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یادداشت

1,140,000
2,540,000
4,190,000
7,000,000
13,400,000

A4 3400
Pentium G4400

Core i3-6100
Core i5-6400

Core i7-6700K

| MainBoard |

1,120,000
1,820,000
1,080,000
2,050,000
4,120,000

KingMax 4GB DDR3 1600
KingMax 8GB DDR3 1600
KingMax 4GB DDR4 2400
KingMax 8GB DDR4 2400

Geil 16GB DDR4 2400

۶ میلیـون نفـر از کاربـران ایرانی بازی «کلش آو کلنز» در سـال گذشـته، 
۱۳۲ میلیـارد تومـان بـرای این بـازی خرج کـرده اند که به طور متوسـط 
هـر فـرد رقمـی معـادل ۷5 هـزار تومـان بـرای این بـازی جـذاب هزینه 
کـرده اسـت.  اگـر تـا به حـال نـام این بـازی به گوشـتان نخورده اسـت 
بایـد بگوییـم کـه کلـش آو کلنـز، بـازی رایـج و محبـوب ایـن روزهـای 
جهـان و جامعـه ایران اسـت، این بازی بـه تازگی موضوع بررسـی علمی 
مرکـز تحقیقـات بـازی هـای دیجیتـال (دایـرک) بنیـاد ملی بـازی های 
رایانـه ای قـرار گرفتـه اسـت. یـک بـازی بـا «هیجـان و نـوآوری» باال 
در سـبک «اسـتراتژی» و بـا زمینـۀ کنـش متقابـل در بسـتری از جنـگ 
و دفـاع، سـاخته شـرکت فنانـدی «سوپرسـل» کـه بخشـی از جوانـان 
و بـه خصـوص دانـش آمـوزان ایرانـی را سـخت به خـود مشـغول کرده 
اسـت. براسـاس گـزارش جامـع منتشرشـده توسـط «دایرک» مـی توان 
دربـاره زوایـای مختلـف اجتماعی�فرهنگـِی یـک «پدیـده» تـازه دنیای 
فنـاوری نویـن لـذت آور بـازی دیجیتالـی در زمینـه جامعـه ایران بیشـتر 
اندیشـید. مطالعـه دایـرک نوعـی تحلیـل توصیفی بـا رویکـرد مصرف و 
نـگاه مخاطب شناسـانه و با تکیه بر روش شـناخته شـده، معمـول و قابل 
اتـکای «پیمایـش» اسـت. گـزارش فـوق، شـمای کاملـی از مختصـات 
«مصـرف ایرانـی» این بـازی را در گوشـه و کنار جامعه نمایـان می کند. 
بزرگتریـن اعـداد ایـن گـزارش کـه در نگاه نخسـت به چشـم مـی آیند، 
تعـداد ۶ میلیـون نفری بازیکنـان آن (معادل ۷ درصـد کل جمعیت ایران) 
و البتـه هزینـه ۱۳۲ میلیـارد تومانی پرداخت شـده برای آن توسـط همین 
بازیکنـان اسـت کـه بـه طـور متوسـط هـر فـرد رقمـی معـادل ۷5 هزار 
تومـان بـرای این بـازی هزینـه کرده اسـت. تراکـم جغرافیـای بازیکنان 
در پهنـای کشـور هم به ترتیـب در اسـتان های تهران، خراسـان رضوی، 
اصفهـان، فـارس و البـرز بوده اسـت کـه اگر مرکزیـت اسـتانی را در نظر 

بگیریـم بـا شـهرهای تهـران، مشـهد، اصفهـان، شـیراز و کـرج روبه رو 
هسـتیم. عـاوه بر هزینـه صـورت گرفته، هر فـرد به طور متوسـط یک 
مـاه بیشـتر از یـک سـال از زندگـی اش را صرف انجـام این بـازی کرده 
اسـت کـه نیمـی از بازیکنـان، ایـن وقـت را در زمانـی از غـروب آفتاب تا 
نیمه شـب در شـبانه روز به این بـازی اختصاص داده اند. گـزارش در گام 
نخسـت، آمـار مولفـه هـای اولیـۀ بازیکنـان را ارائه مـی دهد. آمـاری که 
نشـان مـی دهـد مـردان مجـرد ایرانـی، ۷۳ درصد حجـم بازیکنـان این 
بـازی را شـامل مـی شـوند و ۴۰ درصـد کل بازیکنـان از دانـش آمـوزان 
کشـور هسـتند و سـن ۶۰ درصد این بازیکنان، بین ۱5 تا ۲5 سـال اسـت 
و میـزان تحصیات ۴۴ درصدشـان، زیر دیپلم اسـت که بـه نحوی مؤید 
آمـار دانـش آمـوزان مصـرف کنندة ایـن بازی اسـت. نکته جالـب در این 
میـان ایـن اسـت کـه 8۱ درصـد بازیکنـان از طریـق معرفی دوسـتان و 
آشـنایان خـود جذب این بازی شـده اند کـه این مسـاله، نمایانگر اهمیت 
وجـوه غیررسـمی در ارتباطـات روزمـره اسـت کـه در مقایسـه بـا بخش 
رسـمی جامعـه، بـر اجتماع پیوسـته نوجوانـان و جوانـان تاکید مـی کند. 
سـهم اینترنـت در دو مقولـه «دانلـود» و «پرداخت الکترونیکـی» در این 
بـازی بـه ترتیـب ۶۷ و 5۶ درصـد از جامعه بازیکنان بوده اسـت و با توجه 
بـه پلـت فـرم موبایلی ایـن بـازی، 8۷ درصـد بازیکنان از طریق سیسـتم 
عامـل آندرویـد به دنیای پرهیجان این بـازی فراگیر وارد شـده اند. اعتیاد 
بـه بـازی هـای رایانـه ای، مقوله ای مهـم در مطالعـات این حوزه اسـت 
کـه در بـازی مذکـور، ۶۳ درصـد از مخاطبان به طـور کامل انجـام بازی 
از روی عـادت مـداوم را ابـراز کـرده انـد. گفتـه مـی شـود کـه هـر بازی 
مدتـی فراگیـر شـده و تـب آن عاقه منـدان را فـرا گرفته و بعـد از مدتی 
هـم بازیکنان سـرد شـده و آن بـازی را فرامـوش می کنند، بایـد دید این 
جذابیـت در رابطـه بـا ایـن بـازی تـا چـه مدتـی ادامه پیـدا خواهـد کرد.

پول هایی که در کلش آو کلنز خرج می شوند

2,050,000
2,250,000
2,750,000
4,950,000
1,850,000

1TB SATA3 WD 64MB Blue
1TB SATA3 WD 64MB Perpule

2TB SATA3 Seagate 64MB
4TB SATA3 WD 64MB Blue

500GB SATA3 WD 8MB

3,370,000
3,550,000
3,800,000
4,500,000
5,000,000

BENQ 20 DL2020
LG 20M37

Samsung S20
Asus VX207NE

Dell E1914H

| Hard |

| VGA Card|

|CPU |

|Monitor|

| Ram |

GA-Z170X-Gaming 3
GA-Z170-HD3
GA-H170-HD3
GA-P110-D3

GA-H110M-S2PH

6,400,000
5,400,000
4,400,000
2,950,000
2,850,000

پرسشوپاسخسختافزار

XFX 5450 1GB
XFX 6450 2GB

Geforce GT 730 2GB
GV-N730-2GI 

GV-N75TOC-2GI

1,150,000
1,570,000
2,080,000
2,920,000
5,400,000

 سالم بایت، هنگام اتصال به اینترنت با استفاده از مودم 
های Dial Up سرو صدای بسیاری تولید می شود که بسیار 
ناخوشایند است. آیا روشی وجود دارد که بتوان جلوی این 

صداها را گرفت؟
ایـن مشـکل یـک مشـکل بسـیار قدیمی اسـت زیـرا در گذشـته بیشـتر 
کاربـران از مـودم هـای Dial Up بـرای اتصـال بـه اینترنت اسـتفاده می 
کردنـد امـا کاربـران امـروزی درکی از پرسـش و مشـکلی که شـما دارید، 
نخواهنـد داشـت. اگـر جزو کاربرانی هسـتید که هنـوز از این نـوع از مودم 
هـا اسـتفاده می کنیـد و عـادت دارید که در نیمه شـب بـه اینترنت وصل 
شـوید، بایـد بدانیـد کـه از کار انداختـن صـدای آزار دهنـده این مـودم ها 
بسـیار سـاده اسـت. برای یادگیری چگونگـی از کار انداختن صـدای مودم 
بـه هنـگام شـماره گیری و اتصـال از دو روش متفـاوت با ما همراه شـوید.

راه اول:
از منـوی Start بـه Connect to برویـد. بـر روی Connection کـه 

از آن بـرای اتصـال بـه اینترنـت اسـتفاده می کنیـد کلیک کنید. سـپس 
بـر روی دکمـه Properties کلیـک کنیـد. در همان تـب General بر 
 Enable کلیـک کنیـد. اکنـون تیـک گزینـه Configure روی دکمـه
modem speaker را برداریـد و تمامـی پنجره هـای بـاز را OK کنیـد.

اکنون اگر دکمه Dial را بزنید مودم صدایی ندارد.
راه دوم:

 Phone and روی  بروید.بـر   Control Panel بـه   Start منـوی  از 
Modem Options دوبـار کلیـک کنیـد. بـه تـب Modems برویـد.

مـودم مـورد نظـر را انتخاب کـرده و بـر روی Properties کلیک کنید. 
 Extera برویـد. در قسـمت Advanced در پنجـره بـاز شـده بـه تـب
intialization commands عبـارت atm۰ را وارد کنیـد (اگر عبارتی از 

قبـل موجـود بـود آن را با یـک کاما جـدا کنید).
تمامـی پنجره هـا را OK کنیـد. بعد از فشـردن دکمـه Dial می بینید که 

مـودم شـما هیچ صدایی از خـودش در نمی آورد.


