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Usprawniamy życie graczy.
{reklama-artykul}
Platforma Windows od zawsze była oazą dla graczy, którzy cenią sobie nie tylko wygodę i moc
swoich komputerów, ale również duże możliwości ich konfiguracji.
Poniżej postanowiliśmy zebrać pięć programów i aplikacji, które przydadzą się każdemu
graczowi, ułatwiając mu codzienne obcowanie z komputerem (i grami).
Skupiliśmy się przede wszystkim na narzędziach ułatwiających życie i rozwiązujących pewne
kwestie. Z tego też względu pomijamy wszelkiego rodzaju komunikatory, nakładki na gry i
programy do nagrywania.

SharpKeys ( Pobierz )

Pierwszym proponowanym przez nas programem jest SharpKeys. Co prawda aplikacja nie
została stworzona z myślą o graczach, ale świetnie się dla nich nadaje. Za jej pomocą możemy
bowiem dowolnie skonfigurować działanie poszczególnych klawiszy.
Większość gier co prawda posiada ustawienia związanie ze zmianą klawiszy, jednak
SharpKeys działa w szerszym zakresie. Dzięki niemu możemy bowiem dostosować np.
klawisze głośności czy też wyłączyć klawisz Windows lub CapsLock, które często
przeszkadzają podczas rozgrywki.
Zmiany wprowadzone w SharpKeys są zapisywane w rejestrze systemu, dzięki czemu mamy
pewność, że będą działały we wszystkich grach, oknach i aplikacjach. Jeżeli nie posiadamy
dedykowanego oprogramowania do naszej klawiatury, SharpKeys może być niezłym
zastępstwem.

SharpKeys

SoundSwitch ( Pobierz )

Każdy gracz korzystający ze słuchawek z pewnością doskonale wie, jak irytujące może być
ciągłe przełączanie się pomiędzy nimi, a głośnikami. Rozwiązaniem tego problemu jest
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SoundSwitch. To prosty programik, za pomocą którego w szybki sposób zmienimy źródło
dźwięku.
Zmiana odbywa się za pomocą ustalonego wcześniej skrótu klawiszowego. W ten sposób
możemy nawet wybrać, który mikrofon ma być aktywny. Szybko i wygodnie.

SoundSwitch

Volume2 ( Pobierz )

Kolejny świetny program ułatwiający życie graczom to Volume2. Za jego pomocą w szybki
sposób zmienimy głośność dźwięków – także bezpośrednio w grze.
Na czym polega jego przewaga nad rozwiązaniem systemowym? Można ustawić skrót
klawiszowy, dzięki czemu po jego przytrzymaniu kontrola głośności odbywa się za pomocą
kółka myszki. W takim przypadku nie musimy odrywać ręki od myszki, by dostosować dźwięk.
Możliwe jest również ustawienie klawisza wyciszenia i kilku innych przydatnych funkcji.

Volume2

SpaceSniffer ( Pobierz )

SpaceSniffer nie jest typowym oprogramowaniem gamingowym, ale może się okazać
niezwykle przydatny podczas szukania cennego miejsca na dysku. Program wyświetla w formie
kwadratów foldery, które zajmują najwięcej miejsca. Szybkie przełączenie się na folder Steam
pozwoli wizualnie określić, które gry zajmują najwięcej przestrzeni. W ten sposób dokonamy
czystek, które zaowocują wolnym miejscem na kolejne tytuły, czekające w kolejce na instalację.

2/3

5 darmowych programów, które ułatwią życie każdego gracza
Wpisany przez Wojtek Onyśków
Wtorek, 04 Lipiec 2017 14:40

SpaceSniffer

MSI Afterburner ( Pobierz )

MSI Afterburner sugeruje swoją nazwą, że jest przeznaczony wyłącznie dla posiadaczy
sprzętu tego producenta. Nic jednak bardziej mylnego. Z oprogramowania może skorzystać
każdy.
Narzędzie przyda się przy podkręcaniu karty graficznej. Na bieżąco prezentuje bowiem
aktualne taktowanie rdzenia układu graficznego, napięcie, temperaturę czy prędkość
wentylatorów. Do tego oferuje możliwość wykonywania zrzutów ekranu w grach, a nawet
nagrywania rozgrywki.
Dostępna jest też aplikacja mobilna, służąca do zdalnego monitorowania parametrów
komputera podczas rozgrywki.

MSI Afterburner
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