
Nova  actualización  dispoñible  para

dispositivos Apple e navegador Safari

Apple identificou vulnerabilidades que afectan a varios dos seus sistemas operativos e

ao navegador Safari e que poderían estar a ser explotadas. Estas foron corrixidas nunha

nova  actualización,  polo  que  se  recomenda  a  todos  os  usuarios  actualizar  os  seus

dispositivos así como o navegador.

Recursos afectados

Calquera usuario que teña dispositivos Apple cos seguintes sistemas operativos:

• macOS Monterrey con versións anteriores á 12.5.1.

• iOS con versións anteriores á 15.6.1.

• iPadOS con versións anteriores á 15.6.1

• iOS e iPadOS, versións anteriores a 15.5:

Ademais, tamén deberá actualizarse o navegador:

• Safari con versións anteriores á 15.6.1.

Solución

Se utilizas dispositivos de Apple con estes sistemas operativos, actualízaos canto antes.

Comproba se o teu computador Mac está actualizado da seguinte forma:

1. Accede ao menú de Apple > Preferencias do Sistema > Actualización de software.

Dentro, comproba as actualizacións dispoñibles. ou Se a mensaxe que ves indica

que a túa 'Mac xa está actualizado', iso implicará que tanto o sistema operativo

como todas as aplicacións de Apple estarano. ou Se, pola contra, ao facer clic en

'Actualizar  agora',  a  mensaxe  indica  que  hai  unha  actualización  pendente,

poderás descargala e instalala no momento.

2. Finalmente, para asegurarche sempre de dispoñer da última versión actualizada,

é recomendable marcar a casa de 'Manter a miña Mac actualizado'. Deste xeito,



recibirás unha notificación cada vez que haxa unha nova versión pendente de

instalar.

Comproba se o teu iPhone ou iPad está actualizado da seguinte forma:

1. Diríxeche ao menú Axustes > Xeral e busca a opción 'Actualización de software'.

2. A  continuación,  verás  a  túa  versión  actual  de  iOS,  o  sistema  operativo  do

dispositivo. Se fixeches clic sobre 'Descargar e instalar', comezará a descarga a

nova  actualización.  En  caso  contrario,  informarache  de  que  dispós  da  última

versión.

Podes consultar máis información acerca de como actualizar o teu dispositivo en 'Como

actualizar  o  sistema  operativa  dos  teus  dispositivos'  (https://www.osi.es/es/como-

actualizar-el-sistema-de-tus-dispositivos).

Lembra a importancia de manter os teus sistemas e aplicacións sempre actualizados

(https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-seguridad).

Detalles

Apple  solucionou  varios  fallos  de  seguridade  que  afectan  os  seus  sistemas.  Estas

vulnerabilidades  poderían  permitir  a  un  ciberdelincuente  a  execución  de  código

malicioso, entre outras accións.

Referencias

• About  the  security  content  of  macOS  Monterey  12.5.1

(https://support.apple.com/es-es/HT213413)

• About  the  security  content  of  iOS  15.6.1  and  iPadOS  15.6.1

(https://support.apple.com/es-es/HT213412)

• About  the  security  content  of  Safari  15.6.1  (https://support.apple.com/es-

es/HT213414)

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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