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1 Motivació
En diferents canals de comunicació de caràcter tecnològic s'ha estat informant
que, a partir del 31 de desembre de 2020, el suport de Flash Player per part
d'Adobe finalitzarà oficialment. 

Això implicarà diferents esdeveniments que es produiran al llarg del final de 
2020 i principis del 2021:

• Adobe eliminarà la possibilitat de descarregar Adobe Flash Player des de
la seua pàgina web.

• Adobe Flash Player  deixarà  de  funcionar  en els  ordinadors  en què ja
estiga instal·lat.

• Els  diferents  navegadors  (Edge,  Firefox,  Chrome)  realitzaran  diferents
actualitzacions  que  bloquejaran  el  funcionament  de  les  aplicacions
basades en Flash.

Per a poder continuar accedint correctament a ITACA Secretaria cal fer una
sèrie d'accions en els llocs de treball mentre es facilita una manera d'accés
alternatiu. Aquestes accions van dirigides en tres línies d'actuació:

• Descarregar un navegador que no deshabilite el funcionament de Flash

• Actualització d'Adobe Flash Player

• Configurar Adobe Flash Player perquè permeta l'accés a ITACA Secretaria
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2 Consideracions prèvies
Abans de començar, cal tindre en compte que:

• El procés descrit en aquesta guia permet estendre l'ús de Flash Player

més enllà del 31 de desembre exclusivament per a l'aplicació Itaca.

• Atés que un dels passos del procés consisteix en l'actualització d'Adobe

Flash Player, la data límit per a poder fer-ho és el 31 de desembre de
2020.

• La  present  guia  permet  estendre  l'accés  a  ITACA  Secretaria.  Altres
aplicacions com el Mòdul Docent no es veuen afectades per la fi d'Adobe
Flash Player. Això implica que només cal fer els passos ací descrits en
aquells  equips  on  s'accedisca  a  ITACA  Secretaria  (equips  directius  i
secretaria del centre fonamentalment)

ITACA Secretaria
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3 Procediment

3.1 Descàrrega de Pale Moon
De les diferents alternatives avaluades s'ha conclòs que l'opció més adequada
és  el  navegador  Pale  Moon.  Es  tracta  d'un  navegador  lliure  basat  en   el
navegador  Firefox  que  ha  garantit  la  continuïtat  del  funcionament  d'Adobe
Flash Player (https://www.palemoon.org/roadmap.shtml).

La descàrrega del navegador s’ha de fer des de la pàgina web oficial:

• https://www.palemoon.org/download.shtml  

Pàgina de descàrrega de Pale Moon

En funció del Sistema Operatiu de l'ordinador caldrà descarregar la versió de
32-bit o 64-bit

Una vegada instal·lat correctament, s'afegirà una icona a l'escriptori del nostre
ordinador que haurem d'utilitzar per a accedir al nou navegador i fer  la resta
de passos de la guia.
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3.2 Instal·lació de l'idioma espanyol en Pale Moon 
Opcionalment, és possible configurar Pale Moon en espanyol seguint els passos
descrits en: 

• https://addons.palemoon.org/addon/pm-langpack-es-es/  

Per  a  això  cal  obrir  aquesta  adreça  des  de  Pale  Moon  i  instal·lar  les  dues
extensions que indica:

• Pale Moon Locale Switcher

• Pale Moon Langpack Español

Una vegada instal·lades ambdues extensions, en la barra d'eines de Pale Moon
es mostrarà un botó que ens permet canviar l'idioma.

3.3 Actualització d'Adobe Flash Player. 
Per  a  poder  continuar  treballant  amb  ITACA  Secretaria  a  partir  del  31  de
desembre de 2020 cal tindre Adobe Flash Player actualitzat a l'última versió.

Per  a  actualitzar  l'Adobe  Flash Player  s’ha  d'accedir  a  l'adreça  i  seguir  els
passos indicats en:

• https://get.adobe.com/es/flashplayer/  

IMPORTANT. Per  a fer aquest pas,  cal  accedir  a l’adreça indicada des del
navegador Pale Moon
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Pàgina de descàrrega d'Adobe Flash Player

Prement  sobre  el  botó  indicat  en  la  imatge  anterior,  es  descarregarà  un
instal·lable en el nostre equip que utilitzarem per a actualitzar Flash Player a
l'última versió:

 

Fent  doble  clic  sobre  l'arxiu  descarregat  i  seguint  els  passos  indicats  en
l'instal·lador actualitzarem Adobe Flash Player a l'última versió
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3.4 Configuració addicional d'Adobe Flash Player
A partir  de  la  instal·lació  de  l'última versió  d'Adobe Flash Player  només es
permetrà  executar  pàgines web amb tecnologia  Flash que hàgem indicat  a
través d'un fitxer de configuració existent en les carpetes del nostre sistema
operatiu (fitxer mms.cfg)

IMPORTANT. Per a fer aquest pas, cal accedir a Windows amb un usuari amb
permisos d'administrador

Amb la present guia es facilita també un fitxer mms.cfg amb la configuració
necessària per a poder accedir a ITACA Secretaria. Es pot obtindre aquest fitxer
en l'adreça:

• http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/mms.zip  

El fitxer descarregat ha de ser descomprimit i copiar el fitxer mms.cfg en les
carpetes del sistema operatiu.  En funció de si el sistema operatiu és de 32 o
64 bits, les rutes són diferents:

• 32 bits

◦ C:/Windows/system32/Macromed/Flash

• 64 bits

◦ En cas de tractar-se d'una instal·lació de 64 bits, és possible que la
instal·lació estiga en dues rutes diferents. Cal  accedir  a totes dues
rutes i, si la carpeta existeix, copiar el fitxer mms.cfg.

▪ C:/Windows/SysWOW64/Macromed/Flash
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▪ C:/Windows/system32/Macromed/Flash 

Prèviament a copiar el fitxer és recomanable fer una còpia de seguretat del
fitxer mms.cfg ja existent. Per a això, podem fer clic amb el botó dret sobre el
fitxer existent i seleccionar l'opció  Canviar Nom, modificant el nom del fitxer a
mms.cfg_old. 

Una vegada feta la còpia de seguretat, copiarem el fitxer mms.cfg descarregat
en les rutes indicades

• Observacions: 

◦ En cas de necessitar accedir a altres aplicacions Flash, cal afegir a
l’arxiu mms.cfg una línia per cada aplicació:

▪ AllowListUrlPattern=http[s]://[DOMINIO_APLICACION/

3.5 Accés a ITACA Secretaria
Una  vegada  s’han  fet  tots  els  passos  descrits,  podem  accedir  a  ITACA
Secretaria des del navegador Pale Moon de la manera habitual:

• https://itaca.edu.gva.es  

És recomanable verificar que l'actualització s'ha fet correctament prement amb
el  botó  dret  sobre  qualsevol  zona  d'ITACA  Secretaria  i  verificant  la  versió
d'Adobe Flash Player
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Si tots els passos s'han fet correctament, es mostrarà la versió d'Adobe Flash
Player 32.0.0.465 o superior.
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