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Erantzukizunetik salbuesteari buruzko klausula
Honako dokumentu hau eskaintzen da erakundeen eta interesa duten herritarren
segurtasunerako BCSCk beharrezkotzat jotzen dituen alertak ezagutzera
emateko. Inongo kasutan BCSC ezin da kontsideratu hemen zabaldutako
informazioaren erabilpenak zuzenean nahiz zeharka, ustekabean nahiz modu
berezian, eragin litzakeen balizko kalteen arduradun. Gauza bera esan beharra
dago BCSCren webean edo hortik esteken bitartez joan litekeen kanpoko web
orrialdeetan, sare sozialetan, software produktuetan edo alertan nahiz BCSCren
webean agertutako beste edozein informaziotan aipa litezkeen teknologiei
dagokienez. Edozein kasutan, alertaren edukiak eta mezu elektronikoen bidez
eman litezkeen erantzunak hemen jasotako terminoetan emandako iritzi eta
gomendioak dira eta jakinarazitako informaziotik ezin da ondorioztatu ondorio
juridiko loteslerik.

Salmenta debekatzeari buruzko klausula
Guztiz debekatuta dago dokumentu hau saltzea edo beragatik edozein onura
ekonomiko eskuratzea, baina posible da bera kopiatzea, banatzea, hedatzea edo
ezagutzera ematea.
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BCSC-RI BURUZ
Zibersegurtasun Euskal Zentroa (Basque Cybersecurity Centre, BCSC) da
Eusko Jaurlaritzak izendatutako entitatea Euskadin zibersegurtasunaren gaian
heldutasun maila igotzeko.
Zeharkako ekimena da, Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren (SPRI)
barnean kokatua, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun
eta Ingurumen Sailaren menpe dagoen sozietatea. Era berean, Eusko
Jaurlaritzako beste hiru Sail ere bere parte dira: Segurtasuna, Gobernantza
Publiko eta Autogobernua, eta Hezkuntza; bai eta Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzako Euskal Sistemako lau eragile ere: Tecnalia, Vicomtech, Ikerlan eta
BCAM.

BCSC erreferentziazko entitatea da zibersegurtasuna eta konfiantza digitala
garatzeko Euskadiko herritar, enpresa eta instituzio publikoen artean, eta batez
ere, eskualdeko ekonomiaren sektore estrategikoen kasuan.
Beraz, BCSCren eginkizuna da euskal gizartean zibersegurtasuna sustatzea eta
garatzea, Euskadiko enpresa jarduera dinamizatzea, eta erreferentzia izango
den sektore profesional bat sor dadin eragitea. Testuinguru horretan osagarriak
diren eragileen arteko lankidetza proiektuak exekutatzea sustatzen du,
berrikuntza teknologikoaren, ikerkuntzaren, eta fabrikazio aurreratuko
industriarako eta beste sektore batzuetarako transferentzia teknologikoaren
alorretan.
Era berean, hainbat zerbitzu eskaintzen ditu Gertakarien Aurreko Ekipo modura
duen rolagatik (aurrerantzean CERT, ingelesezko izenaren siglak direla-eta
“Computer Emergency Response Team”). Euskal Autonomia Erkidegoko
esparruan mehatxu berriak antzemateko eta horiei buruzko alerta goiztiarrak
emateko gaitasuna areagotzen dihardu lanean, informazioaren segurtasun
gertakarien erantzunean eta analisian, eta euskal gizartearen beharrak artatzeko
beharrezkoak diren prebentzio neurrien diseinuan. Helburu horiek lortzeko
xedearekin, zibersegurtasun gertakariak kudeatzera zuzendutako hainbat
ekimenetan hartzen du parte:
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1. LABURPEN EXEKUTIBOA
Applek 7 segurtasun eguneraketa argitaratu ditu 2022ko otsailean zehar.
Eguneraketa horiekin CVE-2022-22620 ahultasuna zuzendu da, Safari
nabigatzaileari eragiten diona eta ondorioz Apple produktuen sistema eragileei
ere bai, iOS, iPadOS eta macOS. Applek baieztatu du ahultasun hau aktiboki
baliatua izan dela. Hori zuzentzeko segurtasun eguneraketak ezartzea
gomendatzen da.
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2. KALTETUTAKO BALIABIDEAK
2022ko otsaileko segurtasun eguneraketek honako produktu hauei eragiten
dieten ahultasunekin daukate zerikusia:
Eguneraketa

Kaltetutako sistema

Data

macOS Big Sur
11.6.4rako eguneraketa,
argitaratutako CVE
sarrerarik gabe

macOS Big Sur

2022ko otsailaren 14a

2022-02ko segurtasun
eguneraketa,
argitaratutako CVE
sarrerarik gabe

macOS Catalina

2022ko otsailaren 14a

Safari 15.3ren
segurtasun eguneraketa

Safari 15.3.

2022ko otsailaren 10a

macOS Monterey
12.2.1erako segurtasun
eguneraketa

macOS Monterey
12.2.1.

2022ko otsailaren 10a

WatchOS 8.4.2ren
segurtasun eguneraketa,
argitaratutako CVE
sarrerarik gabe

Apple Watch Series 3 2022ko otsailaren 10a
eta
ondorengo
bertsioak

iOS 15.3.1 eta iPadOS
15.3.1erako segurtasun
eguneraketa

iOS 15.3.1 eta iPadOS 2022ko otsailaren 10a
15.3.1.

WatchOS 8.4.2ren
segurtasun eguneraketa,
argitaratutako CVE
sarrerarik gabe

Apple Watch Series 4 2022ko otsailaren 1a
eta
ondorengo
bertsioak
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3. AZTERKETA TEKNIKOA
Applek otsailean eskainitako eguneraketen artetik, zuzendutako ahultasuna
honako hau da:
CVE-2022-22620: Ahultasuna gertatzen da HTML edukia prozesatzean WebKiten, Safari nabigatzailea eraikitzeko erabilitako web nabigazioaren motorra.
Horrela akats bat sortzen da, eta hori baliatuz asmo gaiztoko eragile batek
urrunetik biktima bat engaina dezake gizarte ingeniaritzako teknikekin, espresuki
horretarako bereziki diseinatutako web orrialde bat ireki dezan. Ondorioz
erabilpen akats bat sortzen da eta sisteman kode arbitrarioa exekutatzen da.
Ahultasunei buruzko informazio gehiago aurki daiteke informazio osagarria
daukaten esteketan:
CVE

Izenburua

CVE-202222620

Safari
WebKit
15.3rako
segurtasun
edukia

https://support.apple.com/eses/HT213091

CVE-202222620

macOS
WebKit
Monterey
12.2.1erak
o
segurtasun
edukia

https://support.apple.com/eses/HT213092

CVE-202222620

iOS 15.3.1 WebKit
eta
iPadOS
15.3.1erak
o
segurtasun
edukia

https://support.apple.com/eses/HT213093
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4. ARINTZEA / KONPONBIDEA
Ahultasun guztiak arintzeko eta partxeatzeko Applek dagozkien segurtasun
eguneraketak argitaratzen ditu bere release notes-ekin batera, Apple Security
Updates-en eskuragarri.
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5. ERREFERENTZIA OSAGARRIAK
•

https://support.apple.com/es-es/HT213091

•

https://support.apple.com/es-es/HT213092

•

https://support.apple.com/es-es/HT213093
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Gertakarien jakinarazpena

Zibersegurtasun katalogoa

Zibersegurtasun gertakariren bat aurkitu
baduzu
jakinaraz
iezaguzu,
horrela
beharrezkoak diren neurriak hartuko ditugu
zabal ez dadin.

Zure zibersegurtasunarekin edo zure
enpresarenarekin laguntza behar duzu?

900 104 891
arazoak@bcsc.eus

