.1
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 مراحل نصب : 

 کلیک کنید تا نصب برنامه آغاز شود. setupمطابق تصویر زیر بر روی آیکون  -2

 

 کلیک کنید. nextفایل نصب که اجرا شد بر روی کلید  -1

 

اما عوض کنید  browsدر مرحله بعد محله نصب را در صورت تمایل با کلیک روی دکمه  -2

 کلیک کنید. nextسپس روی دکمه  بهتر است این کار را نکنید
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 کلیک کنید. nextدر مرحله  بعد بر روی دکمه  -2

 

 nextفعال باشد و سپس بر روی دکمه  creat a desktop iconدر مرحله بعد تیک  -5

  کلیک کنید.
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 کلیک کنید. Install در مرحله بعد بر روی دکمه  -1

 

  ازی نصب شود.با توجه به سرعت سیستم تان دقایقی را صبر کنید تا این ب -7

 

 کلیک کنید تا مراحل نصب به پایان برسد.  finishدر این مرحله بر روی دکمه  -8
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خسته نباشید!شما مراحل نصب را به اتمام رساندید اما به هیچ وجه من الوجوه برنامه را شروع 

کلیک کنید و دقایقی را  crackنکنید! ابتدا باید برنامه را کرک کنید. برای این کار روی آیکون 

  صبر کنید تا فایل های کرک کپی شود.

 

 

 

 

 

برای  xpتبریک می گویم شما تونستید این بازی براحتی هرچه راحت تر تمام کنید اما در ویندوز 

 اجرای این بازی باید

 روی سیستم تان نصب باشد برای این کار: Directxبرنامه  9نسخه 
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7ویندوزنصب بازی در  1.1  

تفاوتی ندارد اما در ظاهر آن تفاوت هایی می کند  xpبا ویندوز  7بر روی ویندوز  pes13نصب 

 که آنها را توضیح خواهم داد. 

  کلیک کنید تا نصب برنامه آغاز شود. setupمطابق تصویر زیر بر روی آیکون   -2

 

 کلیک کنید. nextفایل نصب که اجرا شد بر روی کلید  -1
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اما عوض کنید  browsدر مرحله بعد محله نصب را در صورت تمایل با کلیک روی دکمه  -2

 کلیک کنید.  nextسپس روی دکمه بهتر است این کار را نکنید 

 

 کلیک کنید. nextدر مرحله  بعد بر روی دکمه  -2
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 nextفعال باشد و سپس بر روی دکمه  creat a desktop iconمرحله بعد تیک در  -5 

 کلیک کنید. 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Install مرحله بعد بر روی دکمه در  -1

 

 با توجه به سرعت سیستم تان دقایقی را صبر کنید تا این بازی نصب شود.  -7
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 کلیک کنید تا مراحل نصب به پایان برسد. finishدر این مرحله بر روی دکمه  -8

 

اما به هیچ وجه من الوجوه برنامه را خسته نباشید!شما مراحل نصب را به اتمام رساندید 

کلیک کنید و  crackابتدا باید برنامه را کرک کنید. برای این کار روی آیکون  نکنید! شروع

 دقایقی را صبر کنید تا فایل های کرک کپی شود. 

 

 

 

 

 



           صلوات برای سالمتی امام زمان یادت نره!                          pes13تکنیک های 

 
 

 16 صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

  اجرای بازی 1.1

 برای اجرای بازی بر روی آیکون برنامه بر روی دسکتاپ کلیک کنید. 

 Run asباید بر روی آیکون کلیک کرده و بر روی گذینه  8و  7نکته: برای اجرا در ویندوز 

adminstor  .کلیک کنید 

 

 

شروع دمو بازی با  از بازی و وآتوران بازی آشنا شویم. پس در این درس قصد داریم با شروه

   بزنید تا وارد آتوران بازی شوید. Enterآمدن تصویر زیر یک 
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گذینه های این منو  به آتوران بازی خوش آمدید به تصویر زیر دقت کنید در درس بعد با برخی از

 آشنا می شوید.

 

 

 آشنایی با گذینه های آتوران بازی 1.1

 در این قسمت برخی ازگذینه های موجود در آتوران را به همراه کار آن مشاهده می کنید

 

 

انجام بازی     

 دوستانه

لیگ قهرمانی   

 اروپا

لیگ آمریکا     pesمسابقات 

 جنوبی
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 انجام بازی دوستانه 1.1

آفالین،آنالین و نظارت بر بازی می توان بازی دوستانه به صورت های  machبه قسمت  بارفتن

 را انجام داد. برای انجام بازی دوستانه بر روی گذینه اول کلیک کنید. 

 

حاال وقت اینه که تیم خود را انتخاب کنید. برای این کار اول باشگاه کشور مورد نظر،سپس تیم 

 مورد نظر و تیم حریفتان را انتخاب کنید. 

 

 

 

 تنظیمات گالری

 Information تنظیمات بازی

 بازی

 گالری فیلم های ضبط شده ساخت تیم آموزش بازی
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  توضیحات آن خوب دقت کنید.به تصویر زیر و پس از انتخاب تیم به این مرحله می رسیم.
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 اسامی بازیکنان تیم شما   -1

 اسامی بازیکنان تیم حریف  -1

 انجام بازی  -1

 مدیریت بازی  -1

          تنظیمات بازی  -1

 کردن رنگ پیراهن بازیکنان حریف عوض -1

 تغییر استادیوم  -7

 تغییر توپ  -8

 عوض کردن رنگ پیراهن بازیکنان خودی  -9
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 تعویض بازکنان 1.1

خواهیم طریقه تعویض کردن را یاد بگیریم. پس از انتخاب تیم به قسمت تعویض در این درس می 

بازیکنان بروید و بازیکن مورد نظر خود را انتخاب و با یکی از بازیکنان کنار تعویض کنید. 

 تنظیمات ترکیب تیم و... را هم انجام دهید.
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 در این فصل قصد داریم که تیم ها، باشگاه ها و قاره های موجود در جهان را بررسی کنیم . 

این یکی از اعجاب شگفت انگیز این کتاب است البته خود این کتاب یک اعجوبه بزرگ در عرصه 

 کتاب الکترونیک است. 

وجود در بازی را بدانید تصور بهتری از بازی دارید میدانید که کدام بازی شما هر وقت تیم های م

 را باید انتخاب کنید و دیگر سر در گم نیستید. 

در طی صفحات بعدی به صورت مختصر با تیم های موجود در بازی و باشگاه ها و قاره ها آشنا 

 می شوید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاره ها

قاره آفریقا شامل تیم هایی مثل : 

 مصر،کامرون،نیجریه، آنگوالو مالی و...

 قاره آسیا شامل تیم هایی مثل : ایران،

 کره جنوبی،چین،اردن،ازبکستان،لبنان،عراق و...



           صلوات برای سالمتی امام زمان یادت نره!                          pes13تکنیک های 

 
 

 23 صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاره اروپا شامل تیم هایی مثل : 

 اسپانیا،آلمان،انگلیس،پرتقال،هلند،ترکیه،روسیه و...

تیم هایی مثل : قاره آمریکا جنوبی و شمالی شامل 

 برزیل،آرژانتین،مکزیک،آمریکا،شیلی و...

باشگاه های اسپانیا شامل تیم هایی مثل : 

 بارسلونا،رئال مادرید،والنسیا،اتلتیکومادرید و...

باشگاه های انگلیس شامل تیم هایی مثل : 

 چلسی،منچستریونایتد،منچسترسیتی،لیورپول و...

 باشگاه ها

 باشگاه های فرانسه شامل تیم هایی مثل : آژاکس

باشگاه های ایتالیا شامل تیم هایی مثل : 

 یوونتوس،میالن،اینتر،ناپلی و...
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 )آموزش به زبان پارسی( 1تکنیک های بازی  1.1

خوب خوب خوب . باالخره به درسی می رویم که دیگه از بحث های مبتدی وساده کمی دور می 

 شویم و به درسی که همیشه دوست داشتنی بوده می رویم . بله درسته تکنیک های بازی! 

زی را یاد بگیرید بلکه باید تکنیک ها و ترفند شما برای خوب بازی کردن فقط نباید کار در با

 های بازی را بلد باشید. 

در این فصل ابتدا تکنیک های شوت و پاس و سر زدن و سانت کردن و... را به وسیله دسته 

بررسی می کنیم و سپس در یک درس آموزش تکنیک های بازی را با زبان اصلی یاد می گیریم 

در درس سوم نیز استراتژی و زبان شیرین فارسی یاد می گیریم.  و در ویراست های بعدی آنرا با

 ن را یاد می گیریم ، خوب آستیناتون را بزنید باال که می خواهیم درس را شروع کنیم.گیم پلی

 نداشته کار رو بقیه.کنید تنظیم مقابل مانند را ها دکمه و بروید بازی  settingاول اینکه به 

 شما کار این برای.کنید دقت کشیدیم دورشون قرمز خط با که هایی چیز روی باید بیشتر.باشید

بازی و کار رو شروع  free traningدارید.برید در  joy sticksبه دسته شوکدار یا  نیاز حتما

 )تصویر صفحه بعد(کنیم.اول یک تیم را انتخاب کنید.
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game plan  دکمه با و کنید باز رو بازی start  پلن گیم در حریف ترکیب به شکل مثل 

گیج نشید بگم که وقتی رفتید تو ترکیب  میخواید اگه.بروید هست دروازبان یک فقط که حریف2.

.شما استارت رو بزیند تا تو press start to switch sidesبازی در تمرین نوشته سمت پچ 

یا به قول خودمون مربع  2ترکیب حریف برید.حاال فلش شما در تکیب مقابل میره و با زدن دکمه 

چهار گزینه میاد رو بازیکنی که انخاب کردید.دو بازیکن دفاع حریف را یکی یکی انتخاب کنید با 

دوست دارید چند بازیکن بایرید  را بزنید تا رنگ بازیکن روشن شه.اگه participationمربع و 

 تو زمین روی هر کدام از بازیکنان دلخواه همین کار را انجام دهید.

 

 

 + جهت حرکت مخالف: R3سمت راست 

با انجام دادن این کار بازیکن توپ را به سمت عقب برده با یک پا و با پای دیگر به سرعت به 

ن بازیکن به خوبی این حرکت رو قادر به جلو.این یکی از حرکت های رونالدو هست که خود ای

 انجام هست.برای اینکار شما باید تند و همزمان این دو دکمه را فشار دهید.

 + جهت حرکت مخالف: R3سمت چپ 

 اگر شما به جهت حرکت شما به سمت چپ است شما آموزش قبلی را برعکس انجام دهید.

 

 حرکت اینیستا:

 R3+ جهت سمت باال  R1جهت دروازه حریف + 
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حرکت یکپا دوپا به قول خودمون یپا دوپا که اینیستا این حرکت رو بخوبی انجام میده رو بهتون 

و جهت سمت حریف را بگیرید سپس هر دو را ول کرده و  R1میگیم.برای این کار شما باید اول 

ید.تا بازیکت و جهت قبلی را بگیر R1 دوباره سپس بزنید را  R3بالفاصله جهت سمت باال 

 حریف دریبل بخوره.دریبل دادن با این حرکت هم حرفه ای و هم آسان است.

 R3+ جهت سمت پایین  R1جهت دروازه حریف + 

آموزش باال رو با حهت های برعکس انجام دهید. برای هر دو طرف چپ و راست قابل استفاده 

 است و توانایی دریبل در هر دو طرف را دارید.

 و چپ جهت با  Modeجام تمامی حرکت اگر چراغ شوک شما روشن است همون برای ان نکته:

استفاده کنید.اگه روشن نباشه انجام حرکات امکان پذیر  L3 بجای میتوانید پایین و راست و باال

 نیست.یک چیز دیگه اینکه نیاز نیست دکمه ها را رو به داخل فشار دهید.

R2  تنها )خالی( + دوبار پشت سر هم گرفتنR3  حریف سمت به: 

R2  شوک سمت چپ یا( را بگیرید بدون گرفتن هیچ دکمه ای سپس سمت حریفR3 را دوبار )

پشت سر هم بزنید.میبینید که کمی توپ از پای شما فاصله گرفته و در همان لحظه شما قادر به 

 میخواهید و اید ایستاده که است شوت یا سانتر بهتر خواهید بود.این حرکت برای زمانی خوب 

 فاصله اتونپ از تو دهید انجام را حرکت این نمیخوره دریبل حریف میبینید وقتی و بزنید دریبل

 .هستید زیبا سمت به قادر شما و گرفته

R2  تنها )خالی( + دوبار پشت سر هم گرفتنR3  باال سمت به: 

 با این کار شما یک پا دوبای آرام زده ولی بدون دریبل و یک نوع حرکت نمایشیه تا دریبلینگ
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R2  تنها )خالی( + دوبار پشت سر هم گرفتنR3  پایین به: 

باال رو به صورت برعکس میره.دفعه قبلی یپادوپا به سمت باال بود حاال به این حرکت آموزش 

 .سمت پایینه

 سانتر خوب:

دسته  1سانتر میکنید و با زدن دوبار دایره یا دکمه  1وقتی در حال دویدن هستید با زدن دایره یا 

که شما اگر سانتر سانتر پایین تری خواهید رد و معموال رو به بیرون خواهد بود.برای زمانی خوبه 

کنید خوب نیس و گل نمیشه و نزدیک به دروازه در گوشه هستید و با زدن دوبار دایره پشت سر 

 بزنه.  هم سانتر کوتاه تری خواهد کرد.این نوع سانتر برای مسی مهاجم بارسا خوبه تا بتونه هد

حکم بیندازید به طوری که شما قادرید سانتر زمینی م 1زدن سه بار دایره: با زدن سه بار دایره یا 

 به مهاجم شما برسه و دفاع غافل بمونه بعضی موقع ها هم رو به بیرون میندازه.

 :L3 + R3فشار دادن رو به داخل 

اگر همزمان با یک بازیکن خوب و تکنیکی این دو دکمه را رو به داخل فشار دهید بازیکن توپ 

پرتاپ میکند و از باالی سر حریف میتوانید این را الی پای خود گرفته و به سمت باالی سر خود 

 دریبل را بزنید.

 :R3درجه شوک سمت چپ یا  063کشیدن 

 با این کار بازیکن پا عوض میکنه.

 :R3گرفتن جهت + کشیدن جهت شوک 
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 R1 + R2با این کار بازیکن شما در حال حرکت پا عوض میکنه ولی به کیفیت و کنترل کاملتر 

 تنها نمیرسه.

 :R3درجه  0333333گرفتن جهت + کشیدن مدام به طور 

با این کار شما هم حرکت میکنید و هم پشت سر هم پا عوض میکنید.اگه جهت عقربه های ساعت 

پا عوض کنید همون مدل تو بازی پا عوض میکنه و اگه مخالف جهت عقربه های ساعت انجام 

هده خواهید بود.برای اینکار شما باید دهید همون مدل پا عوض کردن در بازی رو قادر به مشا

 را تاب بدهید. R3شوک 

 :R2شوت + 

با گرفتن این دکمه ها شوت شما به صورت بغل پا خواهد بود و برای تک به تک ا مناسبه.مثال 

وقتی تک به تک میریم با رونالدو بعضیا رو خراب میکنه و برای بهتر زدن در ضربات نزدیکش با 

R2 ی بیشتر میشه.فقط سعی کنید زمینی بزنید بهتره.امکان گل زدن خیل 

 :R2سانتر + 

با انجام این حرکت سانتر شا به صورت تکنیکی و بغل پا خواهد بود و زاویه آن بیشتر است.یعنی 

 از باالی سر بازیکنان حریف گزشته و بر روی سر یارتون فرود میاد توپ.

 :R2پاس + 

تر و دقیق تر.ممکنه توپ از پای شما زده بشه ولی برای با این حرکت شما پاس میدهید ولی آرام 

 دقت در پاس عالیه و به صورت بغل پا پاس میده.

 :L2  شوت +
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با این حرکت شما یپ به دروازبان میزنید )از باالی سردروازبان( به طوری که نمیتونه بگیره ولی 

 ممکنه گل نشه.

 :L1شوت + 

خوبه که دروازبان خوابیده یا کنترل کامل برای گرفتن این حرکت نیز چیپ هست و برای زمانی 

و یا از توپ دوره.اگه به دروازبان نزدیک هستید و اون هنوز نخوابیده برا گرفتن توپ   توپ نداره

 شما اگه این دکمه را بزنید راحت میگیرش.

 تنها: R1پاس دادن به یار سپس گرفتن 

از الی پای یارتون رد میشه )زمان که فلشتون  با این حرکت شما وقتی به یار خود پاس میدهید

روی همون اره و خودتون همون بازیکن که پاس بش داده میشه هستید( و به یار دیگری ممکنه 

برسه.حرکت نمایشه برای گول زدن حریف یا رخش بهتر با بازیکن خود زمانی که پاس را در 

 یافت میکنید.

 :R3گرفتن جهت سمت یار 

که یار ها موقع حمله جلو  pesبگم که وقتی یارتون جلو نمیره )مشکل بد اگه متوجه نشدید 

یا همون شوک سمت راست رو به پایین  R3نمیرن( شما مثال یارتون پایین هست.جهت پایین 

میزنید و یارتون جلو میره )یه فلش باال سرش میاد( سپس میتونید بش پاس بدید.برای کم شدن 

ه )گول زدن( و مثال وقتی یارتون باالتونه شوک سمت راست را دفاع های جلوی رویتون هم خوب

به طرف باال بکشید تا یار باالییتون جلو بره یا عقبتونه عقب رو و جلو هم همینطور.البته بگم که 
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را به داخل فشار دهید و بکشید.یعنی همون شوک سمت راست رو به داخل فشرده و به  R3باید 

 ید حتما رو به داخل فشارش بدید.ست پایین بکشید و ول کنید.با

 ( :Off the Ballعوض کردن یار زمانی که توپ دست شما نیست )همون سبک 

وقتی میخواهید سانتر کنید یا اوت بیندازید یا در خطا ها برای بازیکن مشخصی دقیق بفرستید با 

ت های به سمت راست یار عوض میکنید.اگه بازم یار رو خواستیاد عوض کنید جه R3کشیدن 

رو بزنید.بعد با گرفتن همون  R3رو بزنید ولی اول کحت راست شوک راست یا همون  R3دیگه 

میتونید بازیکن ضربه زن باشید.وقتی اینکارو کردید شوت نمیتونید بکنید و باید  R3سمت راست 

 (.یا پاس بدهید یا سانتر کنید تا خود کامپیوتر به شما پاس دهد)یار خودتون بهتون پاس میده

 دفاع کردن و کار های تیمی و استراتژی:

با سرعت  2و 2این پست رو بعدا هم کامل تر میکنم.فقط بگم که گرفتن دکمه ضربدر و مربع یا 

R1  رو بلدید که.درpes2013  اگه اینکار رو بنید یاراتون جلو میان و پشتتون خالی میشه و

نجام گل خوردن.خیلیا اینطور گل ممکنه از باالی سرتون حریف به یاراش پاس بده و سر ا

میخورن.راهش اینه که وقتی یه بازیکن میخواد دریبلتون بده نرید تو پاش ا منتظر واکنش 

رو بزنید تنها تا جلوی پاش وایسه و اجازه دریبل زدن شما رو نده  2شماس.شما ضربدر یا دکمه 

ما ادامه داد شما میتونید بازکنتون.اگه واکنشش رو عوض نکرد و به جلو رفتن آروم به سمت ش

 رو بگیرد.تا بازیکن دیگرتون توپ رو یهو از پای حریف در بیاره. 2مربع یا همون 

راه دیگش اینه که شما همون ضربدر رو بگیرید و تا کنترل بازیکن حریف کمتر شد یا پیید یهو 

R1  رو نیز بگیرید تا بازیکنتون بره تو پاش و توپ رو ازش بگیره. سبک دفاعیه من اینه که مربع

رو میگیرم و خودش هی یار نزدیکتر رو عوض میکنه و با یار دیگم یار حریف رو میگیرم تا 
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نتونه بش پاس بده.بعد حریف که کاری نمیتونه بکنه یا پاس میده میگیرمش یا دریبل میزنه که با 

وض کردن یار میتونید جلوشو بگیرید.من با اینکار اصال گل نمیخورم از حریف مخصوصا ع

 سوپراستار که سخت ترین لول بازی هست.)منبع:پی اس تولز(

 به زبان اصلی  pes13آموزش  1.1

Press and hold RS as the player goes to trap the ball 

 

PES 2013 Sombrero Tutorial 

 

Execute Flick, hold RS, then LS towards the opponent 

PES 2013 Double Touch Tutorial 

 

 RS ↓ → LS → or RS ↑ → LS → 
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PES 2013 Nutmeg Controls 

 

 

 

Hold R2 [when an opponent is close by], then R1 + LS towards the 

opponent. 

PES 2013 Run Around Skill Tutorial 

 

 Hold R2 [when an opponent is close by], then R1 + LS ↘ or ↗ 

PES 2013 Deft Touch Dribble 

 

R2 +LS 
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PES 2013 Step on and Slide 

 

Whilst Stationary, tap the RS ↑ or ↓ 

PES 2013 Knock On Tutorial 

 

Whilst Stationary RS ↘↘or ↗↗ 

PES 2013 L Feint 
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[If Right-footed] Whilst stationary, RS hold ← then LS ↓ 

PES 2013 Drag Back Turn 

 

[If Right-footed] Whilst stationary, RS hold ← then LS ↑ 

PES 2013 Backheel Feint 

 

Whilst stationary. 

PES 2013 Inside Bounce 

 

Whilst Stationary, hold RS ← → LS → 

PES 2013 V Feint into Left/Right Take 
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Whilst stationary, RS hold ← , then LS ↘or ↗ 

 

 

PES 2013 Running Inside Bounce 

 

While dribbling, hold RS ← , then LS ↘or ↗ 

PES 2013 Speed Burst 

 

 Whilst stationary [and an opposition player is far away], hold  

R2 → R1 + LS 

PES 2013 Flip Flap/Reverse Flip Flap 
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While dribbling, RS ↘ → LS / RS ↗ → LS ↘ 

PES 2013 Marseille Turn or Russian Roulette 

 

 

Check Image. 

PES 2013 Cross Over Turn   

 

While dribbling, RS ↓ → LS ↓ or RS ↑ → LS ↑ 

 

PES 2013 Sideways Scissors  
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Check image above for controls. 

PES 2013 Sideward Stepover 

 

Check Image above for controls. 

 

PES 2013 Running Lift 

 

While dribbling, hold RS, then LS ↘or ↗ 

PES 2013 Rainbow Flick 
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While dribbling, RS x 2   

 )به زبان پارسی( 1آموزش تکنیک های بازی   4.3

 بخش یک

را فشار دهید و آنالوگ سمت راست را  L1 می توانید دکمه Analog با روشن کردن (1

بچرخانید ، با هر چرخش به هر سمتی یک نوع تکنیک انجام داده می شود که در سرعت بسیار 

  کاربردی و مفید است.

 R1) =)سرعت

د می توانید ادای حرکت کردن را در بیاورید تا بازیکن تیم حریف فریب بخور R2 بازدن دکمه(2

 !البته بهتر است بالفاصله حرکت کنید

با فشار دادن آنالوگ سمت راست و پاس دادن به یکی از بازیکنان تیمتان که باالی آن خط (3

 ! آبی آمده می توانید پاسی حرفه ای تر بدهید

زمانی که آنالوگ شما روشن است می توانید با جهت های باال چهت راست برا بزنید، بازدن (4

می توانید در گوشه پایین به صحبت های مربی تان گوش دهید ) برای مثال اگر بازیکنی این دکمه 

 .آزاد باشد مربی با دست آن را به شما نشان داده و شما می توانید آن را بگیرید

می توانید فلش سفیدی را در جلوی  L2 زمانی که می خواهید پاس بدهید با زدن دکمه(5

ادن آن می توانید پاس در عمق و تکنیکی تری بدهید ، برای آنکه بازیکن ببینید که با حرکت د

مطمن شوید پاس را درست داده اید باید به رنگ پر شدن پاس توجه کنید در پاس های معمولی 

 .رنگ آبی و در پاس حرفه ای زرد
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 زمانی که می خواهید کرنر بزنید با فشار دادن آنالوگ سمت راست بازیکنی را به داخل محوطه(6

 .بیاورید و آن را در جایی مناسب قرار داده و برای آن پاس یا سانتر بکنید

زمانی که می خواهید ضربه آزاد هم بزنید می توانید با فشار دادن آنالوگ سمت رات بازیکنی (7

 .را به پشت دیوار دفاعی آورده و به آن پاس دهید

ده و دکمه شوت را بزنید ) مربع یا را فشار دا R2 برای زدن ضربه کات دار می توانید دکمه (8

 )2همان 

را فشار و دکمه پاس عمقی ) مثلث یا  L1 برای پاس عمقی بلند )هوایی دادن( می توانید دکمه(9

 .( ا بزنید2همان 

و شوت را بزنید ) میزان بلندی ضربه چیپ به میزان  L1 برای ضربه زدن چیپ باید دکمه(10

 ضربه شوت شما بستگی دارد.

شما طرفدار رئال مادرید هستید ، توصیه من به شما این است که در هر منطقه ) در زمین  اگر(11

حریف( با رونالدو رو برو دروازه شوت کنید زیرا قدرت شوت رئالی هما به خصوص کریس 

 .رونالدو بسیار بهتر ، محکم تر و دیقیق تر است

و جهت را درون دروازه قرار دهید و را بگیرید  L2 برای ضربه دقیق تر هم می توانید دکمه (12

 .سپس شوت کنید

برای فریب دادن بازیکن تیم حریف در کرنر ها زمانی که می خواهید سانتر کنید با زدن (13

بازیکن تیم شما به جلو می آید و چند بازیکن حریف هم به همین طور در این حالت  L1 دکمه

 بازیکنان درون محوطه از پیش دروازه به بیرون آمده اند.باید به سرعت سانتر کنید زیرا تعدای از 
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 بخش دوم

 (>>> LS<<<این تکنیها برای کسانی که از انالوگ به جای فلش بازی میکنند. )

 

 . را فشار داده و نگه داریدRSموقع که پاس داده شد قبل از اینکه به بازیکن برسد

PES 2013 Sombrero Tutorial 

 به سمت حریف اجرای سرتوپ LS نگه دارید، سپسرا  RS در ادامه

PES 2013 Double Touch Tutorial 
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RS ↓ → LS → or RS ↑ → LS → 

PES 2013 Nutmeg Controls 

 

R2 رو نگه دارید) زمانی که حریف نزدیک شد( R1 و سپس  LS الی از  نسبت به حریف 

 .بدید عبور پاش

PES 2013 Run Around Skill Tutorial 

 

R2 رو نگه دارید) زمانی که حریف نزدیک شد( R1 و سپس رو فشار بدید. 

PES 2013 Deft Touch Dribble 

 R2 +LS 

PES 2013 Step on and Slide 

 .رو به طرف باال یا پایین نگه دارید RS در حالیکه ثابت ایستاده اید

PES 2013 Knock On Tutorial 

 .چپ یا راست نگه داریدرو به طرف  RS در حالیکه ثابت ایستاده اید

PES 2013 L Feint 

 .رو فشار بدید ↓ LS رو نگه داشته سپس RS← اگر راست پا بود(در حالیکه ثابت هست(

PES 2013 Drag Back Turn 
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 .رو فشار بدید ↑ LS رو نگه داشته سپس RS← اگر راست پا بود( در حالیکه ثابت هست(

PES 2013 V Feint into Left/Right Take 

 LS → ← نگه داشته RSحالیکه ثابت ایستاده اید در

PES 2013 Running Inside Bounce 

 .دهید فشار ↑یا↓ LS نگه داشته سپس RS←در حالیکه ثابت ایستاده اید

PES 2013 Speed Burst 

 .دهید فشار ↑یا↓ LS نگه داشته سپس RS←در حالت دریبل

PES 2013 Flip Flap/Reverse Flip Flap 

 

را  R1 + LS نگه داشته R2→ )ثابت ایستاده اید)بازیکنان از شما فاصله دارند در حالیکه

 .فشار دهید

PES 2013 Marseille Turn or Russian Roulette 

 LS → LS / RS  نگه داشته RS →در حالت دریبل

PES 2013 Sideways Scissors 

 RS ↓ → LS ↓  or RS ↑ → LS ↑ در حالی که دریبل میزنید

PES 2013 Rainbow Flick 

 .رو فشار بدید LS نگه سپس RS در حالی که دریبل میزنید

PES 2013 Running Lift 
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 RS x 2  ,در حالی که دریبل

 RS ↓ → LS ↓  or RS ↑ → LS ↑ (2)منبع: لیموترش  

 نیاستراتژی و گیم پل 4.4

میبینید.اینها ین و گونه مشه پس از رفتن به گیم پلن یا همون ترکیب پایین چندیدن عکس مربی 

ازشون استفاده کرد؟وقتی روی مربی اول که ترکیب اصلیه ضربدر میزینیم ندیدن گزینه میاد.حاال 

 میگیم چین:

Quick Counter کویک کانتر سبک زد حمله هست که برای تیم های سرعتی خوبه.تیم رئال :

 مادرید روی این نوع استراتژی هست.

Possessions Gameوزیشنزگیمز سبک پاسگاری و جابجایی بازیکنان هست و برای تیم : پ

 هایی که پاسور خوب دارن.مثال تیم بارسلونا که استراتژیش همینه.

All out Defence آل اوت دفنس یه سبکیه برای دفاع زیاد.یعنی بیشتر یارای شما دفاع :

 میکنن.

All out Attackیشتر بازیکنان شما حمله : آ اوت اتک سبک حمله همه جانبه هست و ب

 میکنند.

Long Ball لونگ بال سبک سانتر هست برای بازیکنانی که سانترمیکنن و هوایی بازی میکنن و :

 سبک پاس بلند در کل.

Standard سبک استاندارد سبکیه که شما میتونید جزئیات رو خودتون مشخص کنید که :

 میتونید کم یا زیادشون کنید:
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Player Supportک پشتیبانی از بازیکنان هست و مثال اگه یه بازیکن گیر افتاده بقیه میان : سب

کمکش.البته اگه زیادش کنید ممکنه ضرر هم ببینید و بعضی جا های زمین خالی بشه و فرصتی 

 برای حریف بشه برای حمله.

Support Range:  بازیکنان ساپورت محدوده برای سبکیه رنج ساپورت. 

Position Switch : جابجایی بازیکنان هست که میتونید کم یا زیادش کنید.مثال اگه میخواهید

بازیکنتون تغیرر مکان نده مثال از راست به پ نره کمش کنید و اگه میخواهید بازیکناتون تغییر 

 مکان دهند زیاد کنید.

Attacking Style نوع حمله شمست که اگه زیادش کنید حمله شما به صورت باز خواهد بود :

وبازیکنان از هم فاصله میگیرند و اگه کمش کنید بازیکنان نزدیک هم هستند و برای پاس کوتاه 

 خوبه تا مثال حمله فشرده تری داشته باشید.

Pressing سبکیه برای پرس کردن و هر ه زیاد تر بشه میتونید بیشتر پرس کنید و با محاجمان :

نید.اگه سبک حریف لونگ بال هست خوب خود از پاسگاری حریف یا جلو رتنشون جلو گیری ک

 نیس چون بد طور بهم میریزن یاراتون.

Defence Line خط دفاعی شما رو مشخص میکنه.هر چه بیشترش کنید خط دفاعی شما جلو :

تر هست و هر ه کمتر خط دفاعی شما عقب تر هست.مثال بعضیا میگن چرا دفاعام همش جلو 

 ه؟شما با کم کردن این سبکهستن و با یه پاس عمقی کارمون تموم

 دفاعاتون از توپ جا نمیمونن.
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Compactness میزان فشردگی بازیکناتون هست.اگه بیشتر بشه بازیکناتون از هم فاصله :

 تنظیمش میکنم. 22میگیرن و کمنر بشه بایکناتون فشرده تر میشن.خودم روی شماره 

 :2و  2،  1چگونگی استفاده از ترکیب های شماره 

ت کرده باشید میگید این بقیه ترکیب ها چین؟ چه بدرد میخورن؟ این ها ترکیب های دوم و اگه دق

سوم و چهارم شما هستن که میتونید در حین بازی ازشون استفاده کنید.مثال ترکیب دوم شما روی 

 دفاع همه جانبه هست.

 چیدن بازیکنان بر اساس: 

ت تیم رو پیدا کنید یا مثال یه بازیکن تو پست ببینید بعضی وقتا حوصله ندارید بازیکنان پر قدر

بهتر هست  %222ولی ما نمیدونیم و این  92هست ولی مثال در یه پست دیگه میشه  82اصلیش 

برای بازیکن و بهتر بازی میکنه.ما پست بهتر ان بازیکن رو نمیدونیم.برای اینکار ما چند راه بهتون 

بروید و گزینه آخر یعنی  Tactical Assistanceمت میگیم. به قسمت پایین گیم پلن رفته و قس

Auto Lineup Select .گزینه میبینید که اولی  2برویدUnedited  بعدیBy Form  و بعدی

No preference  هست و آخریBy Ability  هست.گزینه اول آن ادیت یعنی بدون تغییر

ی بازیکنانی که آماده ترن رو هست.دوم بای فرم یعنی بر اساس فرم و آمادگی بازیکنان هست.یعن

به بازی میاره.ممکنه ضعیف بیاره ولی آمادن و برای مسترلیگ خوبه برای اینکه بازیکنان خسته 

هستش بر اساس هم قدرت میچینه هم برا اساس  No preferenceبیرون برن.سومی 

خری بر اساس قدرت امادگی.یعنی اماده ترین و قوی ترین بازکنان رو میاره )بهترین بازیکناتونو(.آ

و برای بازی دوستانه یا حریف های قدر وبه و کاری به خستگی و آمادگی  By abilityهست 

نداره و فقط قدرت باال ها رو میاره.توجه کنید که فقط قدرتا رو تنظیم میکنن و آمادگیا رو.ترکیب 
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 2با زدن ضربدر یا نمیینه.شما اول ترکیب مورد نظور رو بچینید سپس یکی از این گزینه ها را 

دسته انتخاب کنید.وقتی تیک روی اساس ها اومد مثا زدید رو بر اساس قدرت تیک روش اومد 

 رو بزنید تا برگردید.باید حتما تیک روشون باشه. 1با کلیک سپس دایره یا همون 

 

 

 

 

از ابتدا که می خواستم این کتاب را نگارش کنم به فکر این بودم که چی کار کنم که این کتاب 

؟ با کمی جست و جو متوجه شدم که اصال کتابی در زمینه نسبت به دیگر کتاب ها متفاوت شود

، این بازی ثبت نشده است. اما ایده ای که از آن روز در ذهنم بود این بود که تصاویر مراحل بازی

گل ها ، تصاویر زیبا و... را در این مجموعه قرار دهم تا شما لذت بیشتری برده و رضایت شما از 

  این بازی بیشتر و بیشتر شود.
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.  
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آن قدر زود گذشت که نفهمیدیم کی تمام شد! درست که من نویسنده ام )به اصطالح( و شما 

خواننده و من شما را نمی بینم اما لذت می برم از این که شما دوستان از خواندن این کتاب لذت 

 می برید. 

 ر سه گروه مبتدی،متوسط و حرفه ای توجه شود اما،اما... نگارش این کتاب سعی شده تا به ه در

پچ و... را حذف من قسمت هایی از این کتاب را مانند ساخت تیم،تنظیمات پیشرفته بازی،کار با 

جلد دوم آن قرار می دهم. من از شما  ارهای زیادی داشت و ان شاءاهلل درکردم زیرا نقص ها و ک

 . مطالعه کنندمی خواهم که پس از خواندن این کتاب ، آنرا به دوستان خود توصیه کنید تا آنها هم 

 در پناه خدا باشید. 
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 محمدسجاد شهباز
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همه این را قبول دارند که نرم فزار پاورپوینت یکی از ساده ترین وآسان ترین نرم افزارهای 

 دنیاست اما در عین سادگی کارهایی را می کند که چشم هرکاربری را به خود خیره می کند. 

بارها دیده ام که خیلی از کسانی که پروژه پاورپوینت تهیه می کنند می گویند کاش پاورپوینت 

 ش برایمان متن را می خواند و خود اجرا می شد اما،اما.. خود

اما پاورپوینت دست کسی را زمین نمی گذارد؛ پاورپوینت این قابلیت را با تبدیل خودش به فیلم 

تدارک دیده است. یعنی پروژه خود را بسپارید به پاورپوینت. متن و عکس و فیلم و آهنگ و یک 

یل به قالب زیبا را در پاورپوینت درست کنید و با قابلیت که در این کتاب یاد می گیرید آنرا تبد

فیلم کنید! حتما می گید که مگه میشه؟ این کاری که میگید را باید در برنامه های تدوین فیلم یکی 

 دو ساعت انجام داد اما پاورپوینت این کار را در دو دقیقه این کار را انجام می دهد. 

 . و لذت ببریدبا مطالعه این کتاب شما می توانید به راحتی پاورپوینت خود را به فیلم تبدیل کنید 

 شما می توانید این کتاب را از سایت کتاب سبز خریداری کنید.
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