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Bluestacks 1 para pc fraco

A maioria dos jogos para Android pode ser jogado no computador com a ajuda de um emulador. No entanto, alguns emuladores são muitas vezes muito pesados para executar em um computador fraco. É por isso que montamos uma lista de 10 opções de emuladores muito leves para imitar seus jogos em qualquer máquina abaixo. Verificar! SmartAgaga Uma das melhores
opções de emulador para computadores fracos, o SmartGaga usa uma máquina muito otimizada para rodar jogos android mesmo sem precisar de virtualização. Mesmo com uma interface extremamente simples e simples, o programa ainda tem opções avançadas para personalizar o uso de RAM, processador e GPU para o emulador. Processador: Dual Core RAM: Placa gráfica
de 2GB: Compatível com DirectX 11 Save: 1GB Download SmartGaga XePlayer Entre os emuladores leves do Android, o XePlayer está entre os mais completos. O programa oferece várias opções interessantes, como capacidade raiz, compatibilidade em usar o celular como controle, reprodução de tela para reproduzir em muitas situações diferentes, simulador GPS e muito
mais. Há também opções padrão, como controles de mapeamento e personalização de desempenho. Processador: Dual Core RAM: Placa gráfica de 1GB: OpenGL 2.0 Salvar: 2GB Download XePlayer MuMu Player Além de uma opção ultraleve, o MuMu Player é um emulador chinês que oferece tudo o que você precisa para executar seus jogos android. O programa oferece
várias opções de personalização gráfica simples e avançada para deixar os jogos do jeito que você quiser. A grande diferença aqui é que o mumu player facilmente executa jogos que só estão disponíveis na China sem qualquer conflito de região. Antes de se perguntar, sim, você pode colocar a língua emuladora em português. Processador: Dual Core RAM: Placa gráfica de
1GB: OpenGL 2.0 Armazenamento: 440MB Download MuMu Player NOX App Player Com uma interface limpa e leve, o emulador NOX também permite acesso a alguns detalhes legais para usuários mais avançados. Você pode escolher quanta memória e poder de processamento deseja girar, bem como ajustar o tamanho da tela. Você pode gravar vídeos e usar outros
recursos. O aplicativo é instalado através da Playstore ou usando arquivos APK. O mapeamento básico é simples e intuitivo. Processador: Dual Core, Intel ou AMD RAM: Placa gráfica de 1,5 GB: Precisa suportar OpenGL 2.0 Armazenamento: 1,5 GB Download Nox LDPlayer Very Light, LDPlayer é otimizado para rodar jogos usando poucos recursos do seu computador e
mesmo assim obter a maior parte do seu processador e placa gráfica. Você pode selecionar alguns dispositivos para simular ou ajustar as dimensões do o número de núcleos e RAM que você usa. Ele tem otimizações criadas especificamente para jogar PUBG Mobile, mas outros jogos testados e testados, como Free Fire e Mobile Legends, funcionam sem problemas e sem
travar. Além disso, o LDPlayer possui a LDStore, uma espécie de Play Store dedicada exclusivamente aos jogos. Jogos. Dual Core, Intel ou AMD RAM: Placa gráfica de 2 GB: Deve suportar OpenGL 2.0 Salvar: 9 GB Download LDPlayer MNuu Este emulador aproveitou ao máximo a escolha do usuário. Você pode escolher como deseja executar o emulador com configurações
simples de desempenho, configuração, tamanho da tela e até mesmo fps. Um usuário mais avançado pode até ajustar o tamanho da tela. Ele já vem com a Play Store instalada ou você pode usar arquivos APK para instalar jogos e aplicativos. O mapeamento básico predefinido dos jogos de tiro pode ser um pouco confuso, e você precisa mudar a mira. MEmu correu muitos
jogos sem travar, mas não há otimizações para jogos específicos. Processador: Intel ou AMD, 32 ou 64 Bits RAM: Placa gráfica de 2 GB: Necessidade de suporte OpenGL 2.0/DirectX 11 Armazenamento: Cerca de 3 GB Download MEmu Koplayer Pensando em Jogos, o Koplayer permite várias personalizações para melhorar o desempenho, como a seleção de núcleos de
processamento, RAM e gráficos. Todas essas opções são predefinidas, mas o usuário pode personalizar suas preferências. Apesar de localizar automaticamente um gamepad, se você estiver usando um teclado, você deve atribuir suas teclas. Permite que macros sejam gravadas, funciona perfeitamente com a Play Store e também pode ser instalada pela APK. Processador:
Intel ou AMD, 32 ou 64 Bits RAM: 512 MB Placa gráfica: OpenGL 2.0 com resolução mínima 1024X768 Armazenamento: Cerca de 4 GB Download Koplayer AndyOS Um emulador bastante completo, AndyOS executa jogos e aplicativos Android perfeitamente, permitindo uma sincronização perfeita entre o telefone e o emulador. Além disso, você pode usar seu telefone como um
gamepad em alguns jogos, aproveitando os acelerômetros. Ele tem uma partida predefinida para alguns jogos e detecta automaticamente gamepads, e você também pode personalizar os controles. No entanto, ele não permite quaisquer alterações gráficas ou de desempenho detectando tudo automaticamente. Processador: Intel ou AMD RAM: Placa gráfica de 3 GB: OpenGL
2.1 Armazenamento: Cerca de 10 GB Download AndyOS GameLoop GameLoop tornou-se uma das opções mais populares no mercado de emuladores, apesar de exigir um pouco mais de RAM do que sua concorrência. O programa tem uma interface muito bonita que se parece com o Steam e que permite que você navegue facilmente através de uma biblioteca de jogos. Além
disso, o emulador oferece todas as opções de personalização, controle e renderização gráfica que você pode esperar. Processador: Dual Core RAM: 3GB Placa gráfica: 256MB Armazenamento: 1GB Download Jogos GameLoop TC Nossa última escolha não é um emulador em si. TC Games é na verdade uma ferramenta que reflete a tela do telefone em seu computador,
também oferecendo todas as opções de controle que você encontrará em um Emulador. O resultado prático é quase o mesmo: você pode jogar jogos para Android no seu computador com um teclado e mouse, ou até mesmo gravar suas partidas e streaming. A desvantagem é é que o jogo ainda roda no seu celular, ou seja, você não será capaz de jogar jogos que seu telefone
não é capaz de executar. Processador: Dual Core RAM: Placa gráfica de 1GB: OpenGL 2.0 Armazenamento: 70MB Download TC Games Dicas básicas permitem a virtualização no seu computador. Isso permitirá que esses emuladores usem todos os recursos disponíveis para funcionar sem problemas. Digite seu BIOS pressionando F2 ou DEL, procure o menu Configurações e
na seção Virtualização ativada. Lembre-se que um emulador serve para imitar, ou seja, você não terá um novo computador. Existem jogos para Android que podem não ser compatíveis com o seu sistema, mesmo que você possa instalar e executar um emulador. Mapear suas chaves, especialmente com jogos de tiro, é essencial. Será sempre necessário fazer pequenos
ajustes. Veja também: BlueStacks App Player é uma ferramenta que permite executar aplicativos Android em seu PC através de um menu conveniente. A partir da interface, você gerencia todas as funções em seu dispositivo virtual e baixa e instala muitos aplicativos diferentes em questão de segundos. Quando o programa começar, ele perguntará se você tem um smartphone
Android. Se você fizer isso, você pode vinculá-lo ao programa e sincronizar todos os seus aplicativos e tarefas com a conta que você está usando atualmente. Se você não tem um smartphone Android, tudo bem: você pode baixar os aplicativos e usá-los. Existem várias maneiras de baixar aplicativos: usar a loja construída pelo Bluestacks, acessar o Google Play do seu
navegador ou baixar arquivos APK. Quando se trata de outras opções de download, este aplicativo funciona como um dispositivo Android real. Os comandos do sistema são fáceis de usar: os cliques do mouse substituem gestos de toque na tela, atribuindo certas ações ao teclado. Você também pode usar o gamepad externo ou ter os modos de toque originais se estiver usando
um tablet ou um computador habilitado para tela sensível ao toque. Você também pode simular aplicativos que usam um acelerômetro digitando apenas no teclado. Quando se trata de modos de compatibilidade, o BlueStacks App Player é capaz de executar uma infinidade de aplicativos, até mesmo os jogos mais modernos. Se você está procurando por clássicos da indústria
como Angry Birds ou jogos enormes como Clash of Clans, temos uma ferramenta de primeira classe que oferece uma enorme gama de recursos para cada usuário de pc, permitindo que você execute todos os tipos de aplicativos do Google Play, bem como aplicativos de qualquer outro lugar. Bluestacks 4.40 melhora significativamente o desempenho e adiciona um gerente de
mídia Em setembro de 2018 lançado BlueStacks 4.0, cuja principal inovação foi o uso do Android 7 Nougat, além de apresentar uma interface atualizada e maior compatibilidade. Quatro meses depois vem a versão 4.40, que continua na forma facial para reduzir o uso de memória e o consumo de cpu de virtualização, especialmente quando você usa vários aplicativos ao mesmo
tempo. Além disso, o Media Manager, com o qual podemos facilmente transferir arquivos entre a máquina virtual e o equipamento onde ela está instalada. Veja mais Bluestacks 4 está disponível com suporte para Android 7 Depois de mais de sete meses publicado em beta, o BlueStacks 4 amadureceu e finalmente a primeira versão estável do conhecido simulador Android para
PC está disponível. Como já comentamos na revisão da versão preliminar, um dos principais estímulos da atualização é o suporte para Android Nougat, de modo que jogos que requerem versões mais altas do sistema operacional funcionarão. Já é possível baixar de Uptodown. Veja mais Bluestacks agora suporta Android Nougat Há pouca dúvida sobre o fato de que Bluestacks
é o emulador Android mais conhecido (e usado) para PC. Em atualizações sucessivas ele sempre priorizou a robustez no momento da imitação aumentando sua lista de compatibilidade, que agora é ainda mais mencionada com a chegada de sua nova versão, que tivemos a sorte de experimentar antes do lançamento oficial. Bluestacks ficam à frente de todos com o lançamento
do primeiro beta da nova versão do 4.0, o primeiro a usar o Android Nougat. Vamos comentar algumas de suas notícias e expor as informações de campo que conduzimos. Veja mais
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