
Actualiza á última versión de Zoom

Fíxose pública unha vulnerabilidade na versión para Windows da famosa aplicación de

videoconferencia, Zoom. Esta vulnerabilidade podería explotarse enviando unha ligazón

á vítima, que no caso de facer clic, enviaría o seu nome de usuario e o hash do seu

contrasinal de Windows (un código único xerado automaticamente a partir do contrasinal)

ao atacante.

Recursos afectados

A vulnerabilidade afecta aos usuarios de Zoom para Windows con versións anteriores á

4.6.9.

Solución

Recoméndase actualizar a aplicación canto antes. Para iso, accede ao Centro de

Descargas de Zoom (https://zoom.us/support/download), e descarga e instala a última

versión dispoñible.



Detalles

A vulnerabilidade descuberta afecta o sistema operativo Windows, e podería permitir a

un ciberdelincuente roubar o nome de usuario da vítima e o hash do seu contrasinal de

acceso ao equipo. Aínda que o contrasinal non sexa visible, se non fóra o

suficientemente robusta, podería ser deducida con facilidade. Ademais, utilizando a

mesma vulnerabilidade, o atacante podería executar arquivos e programas no equipo da

vítima.

A maneira de explotala consistiría en enviar á vítima unha serie de caracteres

representando un roteiro de rede do estilo de “\\ direccion\roteiro”, que a aplicación de

Zoom para Windows convertería automaticamente nunha ligazón. Se o usuario fai clic

nesta ligazón, enviaría o seu nome de usuario e o hash do seu contrasinal de Windows

ao atacante.

A aplicación de videoconferencia Zoom aumentou considerablemente a súa

popularidade durante a actual crise sanitaria por  Covid-19, sendo utilizada tanto por

persoas que se atopan  teletrabajando e estudando, como por usuarios domésticos.

A propia compañía confirmou a existencia desta vulnerabilidade, e a súa solución nun

comunicado de actualizacións de Zoom para Windows, tras recoñecer os retos que Zoom

está a afrontar no contexto actual, tamén no ámbito da seguridade e privacidade dos

seus usuarios.



Desde INCIBE, a través da Oficina de Seguridade do Internauta (OSI), recomendamos

manter as aplicacións e programas correctamente actualizados. E se a configuración

permíteo, activar a opción de actualización automática para que sempre que se publique

unha actualización que corrixa fallos de seguridade, instálese canto antes. Consulta máis

información sobre este tema na seguinte ligazón: “A importancia das actualizacións de

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