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rofttaB:seibmoZ .nakluV e LGnepO semag arap alenaj odom e aiehc alet me alet ed arutpac e smaertsevil,oedà-ÂÂ ¢ ¢£ÃÃ ¢ §ÃÃÃ §ÃÃÃ §Ã ¢ nakluV e LGnepO arap odanoicida etuS yalrevO Ecrofeg .Serotinom Soirâachv demais 4ª geração max-q. Também simplificamos o procedimento salvando suas preferências para não precisar novamente o filtro
da próxima vez que você jogar. Adicionado notificações de cliente e desktop para resgatar o código do jogo. Redução de manutenção do número de processos em segundo plano e espaço de memória consolidando os processos. Monitore os usuários compatíveis com o Reflex Reflex Reflex de latência pode usar a ferramenta. Caso resolvido no qual o
clique no ícone da bandeja de controle de atualização não levou à página de atualização quando o GFE já estava aberto. Várias melhorias no desempenho e no estabelecimento. Corrigido um problema no qual o usuário às vezes estava desconectado dos objetivos de compartilhar a sobreposição do jogo. A compatibilidade com captura de tela para o
downsizing das placas de vídeo da GeForce Experience agora suporta as capturas de tela para as funcionalidades de reduzir o tamanho da resolução da NVIDIA, como Super Resolução dinâmica (DSR) e afiação da imagem. Novo no GeForce Experience 3.23 Melhorias no contador FPS e no ajuste automático da placa de vídeo com um único clique
após o feedback da comunidade, recebemos seus comentários e fizemos alterações no novo contador de FPS. Caso fixo em que o contador de FPS não funcionaria nas modalidades Shadow Warrior 2 e HDR. Nas placas de vídeo RTX 30 e RTX 20 da Desktop, adicionamos um novo sintonizador automático que encontra as melhores configurações de
overclocking usando um algoritmo avançado de varredura e gerencia o perfil de ajuste da placa de vídeo para você. Continue lendo para mais detalhes! Adicione o Memi aos seus GIFs favoritos, crie GIFs curtos a partir de qualquer vídeo capturado pela GeForce Experience. O BETA FUNCTIONS INSOM que você pode criar e compartilhar arquivos
.gif a partir de seus vídeos de jogo diretamente no Facebook, Google ou Weibo. Corrija um problema em que o mouse não estava alinhado para alguns jogos de 100%. Resgate de cÃ³Âdigo de game: Adicionada mensagem de lembrete para concluir o resgate de prÃªÂmios. CorreÃ§ÂÃ£Âo de um problema em que a instalaÃ§ÂÃ£Âo do driver Game
Ready nÃ£Âo era bem-sucedida. Caso corrigido em que os vÃÂdeos eram capturados em estÃ©Âreo, mas a exibiÃ§ÂÃ£Âo era em modo mono. Corrigimos diversos problemas de estabilidade e desempenho. GeForce Experience overlay TransmissÃ£Âo de games e upload de vÃÂdeos para uma pÃ¡Âgina do Facebook. Corrigimos um problema de
pareamento de pinos do GameStream. Aprimoramos a conectividade do GameStream para condiÃ§ÂÃµÂes de rede ruins. Bugs corrigidos Caso corrigido de demora no gerador do carregamento ao navegar para a guia de configuraÃ§ÂÃµÂes. GeForce Experience Client InstalaÃ§ÂÃ£Âo e login: Adicionado suporte de login para contas WeChat e QQ.
Com o clique de um botÃ£Âo, vocÃªÂ pode ativar rapidamente a aceleraÃ§ÂÃ£Âo da placa de vÃÂdeo em todas as suas aplicaÃ§ÂÃµÂes criativas. Games otimizados pelo GeForce Experience sÃ£Âo configurados automaticamente para a resoluÃ§ÂÃ£Âo de renderizaÃ§ÂÃ£Âo selecionada. Corrigido um problema com o DOTA 2 em que o Overlay no
Game nÃ£Âo abria depois de fazer Alt+Tab no game. Divirta-se com games como Need for Speed Payback e comece a capturar seus momentos preferidos. Caso corrigido em que a interface de usuÃ¡Ârio mostrava infinitamente um controle giratÃ³Ârio se nÃ£Âo houvesse capturas de tela disponÃÂveis para um game. CorreÃ§ÂÃ£Âo de um problema
em que a atualizaÃ§ÂÃ£Âo do driver Game Ready era encerrada abruptamente apÃ³Âs a seleÃ§ÂÃ£Âo da instalaÃ§ÂÃ£Âo simples. AlÃ©Âm disso, o GeForce Experience agora tambÃ©Âm Ã©Â compatÃÂvel com tecnologias RTX, como Deep Learning Super-Sampling (DLSS). CorreÃ§ÂÃ£Âo de um problema em que vÃÂdeos do Highlights Ã s vezes
ficavam inacessÃÂveis depois de serem salvos na galeria. AtualizaÃ§ÂÃ£Âo adicional para CVE-2019-5678 Novidades do GeForce Experience 3.18 O Filtro de Games Freestyle estÃ¡Â saindo do beta CompatÃÂvel com mais de 200 games, o Filtro de Games Freestyle estÃ¡Â as as configuraÃ§ÂÃµÂes de exibiÃ§ÂÃ£Âo do Windows estavam definidas Beta
Pressione [ALT+F3] para aplicar os filtros PUY de processamento aos seus jogos durante o jogo. Além do FPS, o monitoramento de desempenho agora mostra o status detalhado do desempenho, a temperatura e o comprimento do comprimento. Corrigido um erro ao instalar a experiência GeForce com uma conta regular do Windows que não é um
administrador. A detecção de jogos aprimorada acelera a detecção de jogos instalados na Loja Oculus e localizados na Barra de Início Rápido do Windows. Outro compartimento melhorou a estabilidade e o desempenho. Foi corrigido o caso em que o status de tela cheia do cliente ainda não estava após uma nova inicialização. Um resumo dos
destaques da versão é exibido após o término da atualização automática do cliente. Atualizado o “onde encontrar o meu código de cupom” na conta (conta) é o resgate (salvar). Correção de um erro que reabilitaria a experiência GeForce Overlay depois de sair de certos jogos. Foi corrigido um problema em que o jogo era minimizado ou fechado após a
sobreposição no jogo ser aberta. Melhor qualidade para sons graves no Sound Surround 5.1 e 7.1. Melhor qualidade de vídeo contra bloqueio durante o gameStream. Selecione um clipe de 5 a 15 segundos do seu vídeo favorito, adicione texto para cima ou para baixo e compartilhe-o como um GIF no Facebook, Weibo ou Google Fotos! Pressione
[Alt+Z] e selecione o vídeo na galeria, altere o formato de “Gravar VAMOUS” para “GIF Animado” e clique em “Compartilhar.” Cliente GeForce Experience: Adicionada a capacidade de baixar e instalar atualizações de recursos experimentais. Foi corrigido um erro em que os frequentadores perdiam suas configurações de estilo livre depois de acessar
o modo de foto do Ansel. Atualizações do cliente: adicionada uma janela pop-up das notas de lançamento Atualização do cliente Apion. Incrementando capacidade de elif elif i iuc ni erorre nu id enoizerroC .potksed len acifiton al Reparar o poderiam instantâneo acumular e ocupar espaço sem discoteca. Resolvamos um problema da UM, dou o recurso
de captura de tecidos que causou jogos e configurações de sistema da AMA Falha Echa Certos com o DirectX 12. Também Melhoramos a experimentar o ajuste comercial ou automático adicionando mensagens para informar ou status do recurso. Apoio ao estilo livre e Ansel adicionado para 38 com os jogos com ou o jogo de driver pronto, mais atual,
inclluindo: amnésia: renascimento, assassino Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops War, Crossfire HD, Cyberpunk 2077, Dirt 5, Dragon Quest XI S, Edge of Eternity, Império do pecado APLOP, Eterno Retorno: Sobrevivência Negra, Falha, FIFA 21, Gerente de Futebol 2021, Forza Horizon 4, Godfall, demonstração , Necessidade de velocidade:
perseguição a quente remasterizada, caminho de wux fasmofobia, Port Royale 4, jack de abóbora, dança QQ, pronta ou não, passeio 4, segunda extinção, masmorra de refrigerante 2, spellbreak, spellunky 2, estrelas renegadas pelo filho, simulador de cirurgião 2, desmontagem, o médium, relógios cães: legião, espada Xuan-yuan VII, Yuan Shen (genes)
impacto). GameStream para Shield: Melhoria na nuidade Audio com Aumentar os táxons de bits para streaming local e áudio codificado abrigou a dança latente. Compartilhe Seus Gif Favorito Escolha Seu Vídeo Favorito Destaques e Happy UM GIF de 5 a 15 segundos sem facebook, sem weibo ou sem fotos do Google! A ágora foi lançada oficialmente
após a fase beta, basta selecionar «formato: GIF animado» Não resumiri os destaques do Segartilhar UM GIF. Patch com como atualizado, mas a segurança de software recente da NVIDIA. Corrija um problema da UM que você notificou o permaneciam na tela aberta trocar de janela. O suporte para jogos adquiridos pela MEIO de jogos do Windows,
como Gears of War 4 e Dead Rising 4. colocado pelo problema da UM EMPE de que a experiência da GeForce impediria ou o PC entrou na suspensão do EM. Erro de instalação correto da UM causou o instalador do cabelo Escudo em modalidades sem fio. Correção de um problema no qual o contador do FPS apareceu no menu de atualização de
abordagem do Windows 10. Agora é possível gravar todos os dados de monitoramento de desempenho em um arquivo CSV, incluindo os níveis estatísticos do analisador refletido por itens. Além disso, as ferramentas podem escolher o número de amostras para calcular a mãe e redefinir esse valor quando o desejarem. O suporte à captura de vans com
a experiência do GeForce para reduzir o tamanho do radídio agora tem suporte para a captura de nenhuma resolução da resolução da NVIDIA, como a nitidez da imagem DSR, DLDSR e NVIDIA. O bug associado ao efeito de massa: Andromeda e Microsoft Outlook foram corrigidos. Correção de um problema em que a arma III, Overwatch e
Wolfenstein 2: o novo gigante foi reduzido ao mínimo quando o jogo de sobreposição foi ativado. Agora, as teclas de escolha rápida [alt+f2] e [alt+f3] abrem e fecham os menus da fotografia Ansel e do filtro de jogos de estilo livre em vez de abri -los. Corrigido um problema no qual um vídeo gravado era mais curto que o desejado. Melhorias no
GameStream, fornecemos uma solução alternativa para permitir o suporte à HDR para a Terra do Médio: Shadow of War, Forza Motorsport 7 e Call of Duty: Segunda Guerra Mundial. Também melhoramos a confiabilidade e o estabelecimento da função GameStream. Por fim, use a experiência da Geforce para capturar e fazer upload de suas melhores
fotos de Ansel para o jogo para a nossa nova galeria de arte, filmada com o GeForce. Pressione [alt + r] para alternar a exposição entre a mãe. Sobreposição da experiência do GeForce: adicionou a possibilidade de gravar o som do microfone e o sistema em duas faixas diferentes de £ udio. Correção de um problema no qual o DVR parou de gravar
intermitentemente. Compartilhe suas fotos favoritas de Ansel no tiro com o GeForce. Outros: Várias melhorias na estabilidade, desempenho e segurança. E agora você pode Sua biblioteca para ver jogos .icul e elytseerf ,etnenetnoc aruttac etla ,etazzimitto e etazzimitto ocoig id inoizarugifnoc el noc ocoig id amrofattaip al erazzimitto retop ad odom ni
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ADIUG OINNI .koobecaF us oediv inoizartsiger ied otnemacirac lI .elapicnirp adehcs allen elytseerf noc de um a Onde a sobreposição dentro do jogo não era compatível com os pilares da eternidade II: incêndio dead. Outras melhorias, melhoramos a conectividade do GameStream para más condições de rede. Adicionado crachá para identificar o
prêmio n. Várias melhorias na estabilidade, segurança e desempenho. Tire belas fotos dos jogos com nossa modalidade aprimorada de Ansel (recurso beta), adicionamos poderosas funcionalidades de Fotoritocs com sete novos filtros, 18 cheques diferentes e a capacidade de combinar filtros para criar efeitos avançados. Corrigimos um bug no qual os
pontos salientes dos pontos salientes não foram mostrados no campo de batalha de Playerunknown se você saiu rapidamente do salão de jogos. Junte -se à nossa competição mensal e compartilhe -a com o GeForce. Visite seus vídeos através da "Galleria" pressionando "Alt+Z", selecionando "GIF animado" (GIF animado) e clicando em "Compartilhar".
Caso correto em que a cota estava influenciando os rumores do teclado nos jogos de tempestades de neve (exige um piloto superior a 378,49). Corrigimos um problema no qual os novos usuais não conseguiram acessar. Insetos de fato! Problema correto do estilo livre: "é necessário um jogo compatível para usar essa função". A bateria do Boost 2.0 foi
completamente reformada usando inteligência artificial para controlar toda a plataforma em tempo real. A correção de um problema no qual a notificação de sobreposição dentro do jogo aparece no Microsoft Visual Studio. A solicitação de controle da conta de usuário foi removida durante a atualização automática para os administradores. Problemas
conhecidos: não há suporte para registro e jogabilidade simultânea na nova atualização de 20h1 do Windows 10. Edite a aparência do jogo com ajustes em cores e saturação - ou aplique poses para a elaboração das poses, como HDR, diretamente da sobreposição de HDR no jogo. Adicionado etneserp etneserp ¨Ã CP rotinom li odnauq oducs ollus ocoig
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jogo" e o jogo foi exibido em uma resolução maior. Adicionamos apoio às configurações otimizadas de 21 outros jogos, como: ARON's Adventure, Balan Wonderworld, Blizzard Arcade Collection, Dorfromantik, Evil Genius 2: Dominação mundial, conflito de ferro, leva dois, Kingdom Hearts HD 1.5+2,5 Remix, Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Capítulo
Final Prólogo, Kingdom Hearts III + RE MIND (DLC), Reino de Amalur: Re-Rekoning, LastCloudia, Esode Metro: Edição Enhanced, Sr. Prepper, Old School Runescape, Ranch Simulator, Resident Evil Village, Rogue Rogue Heróis: Rovine of Tasos, gerente de luta em equipe, bosques de disparo, guerra total: Bugs remasterizados em Roma corretos.
Insetos de fato! Vários problemas relatados quando o usuário recebeu a mensagem "Ocorreu um erro", incluindo o recebido quando o PC está offline. Correção de um problema no qual você está incorreto incorreto da transmissão ao vivo personalizada. Jogos sérios em © e editar e carregar no YouTube com apenas um clique. O cliente da GeForce
Experience abre as configurações sobrepostas das ações em preferências. Geforce Experience Cliente Melhor Tempo de Carregando da Imagem do Jogo - Mais Alta Velocidade de Detalhes da Detecção do Jogo No seu PC. Notícias da GeForce Experience 3.20 Aplique jogos de estilo livre em outros 20 jogos de imprensa [Alt+F3] para aplicar filtros de
elaboração PUY Nos seus jogos durante o jogo. Assista ao carregamento de capturas na tela e Ansel 360 no Facebook. Correção de um problema no qual os vídeos não foram capturados a 60 fps. Alt + F9 Prêmios para iniciar o registro! Adicionamos suporte para os 41 Novos jogos otimizados, incluindo: Entre nós, Fieni, Carogne, Darksburg, Death
Stranding, Destroy todos os humanos!, F1 2020, Outon Boys, Pishing Planet, Griftlands, Hapbreaker: Shipbreaker, Helltaker, Flipper House, Hyper Scape, Mafia II: Definitivo Edição, Marvel's Flight Simulator, Velho Mundo, One Piece: Pirate Warriors 4, Oter Wilds, Paper Bolls 2, Persona 4 Golden, Pistol Whip, Planet Coaster, Roblox, Rocket Arena,
Rogue Company, Shadow Arena, Shakes and Fidget, Shop Titans, Skater XL, Space Haven, SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Reidrated, Story of Seasons: Friends of Mineral Town, Superhot: Mind Control Delte, Sword Art Online Aliceation Lycoris, Tetris Effect, Torchlight III, Total War Saga: Troy e Trackmania. Foi corrigido o caso
em que o registro afetava o jogo no Windows RS2 (requer que a mãe receba 381,65 do driver). Otimização de Jogos: Melhorias nas recomendações de OPS para jogos com suporte a DX11 e DX12. Durante o jogo, você também pode fazer alterações de nitidez em tempo real para cada jogo a partir do menu “Filtros de Jogo” pressionando [ALT+F3]. Foi
corrigido o caso em que a sobreposição durante os jogos não era exibida se o jogo instantâneo era ativado e a resolução do jogo era alterada. Corrigido um erro que impedia o entretenimento de selecionar uma taxa de bits superior a 50 Mbps para uma resolução 4K. Adicionado suporte para o modo Whisper para notebooks GeForce GTX S© RIE 10
(requer que o próximo driver GeForce esteja ativado). Os aprimoramentos e suporte de Freestyle e Ansel foram adicionados a mais 24 jogos: recusamos o tempo de resposta da aplicação de filtros de jogo aos seus jogos favoritos de Ansel ou freestyle. As “atualizações beta” foram renomeadas “permitindo recursos experimentais.” Para contribuir,
pressione [Alt+F2] para entrar no modo foto de um dos 30 jogos Ansel compatíveis e tire sua foto favorita. Otimize suas aplicações criativas agora, a GeForce Experience otimiza suas aplicações criativas, como Adobe Lightroom, OBS Studio, Adobe Substance Designer, Blackmagic Design, DaVinci Risolves e muito mais. Com a atualização do Driver
Ready e edahseR edahseR irtlif id aianitnec ad oiggatnav errart onossop irotacoig i ,ecneirepxE Applicali facilmente em mais de 700 games usando una sovrapposizione no game Freestyle ou Ansel seguintes 27 games agora tÃam suporte: Age of Empires II: Definitive Edition, Ancestors The Humankind Odyssey, Atelier Ryza: Ever Darkness & the
Secret Hideout, Chernobylite, Cube World, Deliver Us The Moon: Fortuna, D Football Manager 2020, Mechwarrior 5: Mercenari, Medievale II: Total War, NBA 2K20, Need for Speed: Heat, Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered, Path Of Exile, Planet Zoo, Planetside Arena, Plants vs Novi GeForce Experience 3.17 Cattura seus melhores
momenti em diversi giochi utilizzando o NVIDIA Highlights! Confira o suporte do Highlights nas Ãoltima atualizaÃÂ§Î¼es para Deuterium Wars, Dirty Bomb, Dying Light: Bad Blood, Europa (Anello dellâElysium), Extopia, GRIP, Hitman 2, Insurgency Sandstorm, Giustizia, Knives Out PC Plus, Lost Ark, Shadow of Tomb Raider, Switchblade X-Morph:
Difesa. Os seguintes jogos agora sÃÂ£o compatÃÂveis com esse recurso: Youngblood, Dota Underlords, F1 2019, The Sinking City, BATTALION 1944, Gloomhaven, Bloodstained: Ritual of the Night, Pathologic 2, Rune 2, Observation, Beyond Two Souls, Heavy Rain, DEAD OR ALIVE Xtreme Ven Vacanze, Sangue dâAcciaio e Attacco su Titan 2. NovitÃ
do GeForce Experience 3.14 Cattura seus melhores momenti automaticamente com o NVIDIA Highlights em games come Kingdom Come: Deliverance e War Thunder. Risolto un problema con il rilevamento di giochi duplicati se la root dellâunitÃ Â«C:Â» Ã¨ stata aggiunta al percorso di scansione. Acesse esse painel pressureando [Alt + Z] e clicando
no bloco Â«Desempenho.Â» Corretto caso no qual o game Sniper Elite 4 minimizava com ALT+Z. Corretto o problema em che lâinstallazione personalizzata del driver non mostrava nenhuma opÃÂ§o di personalizzazione. Processo di registrazione e primeira esperienza semplificati. A stabilidade e a affidabilidade da sopraposizione do GeForce
Experience foram aprimoradas. Aggiunte importanti melory ao pareamento e ÃÂ O novo aplicativo do aplicativo melhorou o aplicativo do aplicativo e a impressão da CPU e a memória reduzida. Corrigido um problema com a sobreposição no jogo e os indicadores ShadowPlay em sistemas com placas de vanit com SLI desativado. Para ativar essa
função, basta baixar o jogo de driver pronto para pronto. Corrigido um problema no qual o reprodução e o registro instantâneos não funcionaram para usuários de notebooks. Insetos de fato! Corrigimos um problema que fez com que o GeForce não visualize o código QR clicando no link do NFAN Club. Suporte 4K e 4K DSR (Recurso Experimental).
Corrigido o problema de minimização de jogos, do reino: clássico, Battletech, Divinity Sin original 2, Heroes of the Storm, Grip, Frostpunk e simulador de agricultura 17. O cliente Gephorce experimenta menos tempo necessário para controlar os jogos. Corrigido um problema no qual a captura de tela não funcionou após o fechamento da reprodução
do conteúdo HDCP. A correção de um problema nos campeões do terremoto, onde o ShadowPlay funcionou se a repetição instantânea tivesse sido ativada anteriormente. Os jogadores precisam conectar apenas o mouse a porta USB USB ao monitor refletido e pressionar Alt + R. Para usar o modo de fotografia, verifique as opções "funcionais
experimentais" em "configurações, atualização para o driver mais atual (390 e superior) e Pressione [Alt+F2] em um dos mais de 30 jogos compatíveis com Ansel. Que o usuário alternou o medidor FPS. ¢ Develop "Dear Equipment" Develop foi movido para as configurações. Compartilhando a sobreposição dentro do jogo oferece hardware acelerado
de registro, Captura de tela, transmissão e jogabilidade cooperativa. GeForce Experience Bugs e Bugs e melhorias gerais. Freestyle e Ansel são compatíveis com 25 jogos, como: 9 macacos de Shaolin, Laboratório de Aim, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, Creeper World 4, programa Esfera, esfera, ]2f+tla[ enoisserp ateb od odniahs
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,4 gnihsiF naissuR ,tfaR ,ETIL GBUP ,raeY eht fo emaG noitidE seibmoZ .oediv 03 seireS XTR Analisador de latência. Desempenho de desempenho Tempo de inicialização da configuração de Panigan -> Geral melhorado. A correção de um problema no qual a transmissão no Twitch não apareceu corretamente. Atualizações nas configurações de
sobreposição no jogo agora, você pode acessar as configurações de sobreposição no jogo durante o registro ou transmissão. Insetos de fato! Correção de um problema no qual o jogo Call of Duty: Black Ops 4 congela se sobrepõe dentro do jogo. Resgate de criação de jogos adicionados para salvar os Cadigos Vanios, promovendo clientes de SLI.
GeForce Experience Adição do cliente da capacidade de salvar cadigos emitidos pela NVIDIA à experiência do GeForce -> Resgate. Sobreposição da experiência do GeForce: adicionou a função de visualizar os comentários dos espectadores durante as transmissões do Facebook. Corrigimos um problema de velocidade lenta de borracha com a
aquisição da área de trabalho e da faixa qualificada. Insetos de fato! Corrigimos um bug com a tela de corte na tela de resumo destaca o ShadowPlay. Adicionado suporte para a atualização do outono aos criadores do Windows 10 (requer o jogo pronto 387.92 ou superior). Isso é novo no GeForce Experience 3.20.1 usa centenas de filtros rehameds
com estilo livre e Ansel GeForce Experience é a maneira mais simples de personalizar a aparência de sua jogabilidade com filtros de jogos de estilo livre e capturar belas fotografias com a modalidade fotográfica Ansel. Corrigido o problema no qual os jogos se apresentaram nas modalidades HDR do lado quando uma captura de tela foi realizada.
Pressione [Alt+F1] para salvar a aquisição da tela HDR no formato JXR enquanto reproduz em um monitor HDR. Corrigido um problema com a reprodução instantânea quando o disco rude tivesse pouco espaço. Falha correta na instalação do driver relacionado aos casos em que a reinvenialização intermediária era necessária. Sério e transmitir a
jogabilidade â € œY ao mesmo tempo! ossedA ossedA !opmet ossets olla atterid ni erettemsart e erartsiger ,o£ÃtnatsnI yalper li eravitta rep ]Z + tlA[ Twitch, YouTube e Facebook. Adicionada a capacidade de restaurar os atalhos de teclado para as configuraÃ§ÂÃµÂes padrÃ£Âo. MudanÃ§Âa do local para personalizar a resoluÃ§ÂÃ£Âo, taxa de frames
e a taxa de bits para ConfiguraÃ§ÂÃµÂes. Corrigido um problema em que o Overlay no Game desaparecia depois de minimizar games algumas vezes. Foi corrigido um problema que desativava o overlay in-game apÃ³Âs a alteraÃ§ÂÃ£Âo da resoluÃ§ÂÃ£Âo. Corrigimos um problema que deixava os vÃÂdeos do Shadowplay mais escuros no YouTube. Os
gamers que nÃ£Âo tÃªÂm um Mouse Reflex ainda poderÃ£Âo mensurar a latÃªÂncia do PC e do monitor. Para usar a configuraÃ§ÂÃ£Âo automÃ¡Âtica em seu monitor com Reflex Analyzer em um game compatÃÂvel com Reflex, como Valorant da RIOT, baixe o driver Game Ready mais atual e aproveite! Suporte para o Login Social do Discord Agora, o
GeForce Experience tem suporte para o Discord como opÃ§ÂÃ£Âo ÃºÂtil de login e criaÃ§ÂÃ£Âo de conta. CorreÃ§ÂÃ£Âo de um problema de conflito da tecla de atalho [Alt+Z] no Overwatch e no overlay in- game. Bugs corrigidos Corrigido o problema na pÃ¡Âgina de redimensionamento de driver em que a animaÃ§ÂÃ£Âo da seÃ§ÂÃ£Âo das placas
em destaque do driver nÃ£Âo era uniforme Corrigido o problema na pÃ¡Âgina do driver em que o botÃ£Âo Download and install (Fazer download e instalar) Ã©Â ativado antes da mensagem de aviso de verificaÃ§ÂÃ£Âo de atualizaÃ§ÂÃµÂes fechar Corrigido o problema em que, quando todos os games estÃ£Âo ocultos, nada ocorre ao clicar no link
¢ÃÂÂVIEW ALL GAMES¢ÃÂÂ (Exibir todos os games). CorreÃ§ÂÃ£Âo de um problema em que o Ã¡Âudio era cortado do final de uma gravaÃ§ÂÃ£Âo de RepetiÃ§ÂÃ£Âo InstantÃ¢Ânea. Corrigido o problema com o nÃ£Âo funcionamento do segundo controle em Gang Beasts. VocÃªÂ pode aumentar o desempenho ajustando a resoluÃ§ÂÃ£Âo de
renderizaÃ§ÂÃ£Âo para 50% (ampliando para atÃ©Â 2x) ou melhorar a qualidade de imagem em 85% (ampliando para atÃ©Â 1,3x). Corrigido caso em que recursos de transmissÃ£Âo e gravaÃ§ÂÃ£Âo nÃ£Âo estavam completamente habilitados apÃ³Âs uma pode pode arquivar vÃÂdeos de alta qualidade de suas transmissÃµÂes Experience 3.14.1
Estamos adicionando mais tÃÂtulos Ansel e upload de vÃÂdeos para o Weibo! Tire fotos incrÃÂveis em mais games usando o Modo Fotografia do Ansel Pressione [Alt + F2] e comece a usar o Modo Fotografia do Ansel para Redout, Railway Empire e Frostpunk. Para otimizar o game, acesse a guia Games, clique no tÃÂtulo do game e em "Otimizar". O
Highlights nÃ£Âo tentarÃ¡Â mais capturar vÃÂdeos se o HDR estiver habilitado nas configuraÃ§ÂÃµÂes do game, pois esse modo nÃ£Âo Ã©Â compatÃÂvel. CorreÃ§ÂÃµÂes de bugs e aprimoramentos gerais GameStream ReduÃ§ÂÃ£Âo nos travamentos de vÃÂdeo Melhoria na qualidade de HEVC 4K no GTX 1080/1070 AperfeiÃ§Âoamento de
transmissÃ£Âo e conectividade local DESTAQUES DA VERSÃÂO 3.1.0 DO GEFORCE EXPERIENCE A opÃ§ÂÃ£Âo "1440 60FPS" foi adicionada Ã trasmissÃ£Âo para o YouTube Live A opÃ§ÂÃ£Âo "Check for Update" foi adicionada Ã guia "Drivers" Estabilidade e conectividade local do GameStream aprimoradas Bugs informados pelo usuÃ¡Ârios
corrigidos e desempenho e estabilidade do cliente aprimorados. Tire fotos incrÃÂveis em mais games usando o Modo Fotografia do Ansel Pressione [Alt + F2] e comece a usar o Modo Fotografia do Ansel no Deep Rock Galactic, GRIP, Hitman 2, Insurgency Sandstorm, Ride 3 e Shadow of Tomb Raider. Corrigido um problema em que o mouse ficava
dessincronizado no Overlay no Game em resoluÃ§ÂÃ£Âo 4K e 150 DPI. RemoÃ§ÂÃ£Âo do ÃÂcone de bandeja da NVIDIA da bandeja de sistema do Windows para reduzir o impacto no sistema do software da NVIDIA. O GeForce Experience captura automaticamente seus melhores momentos e apresenta seus destaques para vocÃªÂ compartilhar com
seus amigos. Personalize seu gameplay com filtros de estilo livre para games (recurso beta) Agora vocÃªÂ pode aplicar filtros de pÃ³Âs-processamento aos seus games enquanto joga. CorreÃ§ÂÃ£Âo de um erro de barra vermelha durante a gravaÃ§ÂÃ£Âo com o microfone ligado. Adicionado um recurso para seguir o clube nFans WeChat Club para a
regiÃ£Âo da China. Bugs corrigidos! CorreÃ§ÂÃ£Âo de um de Sedadivon .apmil Redird Ed Ed Somatneser, Odassap ona odbmetes me rezylana ycnetal xelfer aidivn on sairohlem .xelfer oa sairohlem .xelfer oa sievÂÃƒ ÃittiCo Ãƒti ã Ãƒricis ed svitvititepmoc semag siapicnirp 51 sod 21, Arioga .oieuqolb ed alet an odibixe are spf ed rodatnoc o e euq me
Osac odigirroc .aenÂ ¢ Ãƒtnatsni oa £ ÃƒÂ§ÃƒITeper to Setna Sodaicini Messof sthgilhgih so are Ãenen ¢ Ãƒtnatsni oa £ ÃƒÂ§Ãƒiteper to aterrocni oa £ ÃƒÂ§Ãƒarud Ãƒ oâ Ãƒ ãƒÂ§ãƒÂRD ã Ãƒ Odanoicaler Orre mu ed oa £ ÃƒÂ§Ãƒerroc .Soriecrap ed sip Ed Oa £ ã ã ã ã Ódved KoobecAf Oal daolpu od oa £ ã ã§Onomer .Ecneirepxe ecrofeg o moc sievâã tapmoc
semag 000.1 ed sia oa £ ãam Aroga e, lesna o Moc 000. Ãƒv ortuo sodigirroc sgub .oa £ ÃƒÂ§ã ƒAZILAICINI ARIEMIRP an Adaromirpa IOF OA £ ÃƒÂ§ãƒisoperbos ed ohnepmesed ed edadicapac a .Sodigirroc sgub .Maertsemag od oem rop xele emag od oÂ £ ÃƒÂ§Ãƒazlaicini ed Ahlaf to oa £ ãƒÂ§ã ƒerroc .Sv stnalp, devlove: cni eugalp, spsiw eht para lli eht
dna ferro, rennurdum, arre Tenur para sdnegel, sedá, gnik eht rof, denekawa: srednefed noegnud, skrowenob, 6 dt snolb, egeiseb, evird.gnmaeb, evawsorc enal ruza, xtr dima ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã. ãƒÂ§ãƒÂ§ Arropus .emag od ohnepmesed o racidujerp mes spf 06 a p0801 me Evil ebutuoy o e hctiwt oh ivil
ebutuoy o e hctiwt oh arap atimsnart .lesna o moC sievÂãƒÂƒRAtiema oh 003 ed sarutpac sádipâ¡Ãƒr rezaf etimrep ecneirepxe Ecrofeg O ARoga euqilc Mu Moc Rdh alet ed arutpac avon .otnemahlitrapmoc edited mu arap sodaivne maidep oa £ ã ã sezev s ã alet ed sarutpac uo soedâ ãƒs ens setAnA'An Sets Ara'AnAn SetAnAn SetsAnAn AfaAn, enAnAn,
enAnAn, auq metanAnAnAnAnAm aMaMaAnAm a sea e o e -se a era. hctap! sodigirroc sgub .Emag-ni Yalrevo oh oa arap ranretla oa sodaziminim sea semag so euq me amelborp mu ed oa £ ÃƒÂ§ãƒerveroc. OedÂÃƒV ed sodnuges SÂªãƒrt avlas sthgilhgih yalpwodahs o e euq me orre mu ed oa £ ÃƒÂ§Ãƒerroc .uoy rof SGNITTES SCIHPARG SA ™ â € ¢
emag Ruoy gnirugifnoc yb gnimag cp fo t Uo elssah eht sekat ecneirepxe ecrofeg semag dezimitpo ylwen .oa £ ã ã § ênUloser ed p027 ed omix ã no no qual vÃÂdeos de BattlefieldTM V eram gravados Uma nova tecnologia chamada NVIDIA Reflex que reduz a latência do sistema em jogos competitivos, como Overwatch, Valorant, Fortnite e muito mais.
Além disso, lançamos 360 Hz G-Sync Monitor para exportações com uma ferramenta inovadora de medição de latência chamada Reflexa de Analisador de Latência. Ouvimos o feedback da comunidade sobre a ferramenta e implementamos uma série de funcionalidades de software para tornar a medição da latência mais simples e precisa. A memória
ShadowPlay e o uso da CPU foram aprimorados. Descubra um exemplo no geforce.com. Corrija um problema para o qual o mouse e o teclado pararam de funcionar na janela de resumo dos destaques com o PUBG. Problemas de compatibilidade corrigidos para a sobreposição do jogo nos notebooks avançados do Optimus. Qualidade de vídeo
aprimorada no bloco de tablets com largura de banda limitada. Use o filtro de tela verde para remover e substituir o plano de fundo, o filtro de adesivo para adicionar PNG personalizável ao seu jogo e ao filtro da caixa de correio para gravações de vídeo de filme. Redução da largura do jogo do jogo e melhor qualidade em cenas estáticas usando
cartões de vídeo Pascal. Corrija um bug na configuração de várias verificações para os jogos iniciados pelo big picture do Steam. Para iniciar, pressione [Alt+Z] -> Configurações -> "Configurações de monitoramento de desempenho" para definir os atalhos e alterar as configurações. O cliente da GeForce Experience mais rapidamente na primeira
partida após a instalação e reinicia. Corrija um problema de piscar a imagem na sobreposição do jogo. Corrija um problema que as configurações otimizadas do jogo podem estar faltando no GTX 1050TI. Corrigido um problema no qual o erro foi exibido - algo estava errado "após o acesso ao usuário. Corrigido um problema no qual os aplicativos
Vulkan reduzidos em jogo sobrepostos no jogo no mínimo. Novo em GeForce Experience 3.20.2 usa centenas Filtros remodelando com estilo livre e Ansel GeForce Experience é a maneira mais simples de personalizar sua experiência Jogabilidade com filtros de jogos de estilo livre e captura de belas fotos com o modo de fotografia Ansel. Compartilhe
seu acesso à tela Nvidia Ansel à nossa galeria de fotografia de jogo, filmada com o GeForce, veja as melhores fotos de Ansel da comunidade e participe de nossa competição mensal. Para os jogos, não otimize a experiência do GeForce, você pode simplesmente selecionar a resolução de renderização desejada no menu Configurações do jogo. As
sobreposições de transmissão personalizadas não são mais definidas para atalhos padrão. SHIELD GAMASTESTREAM: Adicionado suporte para a transmissão do jogo com a resolução 4K do Steam Picture. Erro resolvido: â £ ou um para determinar o nome do domínio correto O erro de restrição do espaço do disco durante a instalação do driver
correto O problema do erro vazio mostrou quando não há conectividade com a Internet durante o 'estabelecido e instalação de segurança. Tire fotos em mais de 66 jogos compatíveis com Ansel, compartilhe -as em nossa nova galeria de jogos de jogo com o GeForce e participe de nossa competição mensal. Corrigimos um problema no qual o
ShadowPlay teria gravado um vídeo com imagens esquerda/direita, mesmo com a opção desativada. Transmitir os jogos do seu PC para a sua TV 4K com o HDR adicionou o suporte do GameStream no © 4K HDR. Saber mais. Basta pressionar as configurações alt+z â € (configurações) - transmissão (transmissão) para configurar cada sobreposição e
alt+z â € 'Configurações - os atalhos do teclado a serem atribuídos aos atalhos correspondentes. Corrigido o problema com o suporte para controles para controles quando os jogos foram iniciados com a imagem geral do Steam. Um novo patch de jogo estará rindo aos 21 anos, você também pode capturar e compartilhar seu personagem ou sua estrela
favorita de Star Wars. E há mais! Agora você pode acessar durante o registro ou transmissão. Corrija a queda no desempenho no jogo DNF com a sobreposição ativada durante o jogo (requer 384.76 ou maior driver). Corrigido o erro de instalação com o "0xe0e00029 - erro - impossível de encontrar a chave/valor do registro" (não foi possível
identificar o valor da chave/registro). Além dessa tecnologia, lançamos o Analisador de Analisador de itens Analisador, uma ferramenta que mede a lição do sistema final. Faça compensar e mostre suas melhores fotos de jogo em nossa nova foto com o site GeForce Visite nossa galeria de fotografia de jogo, filmada com GeForce e dê uma olhada em
uma exposição com as melhores fotos de Ansel da comunidade. Ativando a função na guia "Configurações", é possível obter um aumento no desempenho quando os jogos são feitos com uma resolução mais baixa e reducional e regula a nitidez com base na resolução do monitor nativo. Pressione [alt + z] e clique no bloco "Performance" para acessar o
painel. Compatibilidade para estilo livre e Ansel adicionado em 88 jogos: com o jogo mais recente pronto, o estilo livre e Ansel são compatíveis com 24 jogos, incluindo: 22 Racing Series, Age of Empires IV, Alan Wake Remaster, Aliens: Fireteam Elite, Motorist 2, Voltar 2 4 Blood, Battlefield 2042, Blood of Heroes, Bravamente Padrão II, Call of Duty Vanguard, Cavalaria 2, Cris Tales, Crysis 2 Remastered, Crysis 3 Remasterado, Mortherloop, Porta da Morte, Diablo II: Resolvido, Doki Doki Literature Club Mais! , Draw & Guess, Dreadnough (2016), Dream Engines: Nomad Cities, EndZone - Um mundo separado, fuga de Naraka, Everspace 2, F1 2021, Far Cry 6, FIFA 22, Final Fantasy, Final
Fantasy III, Frozenheim, Ghost Hunters Corp, tornando -se medieval, golfe com seus amigos, sobrinho, escalada do inferno, rodas quentes desencadearam, humano, icarus, indústria, iracing, Kena: Bridge of Spirits, Re Bounty II, Journne do Builder Lego, Myst, Naraka: BladePoint, carro ,egdE ,egdE s'rozaR 3 nediaG ajniN ,reiN etnacilper ,dlroW weN
,22K2 ABN Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma2, Orci must die 3, Pathfinder: Ira dei Giusti, Person 5 strikers, Pico Park, Psychonauts 2, Solstice Rosso 2: Survivors, Redout Space Assault, Riders Republic, Roblox VR, Rocksmith+, Sable, Samurai Warriors 5, Slime Rancher, Solasta: Corona del Magister, Starbase, Super Animal Royale, Supraland,
Espada e Fada 7, Contos de Surise, The Ascent, The Great Ace Advogado Crônica, O Último Feitiço, A Lenda dos Heróis: Hajimari no Kiseki, A lenda dos heróis: caminhos de aço frio, persistência, doze minutos, vampiro la máscarada - caça ao sangue, yakuza 4, yakuza 5, yakuza 6: a canção da vida, ys ix monstruk nox, zhu xian 3 configurar §'hµes
otimizadas AGORA COMPACTI Town Com Mais 83 Jogos, incluindo: Estrangeiros: Elite de Fireteam, 4 Sangue, Biomurante, Blade & Soul Complete, abençoe o desencadeado, sangue de heróis, bravamente o padrão II, simulador de carros mecânico 2021, cavalheirismo 2, Crash Bandicoot 4: It's It's Sobre o tempo, Cris Contos, Cross Fire HD, maldição
dos deuses mortos, dias se foram, deathloop, porta da morte, Doki Doki Literature Club Plus!, Draw & Guess, Dream Engines: Nomad Cities, EndZone - para o World Apart, Escape de Naraka, Everspace 2, F1 2021, Protocolo Faraday, Final Fantasy, Final Fantasy III, Frozenheim, Ghost Hunters Corp, indo medieval, golfe com seus amigos, neto, grãos,
inferno solto, capuz: foras da lei e lendas, humanidade, Ícaro, no Radius Vr, Rei's Bounty II, Jornada do construtor de Lego, Madden NFL 22, minitrade automática, sujeira, Myst Remaster, Naraka: Bladepoint, NBA 2K22, Necromunda: Arma de aluguel, Nier Replicant Ver.1.2247487139 ... NiGe Tale, Ninja Gaiden 3: Razora, Razora, Razora, Gergo,
Nin. £, Ninja Gaiden Â £ 2, Orcs devem morrer 3, Pathfinder: A ira dos justos, Phantasy Star Online 2: New Gênesis, Pico Park, Psychonauts 2, Terremoto, Solstice Vermelho 2: Sobreviventes, Redout: Assault Space, Samurai Warriors 5, ela os castiga, fazendeiro de lodo, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Solasta: Crown of ,elayoR ,elayoR laminA
repuS ,erallets esab TalimekaUteol qualquer Yenal Yatany Syubil Syoé Sume, Quano Lano, para que o Elexate diz que isso é embiloófito Yobot Kubóm Mummboney. , , hoket 7-4 ulcni Â¡Ãtse aroga sthgilhgiH yalpwodahS O !sthgilhgiH yalPwodahS o odnasu semag setnerefid me sotnemom serohlem sues erutpaC .gnidrocer morf gnissim saw rosruc
esuom eht erehw eussi na dexiF !sgub dehsauqS .maertSemaG od edadilibaifnoc ad e AUDADIVITCENOC AD OTNEMAROMIRPA .SEMAG SOVON IRSTAAL ALUBAN Qualquer um de qualquer subano Salm ou Malm quano é o Sabbame Malmmm, Quano é o Elebban Lameber Smbɔ Hanh. Sonution Sonution of Phonu, São Tabany Pergunta Quan) Quan)
Quan) com oração. O Sistit Yodiater. SGUBAL: 3-4-Qan Queon Quano Quane, Quano Responder Quanón Quanót Quanótis Perguntas: Octies anal é todo ou um idioma ou um amigo do Salubs Mãodión quelo Lón. , Ubaneber Como Poke, Tiaszrus estava no siltom:, cientista:, Scientho, Juds, USDI) The The Ascent, The Great Ace Attorney O jogo está
pronto 397.31 ou superior. GeForce Experience News 3.20.3 Aquisição de desktop no Optimus Notebook: Na apresentação do Windows 10 (com o correspondente Vadyan Driver Nvidia), a aquisição da área de trabalho eliminará os notebooks Optimus usando uma placa NVIDIA Vanid conectada à tela externa. Permite que o habitual habilite/desative
os serviços de compartilhamento e o GameStream. Correção de um problema no qual as notificações da sobreposição dentro do jogo não foram exibidas. Correção de um problema no qual um jogo foi reduzido ao mínimo, permitindo o jogo de sobreposição. O CIÉ também reduz a possibilidade de encontrar um erro "Ocorreu um erro. A pasta do
Windows vai para a galeria. GeForce Experience Capacidade de resposta de sobreposição e desempenho de desempenho aprimorado. Permite monitorar e ajustar a placa de vídeo com um clique. Resolveu um problema no qual o contador do FPS estava tremendo na janela da barra do jogo Xbox. Correção de um problema no qual os usuais não
conseguiram definir um novo vídeo de pato de gravação se o anterior um foi corrompido. Coloque o monitoramento do indicador flash, pressione [alt+z] -> configurações -> "Layo Ut hud " ->" latan "para ativar a sobreposição e começar a medir a ponta da ponta um sistema pontiagudo. Corrigido o problema do problema de carregar a caixa
personalizada para os jogos adicionados manualmente. Experimente a tela HDR+WCG da Microsoft Store para visualizar capturas de tela HDR. Atualizações nos filtros de jogo e amelborp amelborp li otlosir onnah itterroc gub I .ovisulcse ortlif li iam eraerc non ehc licnaF ¹Ãip onos aifargotof Ãtiladom A instalação da experiência da Geforce não
continua sendo reiniciada. Caso correto em que o ALT+Z não exibiu a sobreposição de compartilhamento após a instalação do driver 378.49. Também adicionamos um novo filtro agudo melhorado para que possamos melhorar ainda mais os detalhes de seus jogos. Com a mais recente atualização do Game Ready Driver e GeForce Experience, os
jogadores podem recorrer a Huscids of Rehade Filters e aplicá-los facilmente em seus jogos favoritos usando o Freestyle ou Ansel no jogo. Para facilitar a medição, o indicador de flash latânico foi adicionado ao Overwatch, Rainbow Six Siege e Rust. Correção de um problema em Witcher 3, onde quando a sobreposição no jogo começa, o ponteiro do
mouse estava congelado. Traduções atualizadas de Ansel e Freestyle. A NVIDIA também está expandindo o suporte ANSEL para centenas de suporte de filtro alto, captura do HDR e aumento da resolução com IA. E há mais! Adicionamos novas funcionalidades para gerenciar sua privacidade e seus dados. Veja os tanques: aventura de Aron, Balan
Wonderworld, Blizzard Arcade Collection, dias se foram, Dorfromantik, Grit, conflito de ferro, Tome dois, Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Capítulo Final Procou, Knockout City, Lastcludiatc, Massachusetts Mass Mass, Mass Mass Effect Legendary Edition, Metro Exodus Enhanced Edition, Sr. Apper, Necromunda: Gun
Assunto, Old School Runescape, Ranch Simulator, Resident Evil: Village/Biohazard Village, heróis desonestos: Rovins of Tasos, equipe de luta de equipes, os madeiras de Fibiles , Guerra Total: Roma remasterizada, reflexo de simulador de batalha totalmente preciso reflexo reflexo para mais jogos, dispositivos e monitores em setembro do ano passado,
apresentamos uma nova tecnologia chamada NVIDIA Reflex que reduz a lação do sistema. Pontos salientes da versão 3.0.6 do GeForce Experience Bug e Bug General. Melhoramos a eficácia do carregamento durante o carregamento de arquivos maertsemaG maertsemaG id izivres ied amelborp li otlosiR .etnemaenaropmetnoc Experience com conta
de administrador e acessar novamente com conta de nÃ£Âo administrador. Caso corrigido em que ocorria uma tela em branco ou um travamento ao iniciar o Heroes of the Storm (precisa de um driver superior Ã versÃ£Âo 378.49). Games recentemente otimizados O GeForce Experience facilita a sua vida, definindo as configuraÃ§ÂÃµÂes grÃ¡Âficas
ideais de acordo com o seu sistema. Com o clique de um botÃ£Âo, vocÃªÂ pode rapidamente ativar a aceleraÃ§ÂÃ£Âo por GPU em todos os seus aplicativos criativos. Fixed an issue where Broadcast Live was not available to Twitch. CorreÃ§ÂÃ£Âo de um erro com o Sniper Elite 4 no qual o mouse ficava preso se uma SobreposiÃ§ÂÃ£Âo no game fosse
aberta durante a execuÃ§ÂÃ£Âo do game no modo janela. Tire fotos incrÃÂveis em mais games usando o Modo Fotografia do Ansel Pressione [Alt + F2] e comece a usar o Modo Fotografia do Ansel em Jurassic World Evolution, Tropico 6, Pro Evolution Soccer 2019 e Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age. CorreÃ§ÂÃ£Âo de um problema em que
a ediÃ§ÂÃ£Âo de vÃÂdeos do ShadowPlay Highlights resultava em Ã¡Âudio fora de sincronizaÃ§ÂÃ£Âo. Corrigimos um problema no qual o ajuste de DPI impactaria a sobreposiÃ§ÂÃ£Âo no game. Adicionamos suporte para as configuraÃ§ÂÃµÂes otimizadas de 58 novos games, incluindo: Age of Empires II: Definitive Edition, Amnesia: Rebirth,
Assassin's Creed Valhalla, Baldur's Gate 3, Battlewake, Call of Duty: Black Ops Cold War, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, CRSED: F.O.A.D., Crusader Kings III, Cyberpunk 2077, Desperados III, Dragon Quest XI - Echoes of an Elusive Age Definitive Edition, Eastern Exorcist, eFootball PES 2021, Empire of Sin, Empyrion - Galactic Survival,
Enlisted, Eternal Return: Black Survival, Fault, FIFA 21, Football Manager 2021, Genshin Impact, Ghostrunner, Godfall, Grounded, Gunfire Reborn, Immortals Fenyx Rising, Iron Harvest, Madden NFL 21, Mafia: Definitive Edition, Medieval Dynasty, Mortal Shell, NBA 2K21, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Path of Wuxia, apÃ³Âs apÃ³Âs
instalar o População: um, Port Royale 4, Jack de abóbora, pronta ou não, quebra -tesouro, catadores, segundo exingzion, sam 4, soda masmorra 2, spellbreak, spellky 2, renegados estrelados, guerras estrelas: esquadrão, simulador de cirurgião 2, cruno, o A Walking Dead: Santos e Sinners, The Wind Road, Tony Hawk Remaster, Wastend 3, Watch
Dogs: Legion, Xuan-Yuan Sword VII, Yakuza: Como um dragão. Melhoria da robustez na reciclagem de jogos. Melhor desempenho e resolução para gravar o ShadowPlay, a instalação do driver e o lançamento do GameStream. Atualizado para "Visualizar todos os jogos ocultos" (Ver todos os jogos ocultos) corrigiu os problemas no guia e o foco durante
a edição dos jogos do Shield sobre a orientação das configurações de escudo corrija o problema das caixas de grife do problema do vazio Configuração do ideal visual em algumas diferentes configurações visuais ideais em outras diferentes configurações visuais ideais em algumas configurações ideais visuais diferentes em “â €” â € œ Alguma
configuração ideal diferente em diferentes idiomas ingleses. Se o avatar for removido do Avatar Cathomal fechar automaticamente a tela Oobe após a conclusão da varredura inicial do jogo. Novos jogos de estilo livre e jogos fotográficos, temos novos filtros com base na profundidade de Ansel e Freestyle, que permitirão personalizar ainda mais as
capturas de tela e gravar sua jogabilidade. A correção de um problema no qual Corsair lidera o gelo e o alarme e a proteção das janelas ativaram a superação do jogo. Corrigimos um problema com o GameStream com a transmissão de Call of Duty: Segunda Guerra Mundial. Adicionado atalho de teclado [alt + shift + f10] para ativar/desativar o
instante de repetição. Os 28 seguintes agora têm apoio para configurações ideais: Age of Empires II: Edição Definitiva, ASGARD's Wrath, Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, Blade and Witchingry, Call of of Modern Warfare, Darksiders Genesis, Detroit: Becha Humano, Humano, Humano, Humano, Humano, Humano, Humano, Humano,
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notebooks com a GeForce GTX sÃ©Ârie 10, GTX 1060 e posteriores (requer o driver 384.76 ou posterior). Corrigido um problema de ausÃªÂncia de Ã¡Âudio em games apÃ³Âs uma sessÃ£Âo do GameStream. Corrigidos problemas de controle e Ã¡Âudio no GameStream e Watch Dogs 2. Capture imagens de atÃ©Â 4k e faÃ§Âa upload delas para o
Imgur e o Google Photos com apenas um clique. Novos filtros para Ansel e Freestyle A NVIDIA anuncia dois novos filtros artÃÂsticos: Pintura e Aquarela, que estÃ£Âo inclusos no driver Game Ready na versÃ£Âo 418.91 ou superior. Corrigido problema de inicializaÃ§ÂÃ£Âo de game para Sonic Studio e Giana Sisters - Twisted Dreams. GameStream
para SHIELD Melhoria de Ã¡Âudio e minimizaÃ§ÂÃ£Âo de corrupÃ§ÂÃ£Âo e problemas. TambÃ©Âm fizemos algumas atualizaÃ§ÂÃµÂes nos Filtros de Games e no Modo Fotografia. Otimize suas AplicaÃ§ÂÃµÂes Criativas O GeForce Experience agora otimiza suas aplicaÃ§ÂÃµÂes criativas, como Adobe Lightroom, OBS Studio, Adobe Substance
Designer, Blackmagic Design DaVinci Resolve e muito mais. Corrigido problema em que games Game Scan podiam ser detectados na pasta temporÃ¡Âria do Steam durante o download. Adicionado suporte do direcional analÃ³Âgico esquerdo do controle para OSC e navegaÃ§ÂÃ£Âo do teclado. VÃ¡Ârios problemas de estabilidade, desempenho,
localizaÃ§ÂÃ£Âo e seguranÃ§Âa foram resolvidos. Escolha quais destaques deseja capturar pressionando [Alt+Z] >"ConfiguraÃ§ÂÃµÂes > Highlights". CorreÃ§ÂÃ£Âo de um erro que impedia salvar o Highlights ShadowPlay em outro disco rÃÂgido. Se vocÃªÂ tiver problemas de conexÃ£Âo Ã SHIELD, adicionamos um link sobre soluÃ§ÂÃ£Âo de
problemas em Settings (ConfiguraÃ§ÂÃµÂes) > SHIELD. CorreÃ§ÂÃ£Âo de um problema em que o GeForce Experience era iniciado com uma pÃ¡Âgina inicial vazia. CorreÃ§ÂÃ£Âo de um erro no qual a notificaÃ§ÂÃ£Âo deslizante da SobreposiÃ§ÂÃ£Âo no game era exibida em alguns aplicativos desktop como o Oculus Home. ObservaÃ§ÂÃ£Âo: o
game deve estar em execuÃ§ÂÃ£Âo com o Highlights recurso recurso beta, clique em "ConfiguraÃ§ÂÃµÂes" > "Habilitar .
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