
Novas vulnerabilidades no sistema operativo
Windows que afectan a todas as versións

Microsoft informa de que se identificaron vulnerabilidades no sistema operativo que aínda

non foron solucionadas. En concreto, ditas vulnerabilidades afectan á Biblioteca Adobe

Type Manager. Un ciberdelincuente podería aproveitar este fallo convencendo a un usuario

para que abra un documento especialmente deseñado ou mostralo no Panel de vista previa

de Windows e levar a cabo, a continuación, distintas accións maliciosas.

Recursos afectados
Todas as versións do sistema operativo Windows.

Solución
Actualización 25/03/2020

Microsoft informa de que debido ás restricións de seguridade implementadas en Windows

10, existe un risco baixo de que se poidan explotar estas vulnerabilidades sobre o devandito

sistema, ademais de ter un alcance limitado.

En consecuencia, é imprescindible deshabilitar o Panel de vista previa e o Panel de detalles

no Explorador de Windows para os equipos domésticos con sistemas operativos Windows

7 e Windows 8, pero non o é no caso dos equipos con Windows 10.

Se aínda así disponse dalgún equipo con Windows 10, onde se require un máximo nivel de

seguridade, é posible aplicar a mesma medida, á espera da próxima actualización de

seguridade.

Ata que Microsoft solucione o problema publicando unha actualización de seguridade,

recoméndase deshabilitar o Panel de vista previa e o Panel de detalles no Explorador de

Windows para que este último non mostre automaticamente as fontes de arquivos OTF

(OpenType). Para iso, segue os seguintes pasos:

Windows 10, Windows Server 2016 e Windows Server 2019

1. Abre o Explorador de Windows e fai clic na pestana Vista.



2. Desactiva as opcións de menú do Panel de detalles e do Panel de vista previa.
3. Fai clic en Opcións e logo en Cambiar opcións de cartafol e busca.

4. Fai clic na pestana Ver.
5. En Configuración avanzada, marca a casa Mostrar sempre iconos, nunca

miniaturas.

6. Pecha todas as instancias abertas do Explorador de Windows, aceptando, para que
o cambio produza efecto.

Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2,

Windows Server 2012 e Windows  Server 2012  R2

1. Abre o Explorador de Windows e fai clic en Organizar e logo en Deseño.

2. Desactiva as opcións de menú do panel de detalles e do panel de vista previa.

3. Fai clic en Organizar e logo en Opcións de cartafol e busca.

4. Fai clic na pestana Ver.



5. En Configuración avanzada, marca a casa Mostrar sempre iconos, nunca miniaturas.

6. Pecha todas as instancias abertas do Explorador de Windows para que o cambio

produza efecto.

Hai outras medidas de seguridade que Microsoft recomenda aplicar para mitigar o impacto

desta vulnerabilidade:

 Deshabilitar o servizo  WebClient

 Renombrar ATMFD. DLL

O detalle de como aplicar estas dúas medidas adicionais está dispoñible na seguinte

ligazón:

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/adv200006

Detalles
Unha forma sinxela na que se podería explotar o problema de seguridade detectado é

enganando a un usuario para que execute no seu dispositivo un arquivo malicioso

manipulado para tal fin. Por este motivo é moi importante que sexamos conscientes da

importancia de non abrir nin executar ficheiros de orixe descoñecida. Tampouco se se

adxunta nun correo electrónico ou mensaxe baixa escusas que chaman a nosa atención ou

que non teñen nada que ver connosco. Neste sentido, hai que extremar as precaucións

debido ao contexto actual que estamos a vivir, xa que todo o relacionado con  COVID-19

está a ser utilizado para infectar dispositivos e cometer fraudes.

En calquera caso, segundo explica a propia compañía na súa páxina web, está a traballarse

en corrixir as vulnerabilidades para publicar canto antes unha actualización de seguridade.

Fonte:Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del INCIBE


