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Atualização xiaomi android 8

Levou algum tempo, mas finalmente aconteceu. A Xiaomi havia iniciado a distribuição do Android 10 em conjunto com a MIUI 12 para usuários do Redmi Note 8. A notícia foi confirmada pela equipe do XDA e alguns usuários indianos. No entanto, todos afirmam que este é um beta estável. Isso significa que a Xiaomi está lançando o software para alguns usuários inscritos no primeiro programa de testes
piloto do Mi. O objetivo é receber feedback desse público antes de iniciar a distribuição global do Android 10. Se a Xiaomi confirmar que não há bugs relevantes no software, a atualização será liberada para todos os proprietários do Redmi Note 8 nas próximas semanas. Rumores de que 30 de outubro 26 Por enquanto, ainda não haverá uma data exata para que a atualização seja liberada para todos. No
entanto, estes são os únicos detalhes do changelog: MIUI 12 estável baseado no pacote de segurança Android Android para o mês de setembro de 2020 Mais segurança e estabilidade do sistema Embora baixa, o ChangeLog esconde todas as melhorias já anunciadas pela Xiaomi dentro do MIIUI 12: A MIUI 12 traz algumas características importantes como o modo escuro no sistema (incluindo
aplicativos de terceiros) Novas animações, papéis de parede inéditos e um sistema de controle de privacidade ainda mais granular. Possui um Redmi Note 8? Ansioso pelo Android 10 e MIUI 12? Conte para nós a sua expectativa nos comentários aqui. Veja Mais Redmi Note 8 está disponível por R$ 1.429 na NoteTech e US$ 1.509 na Amazon. Custo benefício é bom, mas existem 4 modelos melhores.
Clique aqui para ver mais 73 ofertas. (Atualização 13 de dezembro de 2020 às 22h12) Se você comprou o telefone Xiaomi Redmi Note 8, aqui vai uma boa notícia – o Redmi Note 8 finalmente está recebendo o Android 10 e vem com atualização MIUI 12. O Redmi Note 8 foi lançado com a MIUI 10 baseada no Android 9 Pie. Logo após o lançamento, o telefone recebeu sua atualização miui 11. O telefone
já tinha MIUI 12 baseado no Android, mas a atualização estava limitada ao território chinês. Xiaomi Redmi Note 8 recebe MIUI 12 com Android 10 Esta atualização ainda é considerada um beta estável. As atualizações beta estáticas são apenas para usuários inscritos no programa de testes beta do Mi Pilot, o que significa que as compilações atribuídas a este grupo não serão instaladas em dispositivos
com contas Mi que não tenham as permissões necessárias. O Redmi Note 8 finalmente está recebendo o Android 10 e vem com atualização miui 12. Uma vez que os testadores beta do mi piloto respondem positivamente, a mesma compilação abre como uma versão estável. Se a Xiaomi descobrir que não há bug, a atualização será aberta sem alterações em todos os usuários do Redmi Note 8. Embora
o Changelog não seja muito longo, é uma atualização importante. Ele traz todas as mudanças da Miui 12, bem como todas as mudanças que o Android 10 trouxe. Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre no sepre No Telegram. Por fim, se você quiser ler mais artigos sobre código aberto, Linux, Android, hardware, internet, programação e ficar atualizado com as novidades do mundo da tecnologia,
siga sempre as histórias no canal de atualizações no Telegram. Fonte: Xiaomi para desenvolvedores XDA MIUI 12 poderia trabalhar em um telefone dobrável com uma nova tela deslizante Xiaomi Xiaomi 80 W O carregamento sem fio da Xiaomi 80 W mostra o que poderia carregar uma bateria em 19 minutos A Samsung explora um design de telefone dobrável semelhante ao vídeo vazado da Xiaomi da
próxima Xiaomi MIUI 13! A interface personalizada da Xiaomi, MIUI, é uma das mais completas e que agrada a maioria dos usuários, principalmente devido às diferentes personalizações do Android. Atualmente em sua versão 12, o software da gigante chinesa sempre recebe novas atualizações, com recursos que muitas vezes não são originalmente encontrados no sistema do Google, como a janela
flutuante – implementada na MIUI 12 – e o gravador de tela, que já existe há algum tempo em dispositivos Xiaomi, mas agora só foi testado no Android 11. No entanto, alguns usuários estão um pouco insatisfeitos com a demora em liberar a atualização para toda a base de usuários da empresa. A MIUI 12, por exemplo, alguns modelos começaram a ser lançados no final do mês passado, mas alguns de
seus usuários foram lançados na versão anterior. Android 15 julho Android 15 julho mas para quem não quer esperar para ser lançado via OTA (Over the Air) e quer atualizar em breve para a versão mais recente lançada pela empresa, é possível instalar manualmente a atualização sem a necessidade de desbloquear o bootloader ou liberar a raiz do dispositivo. Uma maneira para isso é permitir que o
usuário instale atualizações sem a necessidade de um computador, inclusive. O método é bastante simples e é oficialmente disponibilizado pela empresa, embora possa estar ligeiramente escondido no sistema. Mas não se preocupe, porque vamos te ensinar a fazer isso. Conforme relatado de acordo com o processo de atualização manual, a atualização pode ser forçada pelo usuário pelo dispositivo
sem a necessidade de um computador – embora seja de grande ajuda e o processo seja um pouco mais conveniente. Mas se você não tiver acesso a um, a atualização pode ser feita da mesma forma realizando as seguintes etapas: Software 14 julho Android 07 julho Vá para a página de download das versões mais recentes lançadas pela Xiaomi Selecione seu modelo da lista e, em seguida, selecione
sua área específica. Baixe ROM completo Clique no arquivo Depois de baixar o arquivo, você precisa copiá-lo para a pasta downloaded_rom na memória interna do dispositivo. Se esta pasta não existir, você precisa criá-la. No entanto, é importante garantir que ele esteja na raiz da memória interna do dispositivo, ou seja, fora de outra pasta. Vá para as configurações do dispositivo e navegue até o
telefone e, em seguida, atualizações do sistema. Há três pontos no canto superior direito Um menu. Clique nesses pontos e veja se a opção Escolher pacote de atualização. Se não estiver disponível, clique mais no logotipo da MIUI (número 10, 11 ou 12, dependendo da versão de interface do usuário) para liberá-lo e, em seguida, clique nele. Depois de clicar em Selecionar pacote de atualização,
navegue na pasta do seu dispositivo até encontrar downloaded_rom. Abra a pasta, selecione o arquivo da ROM baixada e clique em OK. Depois de selecionar o arquivo, o sistema irá lê-lo para descobrir se ele é de uma ROM válida e oficial. Se assim for, o software será atualizado automaticamente a partir deste ponto. É importante mencionar que na hora de fazer essa atualização é necessário que você
use apenas fontes oficiais, preferencialmente da comunidade Xiaomi, que podem ser acessadas através deste link. Também lembramos que algumas ROMs estão disponíveis através do aplicativo Xiaomiui MIUI Downloader. No entanto, esta não é a fonte oficial da empresa, então se você estiver com medo, basta usar os arquivos oficialmente fornecidos no site da empresa. Destacamos também que
tudocelular.com não se responsabiliza por qualquer falha no processo e deve ser feita por conta e risco do usuário. No velho problema da fragmentação de software, muitos usuários estão se perguntando quais são as políticas de atualização da Xiaomi. Ao contrário da Apple e do iOS, onde a atualização é única, a Xiaomi (como quase todos os fabricantes concorrentes) terá que fazer tanto com
atualizações do Android em comparação com a MIUI. E dada a quantidade de modelos de marketing ao longo dos anos, é difícil entender qual é a tendência. Além disso, como a Xiaomi não publicou uma política sobre o assunto e, dado que imagens enganosas estão circulando na rede, decidimos criar uma lista não oficial. LEIA TAMBÉM: Qual fabricante do Android atualiza mais? Vamos ver quais são
as políticas de atualização da Xiaomi tanto para Android quanto para MIUIFirst, por que a Xiaomi não atualiza a página de política de atualização? Tentando formular uma hipótese, devemos considerar que estamos falando de uma empresa, a poco menos prolífica a dizer, a ver com diferentes públicos e mercados. Isso significa que os esforços na produção de firmware também têm que se multiplicar,
porque a China tem um, a Europa tem outro e depois há global, Roma Indiana etc. Além disso, acontece que algumas famílias de dispositivos são interrompidas, outras nascem que mais tarde pocho é interrompido e, portanto, é difícil detectar cronologia frequente. E como não há uma página dedicada, decidimos criar uma espécie de vademis sobre o assunto. Para fazer pedidos, dividimos a lista por
famílias modelo, dentro das quais agrupamos as diversas ferramentas que vimos nos últimos 5 anos. Por enquanto não somos úteis para criar atualizações médias, devido a algumas atualizações nos ombros: fora da lista de modelos lançados em 2020. Se eles Na lista de modelos com Android 11, você receberá uma dica/11 para marcá-los. Ainda não há um roteiro para a MIUI 13: assim que for
lançado, vamos adicioná-lo. A série MIA Series Mi representa non plus ultra, ou seja, high-end com o topo principal de cada safra. Para esses modelos, as políticas de atualização da Xiaomi MIUI.2019- Mi 9/9 Pro (Android 9-&gt; 11/10, a partir de 2 grandes atualizações do Android e 3 grandes atualizações, MIUI 10-&gt; 12) 2018 - Mi 8 (Android 8-&gt; 10, MIUI 9-&gt; 12) 2017 - Mi 6 (Android 7-gt; 9, MIUI
8-&gt; 11) 2016 - Mi 5 (Android 6-&gt; 8, MIUI 7-&gt; 10) 2015 - Mi 4 (Android 4-&gt; 6, MIUI 7-&gt; 10) Dentro da categoria principal da série Spin-off Mi encontramos outros modelos, sempre relacionados às categorias Mi Central e média/alta. Também neste caso, com algumas exceções ao longo dos anos, as políticas de atualização da Xiaomi oferecem 2 grandes atualizações do Android e 3 grandes
atualizações da MIUI.2019 - Mi 9 SE (Android 9-&gt; 10/11, MIUI 10-&gt; 12), Mi 9 Lite (Android 9-&gt; 10/11, MIUI 10-&gt; 12), Mi 9T/9T Pro (Android 9-&gt; 10/11, MIUI 10-&gt; 12) 2018- Mi 8 SE (Android 8-&gt; 10, 10, MIUI 9-&gt; 12), Mi 8 8 Lite (Android 8-&gt;, 010, MIUI 9-&gt; 12) 2016 - Mi 5S/5S Plus (Android 6-&gt; 7, MIUI 8-&gt; 11), Mi 4S (Android 5-&gt; 7, MIUI 7-&gt; 10) 2 0 15 - Mi 4i (Android 5,
MIUI 6-&gt; 9) A série Mi MIX, mi 4C (Android 5-&gt;7, MIUI 7-&gt;10) permanece no topo de linha, gostamos especialmente da família Mi MIX, dada a iconicidade do primeiro modelo histórico da Xiaomi. Além dos modelos 5G mais infelizes, com exemplos vimos 2 grandes atualizações do Android e 3 grandes atualizações da MIUI. No entanto, duas ideias: não sabemos se o Mi MIX 3 será atualizado para
o Android 11 (embora seja provável) e ainda não sabemos se o Mi MIX 4.2019 - Mi MIX 3 5G (Android 9, MIUI 10-&gt; 12) 2018 - Mi MIX 3 (Android 9-&gt; 10, MIUI 10-&gt; 12), Mi MIX 2S (Android 8-&gt; 10, MIUI 9-&gt; 12) 2017 – Mi MIX 2 (Android 7-&gt; 9, MIUI 9-&gt; 12) 2016 - Mi MIX (Android 6-&gt; 8, MIUI 8-&gt; 11) Mi Note Series Outra família é a família Mi Note que sofreu mudanças ao longo
dos anos. A Xiaomi inicialmente definiu-o no topo de linha, depois lançou um Mi Note 3 médio/topo de linha e, após uma pausa de um ano, lança uma sequência que é na verdade um redesenho da série Mi CC9 na China. Com exceção do Mi Note 3, neste caso também, as políticas de atualização da Xiaomi oferecem 2 grandes atualizações do Android e 3 grandes atualizações da MIUI.2019 - Mi Note
10 (Android 9-&gt; 10/11, MIUI 11-&gt; 12) 2017 - Mi Note 3 (Android 7-&gt;8, MIUI 9-&gt; 12) 2016 - Mi Note 2 (Android 6-&gt; 8, MIUI 8-&gt; 11) 2015 - Mi Note (Android 4-&gt; 6, MIUI 6-&gt; 9) Série Mi Max Terminou a série Xiaomi com Mi Max Max, agora deixado para o trágico destino de falta de demarcação entre smartphones e phablet. Além disso, é difícil inventar uma política de atualização da
Xiaomi para Android, como você pode ver na linha do tempo inconsistente abaixo. Apenas 3 de certeza É atualizado - Mi Max 3 (Android 8-&gt; 10, MIUI 9-&gt; 12) 2017 - Mi Max 2 (Android 7, MIUI 8-&gt; 11) 2016 - Mi Max (Android 6-&gt; 7, MIUI 7-&gt; 10) Séries Redmi K Desde Redmi diferente da Xiaomi, até a submarca decidiu construir sua própria linha de corte. Depois de nascer durante o dia, é
difícil formular uma política de atualização confiável. Podemos supor que, sendo o carro-chefe, as políticas de atualização da Xiaomi oferecem 2 grandes atualizações para Android e 3 grandes atualizações da MIUI.2019 - K20/K20 Pro (Android 9-&gt; 10/11, MIUI 10-&gt; 12) A série Redmi Note é muito mais longa que a série Redmi Note, que está entre as melhores vendas do mundo. Nos últimos anos,
temos visto o lançamento de um número cada vez mais exagerado de modelos: se antes de cada capítulo havia 1 ou 2 modelos, não é mais surpreendente que sejam 3 ou 4. Como tem uma faixa média, infelizmente, as políticas de atualização da Xiaomi diminuem para 1 grande atualização do Android e 2/3 das principais atualizações da MIUI.2019 - Note 8 (Android 9-&gt; 10, MIUI 10-&gt; 12), Note 8T
(Android 9-&gt; 10, MIUI 10-&gt; 12), Note 8 Pro (Android 9-&gt; 10, MIUI 10-&gt; 12), Note 7/7S (Android 9-&gt; 10, MIUI 10-&gt; 12), Note 7 Pro (Android 9-&gt; 10, MIUI 10-&gt; 12), Note 7 Pro (Android 9-&gt; 10, MIUI 10-&gt; 12), Note 7 Pro (Android 9-gt; 10, MIUI 10-&gt; 12), Note 7 Pro (Android 9-&gt; 10, MIUI 10-&gt; 12), Note 7 Pro (Android 9-gt; 10, MIUI 10-&gt; 12), Note 7 Pro (Android 9-&gt; 10,
MIUI 10-&gt; 12), Note 7 Pro (Android 9-gt; 10, MIUI 10-&gt; 12), Note 7 Pro (Android 9-&gt; 10, MIUI 10-&gt; 10, MIUI 10-&gt; 12) 2018 - Note 6 Pro (Android 8-&gt; 9, MIUI 9-&gt; 11), Note 5 (Android 8-&gt; 9, MIUI 9-&gt; 11), Note 5 Pro (Android 8-&gt; 9, MIUI 9-) &gt; 11 (2017) - Note 4 SND/4X (Android 6-&gt; 7, MIUI 8-&gt; 11) , Note 5A (Android 7, MIUI 8-&gt; 11) 2016 - Note 4 MTK (Android 6-&gt; 7,
MIUI 8-&gt; 10), Note 3 Pro (Android 5-&gt; 6, MIUI 7-&gt; 10) 2015 - Note 2 (Android 5-&gt; 6, MIUI 7-&gt; 9), Note 3 (Android 5-&gt; 6, MIUI 7-&gt; 10) representa a faixa de entrada da série Redmi, a série Redmi, ou seja, a submarca Xiaomi. Embora também seja muito vendido, eles não têm boas políticas de atualização: 1 grande atualização do Android e MIUI2019-8 (Android 9-&gt; 10, MIUI 10-&gt;
11), 8A (Android 9-&gt; 10, MIUI 10-&gt; 11), 7 (Android 9-&gt; 10, 7 (Android 9-&gt; 10, 7 (Android 9-&gt; 10, MIUI 10-&gt; 11), 7A (Android 9-&gt; 10, MIUI 10-&gt; 11), Y3 (Android 9, 9, 9 MIUI 10-&gt; 11) 2018-6 (Android 8-&gt; 9, MIUI 9/10-&gt; 11), 6 Pro (Android 8-&gt; 9, MIUI 10-&gt; 12), 6A (Android 8-&gt; 8-&gt; 6 11 9, MIUI 10-&gt; 11), Y2 (Android 8-&gt; 9, MIUI 10-&gt; 11), S2 (Android 8-&gt; 9,
MIUI 9-&gt; 12) 2017 - 5 (Android 7-&gt; 8 , MIUI 9-&gt; 11), 5 Plus (Android 7-&gt; 8, MIUI 9-&gt; 11), 5A (Android 7-&gt; 8, MIUI 8/9-&gt; 11), 4X (Android 6-&gt; 7, MIUI 9-&gt; 11) 2016 - Pro (Android 6, MIUI 8-&gt; MIUI 10), 4 (Android 6-&gt; 7, MIUI 8-gt; 10), 4 Pro (Android 6-&gt; 7, MIUI 8-&gt; 10), 4A (Android 6-&gt; 7, MIUI 8-&gt; 10), 3/3 Pro (5, Android MIU I 7-&gt; 9), 3S/3S Siga o Plus/3X (Android
5-&gt; 6, MIUI 7-&gt;10) 2015-2 (Android 4-&gt; 5, MIUI 6-&gt; 9) ⭐ ️ e suporte GizChina su Google News: Clique na estrela para colocar os favoritos.
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