
O fin de Adobe Flash Player

Entre os anos 90 e principios dos 2000, Adobe Flash Player era un complemento

imprescindible para poder navegar por Internet e gozar de todos os seus contidos.

Co  paso  do  tempo,  non  só  foi  perdendo  popularidade,  senón  que  acabou

converténdose no medio  preferido de moitos  ciberdelincuentes  para  infectar  os

nosos equipos.  O seu fin  achégase,  e  será  a  finais  de 2020 cando termine por

desaparecer. Neste artigo faremos un breve repaso da súa traxectoria e veremos

como afectará o usuario.

Pasaron moitos anos desde que se anunciou o peche definitivo de Adobe Flash Player,

aínda que coa data sen concretar. Con todo, o día do peche

chegou (https://www.adobe.com/products/flashplayer/end-of-

life.html) e será o 31 de decembro de 2020 cando o famoso

complemento  diga  adeus  para  sempre  aos  nosos

navegadores. Hoxe en día, tan só algúns sitios webs seguen

mantendo  esta  ferramenta  como  parte  da  súa  estrutura,

aínda que cada vez menos.

Pola  súa  banda,  a  empresa  Adobe  seguirá  mantendo  o  complemento  actualizado  e

ofrecendo a posibilidade de descargalo, pero, unha vez chegue a data límite, todo rastro

que queda terminará por desaparecer da Rede. 

Cales son as razóns da súa desaparición?

Non cabe dúbida de que Adobe Flash Player sempre tivo un oco especial na vida dos

usuarios que navegaban por Internet nos anos 90 – 2000. Este complemento tan popular
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era  utilizado  de  forma  masiva  por  moitos  desarrolladores  que  creaban  contido  web

multimedia de todo tipo. Entón, cales foron as causas da súa inminente desaparición?

Existen  varias  razóns  que  xustifican  a  desaparición  da

ferramenta:

• Desde  os  seus  inicios,  foise  convertendo  nunha

ferramenta  moi  utilizada  polos  ciberdelincuentes

para  levar  a  cabo  ataques  aos  nosos  equipos.  Era

normal  que  cada  semana  aparecesen  noticias  e

actualizacións que buscaban pechar as brechas de seguridade que os atacantes

descubrían  e  explotaban  sen  cesar  para  infectar  os  nosos  equipos.  A maioría

destas  vulnerabilidades  eran  de  día  cero,  é  dicir,  descoñecidas  polos

desarrolladores da ferramenta.  

• Outros  complementos  e  estándares  abertos  como  HTML5,  WebGL  e

WebAssembly apareceron en escena, aprendendo dos erros de Flash Player e

servindo aos  desarrolladores, como unha alternativa máis que viable e segura coa

que xerar contido web. 

• Doutra  banda,  os  diferentes  navegadores  web

comezaron a adoptar estes estándares e a dar de

lado ao famoso complemento de Adobe.

• Como golpe final,  a  negativa  de Steve Jobs para

darlle  compatibilidade cos  produtos  de  Apple

terminou por asinar a súa caída.

Como  consecuencia,  a  popularidade  de  Flash  foi  caendo  en  picado  e  terminou  por

desaparecer da maioría dos servizos, contidos e aplicacións de todo Internet, ata que o 31

de decembro termine por desaparecer por completo.

Como nos afecta a súa desaparición aos usuarios?

Para nós, os usuarios, a transición a 2021 sen Flash Player apenas nos vai a afectar,

pois  como  xa  comentamos,  leva  varios  anos  deixando  de  utilizarse  en  numerosos

servizos  e  páxinas  webs.  No  caso  daqueles  servizos  baseados  nesta  tecnoloxía,

ocorrerán dúas cousas: ou terminarán por desaparecer e seranos imposible utilizalos, ou



evolucionarán  e  adaptaranse  a  outros  estándares  máis  modernos  e  utilizados.  Se

queremos saber se temos Adobe Flash Player instalado no noso equipo, bastará con ir á

seguinte  ligazón  oficial (https://helpx.adobe.com/es/flash-player.html)  e  facer  clic  en

Comprobar agora.

Se  nos  preocupa  que  a  súa  desaparición  poida  afectar  a  algún  servizo  do  que

dependamos ou a algunha web obsoleta ou servizo, desde a OSI poñemos ao dispor de

todos os usuarios a nosa liña de axuda totalmente gratuíta e confidencial, 017.

Ademais, xa non será posible descargar Flash Player desde a súa web oficial, pois a

compañía eliminará todo rastro do seu produto, así como as páxinas de descarga. 

Os  principais  navegadores  web,  como Chrome,  Firefox,  Edge  ou  Safari  levan  tempo

bloqueando este tipo de contidos, polo que tampouco notaremos a súa ausencia. 

Ademais,  a  propia  compañía  recoméndanos  que,  anticipándonos  á  data  elixida,

desinstalemos calquera rastro do complemento do noso navegador favorito. Para iso, só

debemos seguir os seguintes pasos:

• Google Chrome: (https://support.google.com/chrome/answer/6258784?

co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es)

• Abriremos  o  noso  navegador,  e  faremos  clic  en  Máis  (3  puntos)  >

Configuración.

• En Privacidade e seguridade > Configuración do sitio web > Flash e

na parte superior desactivaremos Preguntar antes.

• Mozilla Firefox:(https://support.mozilla.org/es/kb/desinstalar-o-eliminar-los-

complementos)

• Iremos ao noso navegador, seleccionaremos o menú e faremos clic en

Add- ons >  Plugins para Deshabilitar o complemento.

• Edge: No caso do navegador de Microsoft, este complemento esta desactivado de

forma  predeterminada.

• Safari: De igual modo, tamén deixou de utilizarse Flash Player no navegador de

Apple.
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Como toda tecnoloxía, ao final é substituída por outra máis moderna e segura. No

caso de Adobe Flash Player, esta noticia non pillou por sorpresa a ninguén e, aínda

que ninguén pode negar  a súa popularidade no pasado,  é  hora de mirar  cara

adiante. 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internatua (OSI)


