
Se  usas  o  navegador  Mozilla  Firefox,  é

importante que actualices

Firefox publicou unha actualización do seu navegador Mozilla Firefox na súa versión 97

para Windows e Android. A actualización corrixe importantes fallos de seguridade.

Recursos afectados

Dispositivos  con  sistema  operativo  Windows  e  Android  que  teñan  instalado  o

navegador Mozilla Firefox.

Solución

Se  tes  instalado  o  navegador  Mozilla  Firefox  nos  teus  dispositivos  con  sistema

operativo Windows ou Android, debes actualizalos á última versión dispoñible.

No caso de dispositivos móbiles, a versión 97.0 estará dispoñible para Android nuns

días  a  través  de  Google  Play,  mentres  que  no  resto  de  dispositivos  con  sistemas

operativos Windows dita versión xa se atopa dispoñible.

Comproba se o teu navegador Mozilla Firefox está actualizado da seguinte forma:

• Accede  ao  menú  a  través  do  botón  con  3  puntos  situado  na  parte  superior

dereita do teu navegador e a continuación na opción Xeral > Actualizacións de

Firefox.

• Se a mensaxe é ‘Firefox está actualizado’ xa estarás protexido



• Se pola contra atopas un botón co texto ;‘Actualizar a 97.0’’ deberás facer clic

sobre el e reiniciar o navegador para actualizar á última versión.

Detalles

Mozilla Firefox dispón dunha nova versión na que se inclúen diversas correccións de

seguridade.  Esta  actualización  afecta  as  versións  de  Windows  e  de  Android.  É

recomendable realizar a actualización, no caso de que non se fixo automaticamente

para corrixir os fallos de seguridade.

A nova versión 97.0 para Windows xa está dispoñible, mentres que a versión 97.0. para

dispositivos móbiles con Android estará dispoñible nos próximos días.

Convén lembrar a importancia das actualizacións de seguridade. Calquera programa,

aplicación ou sistema operativo pode ser susceptible de sufrir fallos de seguridade ou

que afecten o seu funcionamento. Cando isto ocorre, os desarrolladores realizan unha

actualización que corrixe estes fallos ou que nos proporciona novas funcionalidades. Os

usuarios  debemos  descargala  para  protexer  os  nosos  dispositivos  e  poder  seguir

utilizando os nosos programas e aplicacións de forma segura.  Máis  información en:

Aprende  a  manter  actualizados  os  teus  dispositivos,  programas  e  aplicacións

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/07/28/aprende-mantener-actualizados-

tus-dispositivos-programas-y-aplicaciones).
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