ReviverSoft Blog
Tips and Tricks to Make You Love Your Computer Again
http://www.reviversoft.com/pt/blog

AMD Catalyst driver 14.4 Lançamento Detalhes, Especificações e
baixar informaçõesAMD Catalyst 14.4 Release Driver Details,
Specs and Download Information
Finalmente fora do beta, a AMD lançou a versão “Release Candidate” 14,4 drivers para sua linha de
placas de vídeo, incluindo sua série Radeon. Se você tiver uma placa de vídeo AMD, você vai querer
essa atualização.

O que significa a 14,4 atualização AMD Catalyst melhorar?
Aqui estão alguns dos destaques desta liberação da unidade da placa gráfica. Tenha em mente que
muitos outros jogos e aplicativos não listados aqui vai ver melhorias.
A nova Radeon R9 295x AMD é agora suportado.
O padrão OpenGL 4.4 gráficos agora é totalmente suportado.
Melhorias de estimulação Quadro em Crysis 3
Melhorias na utilização de três ou quatro GPUs em Far Cry 3
Correções piscando problemas ao usar CrossFire em Titanfall
Não mais desaceleração quando com BattleField-tabulação alt 4 aberto
Dimensionamento Crossfire melhorado em até 10% quando se joga Metro Last Light

O novo, refrigeração líquida AMD Radeon R9 295x ganha suporte de driver completo com a atualização 14.4.

Onde posso baixar este driver?
Você pode baixar os novos drivers de Release Candidate AMD Catalyst 14,4 aqui.

O que é um driver?
Os drivers são um conjunto de instruções que permitem que os dispositivos em seu PC para se
comunicar de forma eficaz com o seu sistema operacional – Windows, neste caso. Drivers atuar como
uma espécie de tradução ou intermediário para manter as coisas funcionando de forma mais suave em
seu PC. Atualização de drivers para suas versões mais recentes é importante por razões de velocidade,
estabilidade e segurança, e os drivers gráficos são especialmente importantes para se manter
atualizado.
Reviver Driver é um aplicativo fantástico para manter seus gráficos e outros drivers do PC atualizados. O
exame é gratuito, para experimentá-lo hoje.
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