
 
 FAQs 

Sobre as potenciais vulnerabilidades em drivers de impressão 
Ricoh 
 
Em relação às potenciais vulnerabilidades de alguns drivers de impressão, a Ricoh 
Portugal publicou a seguinte informação: 
 

• Ricoh lança driver atualizado para melhorar a segurança dos seus equipamentos de 
impressão 

 
• Driver a atualizar segundo modelo 

 
P)  Que medida tomou a Ricoh perante a potencial vulnerabilidade dos seus drivers 

de impressão? 
R)   A Ricoh proporcionou um driver de impressão atualizado e um software de segurança, 

e recomenda a todos os seus clientes e/ou utilizadores de soluções de impressão da 
marca a verificação e correção dos respetivos drivers de impressão caso estejam 
afetados, fazendo o download das atualizações disponíveis e, desta forma, minimizar 
qualquer risco potencial.  

 
P)  Qual pode ser o alcance desta potencial vulnerabilidade? 
R)  Esta potencial vulnerabilidade nos drivers de impressão da Ricoh pode originar uma 

alteração dos privilégios num PC ou num servidor de uma rede. 
            
P)  Há algum outro driver/software da Ricoh com este potencial de 

vulnerabilidade, além dos já listados?  
R)  Não há outros produtos afetados, para além dos que já estão descritos na página  
web da Ricoh.  
 
P)  Quem é o responsável por atualizar os drivers? 
R)        Cada utilizador ou administrador da sua infraestrutura de IT é quem deve verificar 

se  os seus drivers estão na lista e atualizá-lo convenientemente, seguindo as 
recomendações da Ricoh. 

 
P)  É suficiente atualizar o driver nos servidores?  
R)  Como a potencial vulnerabilidade pode afetar a nível de instalação, é necessário 

atualizá-lo também naqueles PC que tenham os drivers já instalados.  
 
P)  É necessário eliminar o driver atual antes de instalar o driver novo? 
R)  Não é necessário eliminar o driver anterior dado que o novo o substituirá, 

resolvendo assim a potencial vulnerabilidade.  
 

P)  Se tenho um pacote customizado de drivers, é necessário esperar o novo 
pacote customizado? 

R)  A substituição do driver ou aplicação do patch correto é suficiente para corrigir a 
potencial vulnerabilidade. No obstante, se for necessário, a Ricoh preparará o novo 
pacote com o driver atualizado.  

 

https://www.ricoh.pt/assistencia/drivers-update.html
https://www.ricoh.pt/assistencia/drivers-update.html
http://digital.ricoh.es/wp-content/uploads/2020/01/Print_Driver.pdf
http://digital.ricoh.es/wp-content/uploads/2020/01/Print_Driver.pdf


 
 

P)  Quanto tempo demora a atualizar o driver?  
R)  Demora só alguns minutos a atualizar o driver de impressão com o patch de 

segurança.  
 
P) A configuração atual muda quando se atualiza o driver?  
R)  A instalação do patch de segurança não afeta a configuração do driver.  
 
P)  Que melhoria técnica se obtém ao atualizar o driver? 
R)  O patch de segurança evita que um utilizador interno mal-intencionado possa 

falsificar o driver da impressora para que funcione como administrador do PC ao 
imprimir.  

 
P)  Pode-se desinstalar o driver?  
R)  É possível eliminá-lo. Para libertar o estado de segurança, desinstale todos os 

drivers da Ricoh e volte a instalá-lo de novo.  
 
P)  Como se instala o novo driver? 

*Para mais informações, consulte o “Guia de atualização de drivers de 
impressão”  

R)  Faça o download e execute o ficheiro EXE do patch de segurança. Uma vez 
completo, aparecerá a mensagem "Feito" na caixa de diálogo.  

 
P)  Há algum problema se o patch de segurança se instala num multifunções ou 

impressora que não está na lista?  
R)  Não há problema se o instala num modelo não afetado.  
 
P)  Uso três drivers PCL6 de cada modelo da lista (por exemplo, IM C3000, IM 

C4500, IM C5500). Como devo instalar o patch de segurança?  
R) Só é preciso instalar o patch de segurança uma vez, incluindo se o seu PC tem  

instalados múltiplos drivers afetados. Ainda que tenha instalado drivers de 
impressão recentemente, recomendamos que instale outra vez o patch de 
segurança. 

 
P)  Há algum efeito nas impressoras de MacOS?  
R)  MacOS usa uma arquitetura diferente da Windows. Por isso, não afeta o driver atual 

instalado.   
 
P) Os drivers com versão, por exemplo, o driver PCL6 para impressão 

universal e o driver PS para impressão universal, também serão 
corrigidos? 

R)  Sim. 
 
P)  Quando uma nova fila de impressão for criada, devo executar o patch 
novamente? 

R)  Não, desde que um driver afetado não tenha sido instalado/atualizado, 
a execução do patch novamente não é necessária. O patch corrigirá a 
vulnerabilidade por driver instalado, não por fila de impressão. 

http://digital.ricoh.es/wp-content/uploads/2020/02/Guia_actualizaci%C3%B3n_drivers_impresion_RPT.pdf
http://digital.ricoh.es/wp-content/uploads/2020/02/Guia_actualizaci%C3%B3n_drivers_impresion_RPT.pdf


 
 

 
  
P)  Preciso corrigir todos os servidores e todos os clientes? 
 
R)  Sim. O efeito do sp202001.exe não será distribuído aos clientes. No entanto, 

caso o Driver PCL6/PS para Universal Print 4.26 tenha sido instalado num 
servidor, a versão silenciosa do patch será distribuída (juntamente com os 
ficheiros do driver) e executada nos clientes quando eles se conectarem a 
uma fila de impressão, usando a versão 4.26 do driver. 

 
P)  Existe um ficheiro de patch de instalação silenciosa, por exemplo, um 

ficheiro *.MSI? 
R)  Não. Está a ser desenvolvida uma solução para isso.  
 

Recomendação: Pode considerar o driver PCL6/PS para Universal Print versão 4.26 
como uma versão silenciosa do patch. Enviar a versão 4.26 para o PC ou o servidor 
por qualquer método silencioso de instalação de driver corrigirá todos os drivers 
instalados no PC ou no servidor. Não precisa de criar uma fila de impressão da 
versão 4.26. 

 
P)  Posso identificar se um PC ou servidor já foi corrigido e se os drivers 

ainda estão vulneráveis? 
R)        Pode saber se o patch foi aplicado com sucesso se os direitos de acesso na 
pasta [C:\ProgramData\RICOH_DRV\printer driver name\_common\dlz] foram 
definidos como abaixo. 
 
 

Grupo ou nomes de 
utilizadores 

Direitos de acesso 

SISTEMA Controlo total 
Administradores Controlo total 
Utilizadores autenticados Ler e executar, Listar o conteúdo da pasta, Ler 
Utilizadores Ler e executar, Listar o conteúdo da pasta, Ler 

 
Notas: 

• “Todos” devem ser removidos da lista de grupo ou nomes de utilizador. 

• A alteração manual dos direitos de acesso pode causar problemas de impressão. 
Portanto, certifique-se de usar o patch ou instalar o driver PCL6/PS para Universal Print 
versão 4.26. 

 
P)  A Ricoh voltará a lançar correções específicas de drivers para dispositivos 

antigos?  
R)  Atualmente não está planeado fazê-lo, portanto, recomendamos que instale o  

driver existente e aplique o patch. 



 
 

P)  Estão afetados os drivers que não são da Ricoh, por exemplo, os drivers EFI 
Fiery vendidos pela Ricoh? 

R)  Não, o patch aplica-se apenas aos drivers de impressão Ricoh. 
 
 
 
 
  
 
 


