ﻣﺒﺎرزات زﯾﺒﺎی ﺗﮑﻮاﻧﺪو در Taekwondo
 - Gameدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،دی ۱۳۹۳
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﺎزی ای ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺑﺎزی ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﻪ .ﻋﺠﯿﺐ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ  Taekwondo Gameاوﻟﯿﻦ
ﺑﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ورزش رزﻣﯽ زﯾﺒﺎی ﮐﺮه ای رﻓﺘﻪ .در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی
ﺗﮑﻮاﻧﺪو در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 Taekwondo Gameاز ﻫﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻘﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ رزﻣﯽ اﺳﺖHello There .
ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﻮﺋﺪی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻮﺷﻦ ﮐﭙﭽﺮ و اﺳﺎﺗﯿﺪ واﻗﻌﯽ
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﺜﺮ ﺣﺮﮐﺎت و ﻓﻨﻮن وﯾﮋه ﺗﮑﻮاﻧﺪو در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را در ﺑﺎزی
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺎزی را در ﺣﺎﻟﺖ آﻓﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬت از ﺑﺎزی را
در ﺣﺎﻟﺖ آﻧﻼﯾﻦ و ورود ﺑﻪ ﺗﻮرﻧﻤﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد.

ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺎزی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺎدرﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎل وای ﻓﺎی ،ﺑﺎ دوﺳﺘﺘﺎن در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ )ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻧﺴﺨﻪ  iOSﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ اﻧﺪروﯾﺪ( ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻫﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎر
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ او ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات در ﺑﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺣﺘﯽ اﯾﺮان را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻀﺎی اﯾﺮان آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ.

ﮔﺮاﻓﯿﮏ زﯾﺒﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ،ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴﯽ و ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزی ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  Taekwondo Gamesرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی iOS
و اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ  99ﺳﻨﺘﯽ آن را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی ،وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
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