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Megjelent az Android 9.0
 

 
Az első körben a Pixel-telefonok kapják meg az ú
funkcióikat ígérő frissítést. 
 
Ahogy azt vártuk, a Google megkezdte az Android 
következő verziójának elterjesztését, az els
ben a saját Pixel-okostelefonokat vonva be ebbe a 
körbe, amelyet a bétatesztelők, majd pedig a 
felhasználó követhet majd, már amennyiben a 
gyártók is együttműködnek ennek érdekében. Az 
újdonságok listája eddig is ismert volt, nagyobb 
meglepetés így nem érhet minket. 
 
A hivatalos blogban közzétett bejegyzés
Google I/O alatt már ismertetett új funkciók kerü
tek be az Andrioid 9.0 Pie verzióba. Ezek közül 
kiemelik az Adaptive Battery opciót, amely a gya
ran használt alkalmazások felismerésével biztosít
megfelelő üzemidőt, míg az Adaptive Brightness 
az általunk korábban alkalmazott beállítások me
tanulásával automatizálja ezt, a nagyobb kényelem 
jegyében. Az App Actions révén a tartalom és az 
alkalmazás jellege alapján kínálja fel a logikusnak 
tűnő további lépéseket, hogy megsp
vábbi navigáció által megkövetelt idő
míg a Slices (amely idén ősszel fut majd be) a 
kedvenc appokból emeli át a hasznosnak és rel
vánsnak tartott elemeket, szokásaink alapján, hogy 
még ritkábban kelljen kézzel megnyitni az egyes 
alkalmazásokat. 
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A rendszeren belüli navigációt leegyszer
hiszen itt már eleve egyetlen gomb jelenlétét v
szik alapnak. A gyorsbeállítások menüjében kö
nyebb lesz elérni az egyes opciókat, de számos 
egyéb helyen alkalmaztak további változtatásokat 
és optimalizációt. A szintén ő
Wellbeing keretein belül a készülék használatával 
kapcsolatos szokásainkat összegzik számunkra, itt 
akár napi korlátokat is szabhatunk magunknak a 
használatot illetően, míg a Wind Down révén l
fekvés előtt tilthatjuk le automatikus módon a viz
ális értesítéseket és sötétíthetjük el a kijelz
zavaró hatás minimalizálása érdekében. A bizto
ságot is igyekeznek növelni, itt a TLS alapértelm
zett alkalmazása mellett engedélyezik az érzékeny 
adatok bizalmas tárolásáért felel
használatát. 
 
Ahogy említettük, a 9.0 elő
telefonokon válik elérhetővé, ezt követik kés
bétába bevont típusok, így például a Sony Xperia 
XZ2, a Xiaomi Mi Mix 2S, a Nokia 7 Plus, az Oppo 
R15 Pro, a Vivo X21, a OnePlus 6, valamint az 
Essential Phone, még az ő
további készülékek mikor részesülnek ebb
már az egyes gyártókon múlik.
 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it
az-android-90 
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A rendszeren belüli navigációt leegyszerűsítik, 
hiszen itt már eleve egyetlen gomb jelenlétét ve-
szik alapnak. A gyorsbeállítások menüjében köny-
nyebb lesz elérni az egyes opciókat, de számos 
egyéb helyen alkalmaztak további változtatásokat 
és optimalizációt. A szintén ősszel befutó Digital 
Wellbeing keretein belül a készülék használatával 
kapcsolatos szokásainkat összegzik számunkra, itt 
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Ahogy említettük, a 9.0 először a Pixel okos-
ővé, ezt követik később a 

sok, így például a Sony Xperia 
XZ2, a Xiaomi Mi Mix 2S, a Nokia 7 Plus, az Oppo 
R15 Pro, a Vivo X21, a OnePlus 6, valamint az 
Essential Phone, még az ősz vége előtt. Hogy a 
további készülékek mikor részesülnek ebből, az 
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