Belajar Komputer Online - Memilih Laptop
Terbaik
PERSONAL COMPUTER gaming berisi dunia game niche yang kaya dan cukup terbuka, sistem
yang sangat kuat, dan penjualan produk digital Steam yang epik. Bisa juga, menjadi sangat
kompleks dan tidak dapat diakses.
Menghilangkan kesederhanaan dunia sistem, permainan komputer yang didukung Windows
Komputer pribadi memberi Anda akses ke tumpukan alat, tweak, dan banyak etalase untuk
membeli semua game lezat tersebut.
Apakah Anda seorang dokter hewan baru atau dokter hewan berpengalaman, berikut beberapa
kiat dan alat yang dapat membantu Anda mendapatkan lebih banyak dari pembelian PC game.

Laptop Gaming terbaik 2017
1) Kenali etalase Anda
Jika Anda benar-benar baru dalam permainan video PC, Anda mungkin bertanya-tanya tentang
tempat terbaik untuk benar-benar membeli game KOMPUTER.
Amazon. com LAPTOP ATAU toko KOMPUTER: Fisik ritel tidak begitu banyak digunakan
untuk gaming PERSONAL COMPUTER seperti dulu, dengan munculnya etalase digital seperti
Steam, namun Amazon, tentu saja, masih memiliki pilihan game PC untuk individu yang ingin
untuk menjaga variasi kotak.
Steam: Anda tidak dapat berbicara game KOMPUTER tanpa menyebutkan Steam. Toko digital
Valve memiliki hampir total dominasi atas pasar distribusi permainan PC digital, yang
memungkinkan pengguna untuk menyinkronkan pengaturan dan lisensi di seluruh perangkat,
lengkap dengan pilihan permainan besar, baru dan lama. Anda dapat berlangganan akun,
membayar dengan PayPal, berteman, membuat daftar harapan, dan menikmati beberapa
penjualan berkala gila. Steam mungkin adalah tempat terbaik untuk membeli gim seperti gamer
PC.
GreenManGaming: GreenManGaming adalah solusi populer lainnya untuk memilih judul PC
yang menawarkan beberapa transaksi yang mengesankan.
Asal: Asal biasanya adalah Electronic Arts '(EA) platform distribusi digital pribadi,
memungkinkan Anda untuk mengambil versi PC dari waralaba seperti Battlefield, Mass Effect,
Dragon Age, dan lainnya.
Windows Store: Microsoft situs web host pilihan yang semakin beragam dari kedua video game
sentuh kasual dan judul PC utama, termasuk Halo Wars dua, Fallout Shelter, dan Equipment of
War 4. Video game dibeli dari dasi Toko Windows ke Akun Microsoft Anda, juga, memberikan
akses ke Xbox 360 live achievement, dan terkadang, Xbox Take anywhere.
2 Alat pemantauan PC

Apakah Anda sedang berbicara tentang PC Anda di forum on-line atau mencoba untuk
memecahkan masalah, mengetahui apa yang sebenarnya di dalam PC Anda sangat penting.
Itulah mengapa Anda akan menemukan lusinan alat berkualitas (dan gratis) untuk masalah ini.
Speccy adalah perangkat ringan yang memberi Anda informasi cepat tentang segala sesuatu di
dalam PC Anda.
HWMonitor adalah aplikasi hebat lain yang memberi Anda informasi real-time tentang volt,
pemanasan, dan berat saat ini yang memengaruhi PC Anda. Ini bisa sangat berguna untuk
mengatasi kesulitan dengan overheating.
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3. Perbaikan dan optimalisasi PC
PC adalah rumah kecil seperti; tanpa perhatian dan perawatan yang baik, mereka dapat berubah
menjadi berantakan, rusak dan mungkin benar-benar berantakan. Untungnya, ada wasir alat
gratis untuk membantu menjaga komputer Anda berkinerja sebaik-baiknya.
CCleaner adalah program yang dicintai yang ditujukan untuk membersihkan file sampah dari
sistem. Ini bisa menjadi sedikit kuat sekaligus, karena itu, pastikan Anda meninjau pilihan apa
yang diperiksa sebelum Anda menekan tombol bersih.
IOBit Uninstaller membantu Anda menghilangkan sisa-sisa aplikasi, plugin, dan lainnya yang
tidak terinstal, menjaga sistem Anda lebih bersih, lebih lancar, dan lebih bahagia.
GeForce Experience adalah alat yang sangat baik bagi mereka yang tidak elegan menyesuaikan
pengaturan setiap game. Pengalaman GeForce sebenarnya adalah program penangkap-semua
untuk Komputer yang menggunakan GPU NVIDIA yang didukung, dan berisi beberapa trik
yang bagus. Pertama dan terutama, ia akan langsung menyediakan konfigurasi visual yang
optimal berdasarkan perangkat keras Anda untuk mendapatkan ratusan game. Tidak semua video
game didukung, tetapi daftarnya terus bertambah. Selain itu, ini juga memungkinkan Anda untuk
dengan cepat memperbarui dan mendapatkan akses ke driver baru, dan bahkan merekam, berbagi
dan streaming klip video game.
AMD Gaming Dikembangkan mirip dengan aplikasi GeForce Encounter, tetapi digunakan untuk
PC berbasis AMD.
4. Mengambil rekaman pertandingan
Seperti disebutkan di atas, Anda dapat menggunakan GeForce Knowledge dan AMD Gaming
Dikembangkan untuk menangkap rekaman permainan, namun ada juga beberapa alat lain yang
pantas untuk dilihat.
DXTory adalah, sejauh yang saya tahu, adalah cara paling ringan untuk merekam game dan
aplikasi Windows Platform (UWP) dan Win32 (Steam) secara bersamaan. Ini sangat mudah
digunakan, ringan dan memberikan pendapat visual. Kepala ke GPD saya. Dapatkan ulasan
untuk melihatnya.
XSplit adalah jawaban yang bagus untuk merekam dan memuat game, tetapi ini sedikit mahal.
OBS adalah alternatif untuk XSplit yang 100 persen gratis dan sumber terbuka, tetapi bisa sulit

untuk digunakan dalam situasi tertentu.
Anda juga dapat menggunakan Bilah Game Video Windows 10 dengan menekan Home
windows Key + G untuk merekam game dan aplikasi. Kunjungi di sini untuk informasi lebih
lanjut.
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