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Bluestacks indir windows için android oyunları

Bluestacks indir - windows için android oyunları ve uygulamaları.
İndir: nox oyuncusu ARCHon Google Chrome, mevcut uzantılar sayesinde zamanla olgunlaştı, sözde önemli olanlardan biri Archon'dur. İndir: BlueStacks 5 LDPlayer LDPlayer, oyunları izin verilen maksimum FPS'de çalıştırabilen güçlü bir emülatör haline geldi, PUBG Mobile, Minecraft, Roblox, Call Duty ve diğerleri gibi oyunları çalıştırıyor.
KOPlayer'ın donanım hızlandırması ve bir OpenGL grafik motoru var, mükemmel çalışması için çok modern bir bilgisayara ihtiyacınız yok. Android burada devreye giriyor, zamanla onları çalıştırabilen farklı uygulamalar nedeniyle harika bir dikişe sahipler. Kullanımı basittir, dosyayı uzantıdan açın, bunu yapmak için ARCHon uzantısını çalıştırın ve APK
veya indirilen dosya ile açın. Oyuncu klavye ve fareyi yapılandırabilir, bu eşleme BlueStacks'i kullanmaya başladığınızda da mümkündür. Android Studio, Android sürümlerinden herhangi birini kullanabilecektir, bunun için görüntüleri yüklemek gerekir, böylece PC'nizde eski bir sürüme sahip olabilir ve onunla oynayabilirsiniz. Size göstereceğiz PC'de
android oyunları oynamak için en iyi emülatörler, başlangıçta BlueStacks'in uzun süredir öne çıktığı, ancak tek değil. NoxPlayer, aynı anda birkaç uygulamayı açabilmesiyle öne çıkar, klavye ve fare ile iyi bir şekilde bütünleşir ve size tam olarak yapılandırma seçeneği sunar. Platformun kendisi olsun, bilgisayarla oynayan birçok insan var, ancak
diğerleri emülatörleri kullanmaya karar veriyor. KOPlayer, çok benzer bir arayüze sahip NOX Player'a benzer ve Play Store'dan ve bunun dışından gelen dosyaları yükler. İlk seçim, Windows Insiders tarafından toplam 50 uygulama ile başladı. İndirilen dosyaları açarken yürütme hızlıdır, ayrıca başlamak için temel bilgileri gösterir, ayrıca başlamak için
bir öğreticiye sahiptir. Uygulamaların kurulumu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcuttur, ancak birkaç ay içinde yavaş yavaş diğer bölgelere ulaşacaktır. BlueStacks gereksinimleri zorlu, bunlar arasında minimum: Intel/AMD işlemci, 4 GB RAM, 5 GB sabit disk alanı, güncellenmiş grafik kartı, Windows 7/8/10/11 ve DirectX 11 kurulu. Bu bir
seçenek, ancak öncekileri görmek, kullanım kolaylığı için BlueStacks, MEmu Play, KOPlayer veya başka bir tane kurmak daha iyidir. İndir: MEmu Oyna GenyMotion En azından bulutta kurulum gerektirmeden kullanılabildiği için diğerlerinden farklıdır., ancak yerel olarak da kurulabilir. Resmi Android emülatörü Uygulamalar ve oyunlar oluşturmak
için tasarlanmış bir emülatördür, ancak herhangi bir Android uygulamasını, aynı zamanda video oyunlarını da taklit edebilir. Uygulama, Android işletim sisteminde bulunan çeşitli oyunları oynatmak için aynı anda birkaç öykünücüyü açma seçeneğini içerir. BlueStacks'in büyük gücü, onu diğer tüm emülatörlerden farklı kılıyor, ancak ilginç alternatifler
olduğu doğru olsa da, birçoğu onu diğerlerinden daha çok tercih etti. Boşaltmak: GenyMotion NoxPlayer En son sürümün gelmesinden sonra en modern uygulamaların ve video oyunlarının öykünmesini sunar.Hatta birkaç önemli güvenlik açığını giderdi. Tarayıcının kendisinden çalışacak iyi bilinen bir emülatördür, bunun için üzerine tıklamanız ve
yüklenmesini beklemeniz gerekir. Arayüz dostudur ve oyunları uygulamanın içine sürükleyerek çalıştırırsınız. Windows'ta minimum 2 GB RAM, AMD / Intel işlemci ve 2 GB sabit disk ile ister. birkaç beta test kullanıcısı için bir beta programında. İndir: ARCHon Mutluluk OS Böyle bir emülatör değil, Android tabanlı açık kaynaklı bir işletim sistemidir bu
işletim sisteminin herhangi bir uygulamasıyla çalışabilir. Amazon Appstore'a erişim, ihtiyaç duyduğumuz araçları çalıştırmamıza ve ayrıca birçok oyuna erişmemize olanak tanır. Güncellenmiş grafiklere ihtiyaç duyacak bir programdır, OpenGL en son sürümünde en az 1 GB RAM, 2 GB sabit disk alanı, bir Intel/AMD CPU ve Windows Vista/7/8/9/10/11.
Resmi Android öykünücüsü, uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış bir arayüze sahip olduğundan, belki de en karmaşık olanlardan biridir. Herkesin aradığı basit bir arayüz gösterir., uygulamaları ve oyunları çok az çabayla çalıştırabilmek için uygulamayı GenyMotion'a taşımanız yeterlidir. Windows 11, hiçbir şey indirmeye gerek kalmadan onlarla
oynamayı vaat ediyor, ancak bunun için makul bir süre beklememiz gerekiyor. Geliştiriciler sayesinde yaptığı iş için en ayrıntılı ve önemli olanlardan biri olan arayüz aracılığıyla en iyi Android deneyimini vaat ediyor. Gereksinimler genellikle temel olduğundan NoxPlayer çok fazla bilgisayar gerektirmez. İndir: LDPlayer MEmu Oyna MEmu Play en hızlı
Android emülatörlerinden biridir, çok fazla donanım gerektirmez ve çok sayıda başlık çalıştırır, neredeyse %95'i ile uyumludur. Sistem ve uygulama için her şeyi sorunsuz bir şekilde taşımak istiyorsanız en az 8 GB RAM gerekir. Daha sonra PC'nizde ve diğer bilgisayarlarda çalıştırmak ve kullanmak için bir flash sürücüde taşıyabilirsiniz. Çapraz
platform olur, Windows, Mac Os ve Linux'ta bulunur, sanal makineler tarafından kullanılan milyonları aşar. İlginç seçeneklerden biri, çevre dostu, sanki PC'de bir telefonunuz veya tabletiniz varmış gibi, bu yüzden masadaki seçeneklerden biri. Bliss OS'nin başlaması için sanal bir makineye ihtiyacı olacak, ancak çalışır hale geldiğinde uygulamaları ve
oyunları kullanabilirsiniz. LDPlayer, Play Store'dan birçok uygulamayı ve oyunu destekler, böylece geniş bir yelpazeye erişebileceksiniz. İndir: Mutluluk OS KOPlayer PC'de Android oyunları çalıştırmak söz konusu olduğunda başka bir seçenektir., kullanımı oldukça basit olduğu için sezgiseldir, bunun dışında küçük bir kullanım öğreticisi gösterecektir.
Makro işlevi, her birini tek bir tuşla yürütmek üzere kaydedecektir, bu, ne yapılacağına karar veren kullanıcıya çok bağlıdır. Gereksinimler, MEmu Player tarzında temeldir ve kurulum için gereken alan yaklaşık 500 megabayttır. İndir: Android Studio Windows 11 ile yerel olarak oyun oynayın Windows 11'in en son sürümü, Android uygulamalarını
yerel olarak taklit etmenize olanak tanır, bunun için Amazon uygulama mağazasını kullanacak. GenyMotion, bilgisayarda kullanmanız gereken herhangi bir uygulamayı taşıma kapasitesine sahip olmasına rağmen, video oyunlarına odaklanmıştır. ARCHon uzantısı, aynı tarayıcıdan oynamanıza izin verir, herhangi bir uygulamayı açarak başlatmak,
bunun için önceden indirmeniz gerekir. Uygulama çok fazla alana ihtiyaç duymuyor, kurulum sabit diskte 100-150 megabayt civarında yer kaplıyor. İlgili makale:Android için 11 temel oyun BlueStacks PC'de Android'i taklit etmek için en popüler emülatörlerden biridir..
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