
Detectadas  novas  vulnerabilidades  no

navegador Google Chrome

Google publicou a actualización do seu navegador Google Chrome nas súas versións

para Windows, Mac, Linux, iOS, e Android. A actualización de seguridade inclúe trinta e

dúas  correccións  de  seguridade,  sendo  unha  delas  de  severidade  crítica.  É

recomendable instalar esta actualización de seguridade para corrixir os fallos, no caso

de que non se actualizou automaticamente.

Recursos afectados

Dispositivos  con  sistema  operativo  Windows,  Mac,  Linux,  Android  e  iOS  que  teñan

instalado o navegador Google Chrome e con versións anteriores ás seguintes:

• Navegador Google Chrome para Windows Mac e Linux en versións anteriores á

102.0.5005.61.

• Navegador Google Chrome para IOS en versións anteriores á 102.0.5005.67.

• Navegador Google Chrome para Android en versións anteriores á 102.0.5005.58.

Solución

Se tes instalado o navegador Google Chrome en calquera dos teus dispositivos, debes

actualizar á última versión dispoñible.

Podes  comprobar  se  o teu navegador Google  Chrome 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  axuda > información de

Google Chrome.

◦ Se a mensaxe é ‘Chrome está actualizado’ xa estarás protexido.



◦ Se  pola  contra  atopas  un  botón  co  texto  ‘Actualizar  Google  Chrome’,

deberás facer clic sobre el e reiniciar o navegador para actualizar á última

versión.

As versións actualizadas para iOS e Android serán publicadas en App Store e Google

Play respectivamente.

Detalles

Google Chrome dispón dunha nova versión na que se inclúen trinta e dúas correccións

de seguridade,  sendo unha delas de  severidade crítica.  Esta actualización afecta  as

versións  de  todas  as  súas  plataformas:  Windows,  Mac,  Linux,  Android  e  iOS.  É

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

para corrixir os fallos de seguridade.

As  novas  versións  dispoñibles  son  102.0.5005.61  para  Windows,  Mac  e  Linux,

102.0.5005.67 para dispositivos móbiles con sistema operativo iOS e 102.0.5005.58 para

aqueles con Android

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


