
A  importancia  das  actualizacións  de
seguridade
Os sistemas operativos, navegadores web, programas e aplicacións son susceptibles de

ter  fallos  de  seguridade.  Por  este  motivo,  poden  necesitar  ser  actualizados,

independentemente do dispositivo no que

se  atopen  instalados.  Isto  inclúe  os

programas  e  sistemas  operativos  de

computadores,  tablets,  smartphones,

consolas  de  videoxogos  e  mesmo

televisións intelixentes.

Unha  actualización  é  un  engadido  ou

modificación  realizada  sobre  os  sistemas

operativos  ou  aplicacións  que  temos

instaladas  nos  nosos  dispositivos,  cuxa

misión  é  mellorar  tanto  aspectos  de

funcionalidade como de seguridade.

Por tanto, se queremos manter a seguridade dos nosos dispositivos, debemos:

Vixiar o estado de actualización de todos os nosos dispositivos e aplicacións.

Elixir a opción de actualizacións automáticas sempre que estea dispoñible.

Instalar as actualizacións tan pronto como se publiquen, especialmente as dos

sistemas operativos, navegadores e programas antivirus.

Ser coidadosos coas aplicacións que instalamos, fuxindo de fontes non confiables

e vixiando os privilexios que lles concedemos.

Evitar usar aplicacións e sistemas antigos que xa non dispoñan de actualizacións

de seguridade.

É importante non confundir ter unha aplicación actualizada con ter a última versión.

Podemos ter instalado e actualizado Windows 10, a pesar de non tratarse da última

versión deste sistema operativo. Os fabricantes non só comercializan novas versións

que incorporan melloras, senón que manteñen un longo período de tempo as antigas

versións a través de actualizacións.



Quen se encarga de publicalas?

Os  propios  desarrolladores  e  fabricantes  elaboran  as  actualizacións.  Nalgunhas

ocasións, ante un fallo de seguridade detectado publican con moitísima rapidez parches

(actualizacións de seguridade), que solucionan os problemas identificados. Con todo,

ante esta circunstancia pouco podemos facer máis aló de ser conscientes do risco e non

realizar accións que nos poidan comprometer ata que a actualización estea dispoñible.

Nas  seguintes  ligazóns  atoparás  unha  recompilación  dos  sistemas,  navegadores  e

programas máis coñecidos, que nos facilitarán a actualización dos nosos dispositivos:

Como  actualizar  o  sistema  operativo  dos  teus  dispositivos

(https://www.osi.es/es/como-actualizar-el-sistema-de-tus-dispositivos)

Como  actualizar  os  navegadores  dos  teus  dispositivos

(https://www.osi.es/es/como-actualizar-los-navegadores-de-tus-dispositivos)

Como  actualizar  os  programas  e  aplicacións  dos  teus  dispositivos

(https://www.osi.es/es/como-actualizar-los-programas-y-aplicaciones-de-tus-

dispositivos)

Que debemos facer ante unha nova actualización?

Manter un dispositivo sen actualizar é un risco do que debemos ser conscientes. Por ese

motivo,  unha  vez  faise  público  un  fallo  de  seguridade,  calquera  cos  coñecementos

adecuados pode utilizalo para causarnos un dano (acceso non autorizado aos nosos

dispositivos,  roubo de información,  prexuízo  económico,  suplantación  de identidade,

etc.). Por tanto, todos habemos de adoptar o hábito de manter os nosos dispositivos ao

día.

En moitos casos, as aplicacións e dispositivos dispoñen de opcións de  actualización

automática, de maneira que as instalan, de forma transparente para nós, tan pronto o

fabricante ou  desarrollador publícanas. Esta é a opción máis recomendada, xa que evita

que teñamos que estar nós pendentes desta tarefa, que en ocasións resulta un pouco

molesta.

Algunhas precaucións

Debemos fuxir de sitios “pirata”, especialmente daqueles que ofrecen aplicacións ou

servizos gratuítos ou extremadamente baratos.
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Os  ciberdelincuentes  utilizan  nalgúns  casos  estas  plataformas  para  infectar  a

aplicación que queremos e conseguir que cando a descarguemos inféctesenos o noso

dispositivo. Por tanto, non debemos instalar nada que non proveña das canles oficiais

que proporcionan os fabricantes e desarrolladores dos dispositivos ou o software.

Outra  situación  que  debemos  ter  en  conta  é  a  instalación  ou  actualización  dunha

aplicación  que  necesita  certos  privilexios  para  funcionar  correctamente.  É

recomendable  revisalos  para  evitar  que  individuos  maliciosos,  que  buscan  tomar

control do noso dispositivo, poidan usalos. En calquera caso, instalemos aplicacións só

de fontes de confianza e revisemos sempre os privilexios, por se fosen excesivos ou

innecesarios para o propósito ao que están destinados.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


