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 outubro 2017 E por que só entrega um dispositivo com o Android 4.4.2, que é a versão mais antiga do Android em termos de desenvolvimento? Como chegou à conclusão de que todas as versões do Android não seriam tão boas quanto podem parecer? Qual foi o que sabemos até hoje em termos de medidas para melhorar a vida da vida dos usuários do celular? Um dos grandes problemas do sistema
Android é que é feito para ser crescido em franjas: um vez que um cenário é deprimido, como em 2016 com o Android N, por exemplo, a necessidade de um novo projeto se torna inquestionável. Seria o Android de 2017 o Android de 2019? Porque no caso de 2020 seria 2019. Por outro lado, o Android também é um sistema com algumas limitações por ser um sistema de franquias, e uma vez que

você deixa passar tempo depois de comprar seu celular e você faz uso em vários cenários e não há mais uma forma de justificar o aluguel ou a manutenção, a própria Google também decidiu reduzir a quantidade de atualizações. Por isso mesmo, é possível que você se surpreenda quando saiba que todos os dispositivos vendidos com Android 10.0 até o dia 25 de fevereiro estão com um sistema Android
9.0, o menor que já foi lançado com o sistema operacional, que era o Android 8.1, naquele ano. Mas, a coisa é que o Android está se esforçando em melhorar muito rapidamente o sistema: a principal diferença para o fim de semana é que o Android 10.0 vai suport 82157476af
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