1

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS ACADEMIA REAL MILITAR (1811)
CURSO DE CIÊNCIAS MILITARES

GALILEO BERTOLUCCI DE SOUZA

COMPARAÇÃO DA SEGURANÇA ENTRE OS SISTEMAS GNU/LINUX
MINT 19.2 E WINDOWS 10 PRO VERSÃO 1903

Resende
2020

2

APÊNDICE III (TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DE DIREITOS AUTORAIS DE NATUREZA PROFISSIONAL)
AO ANEXO B (NITCC) ÀS DIRETRIZES PARA A
GOVERNANÇA DA PESQUISA ACADÊMICA E DA
DOUTRINA NA AMAN
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE NATUREZA
PROFISSIONAL
TÍTULO DO TRABALHO:COMPARAÇÃO DA SEGURANÇA ENTRE OS SISTEMAS GNU/LINUX MINT
19

AUTOR: GALILEO BERTOLUCCI DE SOUZA
Este trabalho, nos termos da legislação que resguarda os direitos autorais, é considerado
de minha propriedade.
Autorizo a Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN a utilizar meu trabalho para
uso específico no aperfeiçoamento e evolução da Força Terrestre, bem como a divulgá-lo por
publicação em revista técnica da Escola ou outro veículo de comunicação do Exército.
A Academia Militar das Agulhas Negras poderá fornecer cópia do trabalho mediante
ressarcimento das despesas de postagem e reprodução. Caso seja de natureza sigilosa, a cópia somente
será fornecida se o pedido for encaminhado por meio de uma organização militar, fazendo-se a
necessária anotação do destino no Livro de Registro existente na Biblioteca.
É permitida a transcrição parcial de trechos do trabalho para comentários e citações
desde que sejam transcritos os dados bibliográficos dos mesmos, de acordo com a legislação sobre
direitos autorais.
A divulgação do trabalho, em outros meios não pertencentes ao Exército, somente pode
ser feita com a autorização do autor ou da Direção de Ensino da Academia Militar das Agulhas Negras.

Resende, 24 de junho de 2020.
___________________________
Cad Galileo Bertolucci de Souza

GALILEO BERTOLUCCI DE SOUZA

3

COMPARAÇÃO DA SEGURANÇA ENTRE OS SISTEMAS GNU/LINUX
MINT 19.2 E WINDOWS 10 PRO VERSÃO 1903

Monografia apresentada ao Curso de
Graduação em Ciências Militares, da Academia
Militar das Agulhas Negras (AMAN, RJ), como
requisito parcial para obtenção do título de
Bacharel em Ciências Militares.

Orientador: Cel Inf Nivio Paula de Souza

Resende

GALILEO BERTOLUCCI DE SOUZA

4

COMPARAÇÃO DA SEGURANÇA ENTRE OS SISTEMAS GNU/LINUX
MINT 19.2 E WINDOWS 10 PRO VERSÃO 1903

Monografia apresentada ao Curso de
Graduação em Ciências Militares, da Academia
Militar das Agulhas Negras (AMAN, RJ), como
requisito parcial para obtenção do título de
Bacharel em Ciências Militares.

Aprovado em _____ de ____________________ de 2020:

Banca examinadora:
_______________________
Cel Inf Nivio Paula de Souza
(Presidente/Orientador)
________________________________
Gustavo Henrique Bastos Mota, 1° Ten

___________________________
Matheus de Lima Ferreira, 1° Ten

Resende
2020

5

Aos meus pais, Gabriel Bernardes de Souza e Wanda Maria Pieretti Bertolucci de Souza, pelo
apoio prestado em todos os momentos, principalmente durante os anos de formação em que
mais necessitei.

6

AGRADECIMENTOS
Primeiramente ao meu pai, Gabriel Bernardes de Souza, quem sempre acreditou no meu
futuro e investiu horas do seu tempo ensinando e incentivando no prosseguimento da carreira
das armas, também foi quem me ensinou o básico sobre informática, área em que este trabalho
se relaciona.
À minha mãe, Wanda Maria Pieretti Bertolucci de Souza, a qual buscou sempre me
educar da melhor forma, auxiliando na superação das dificuldades e sempre me incentivando.
Ao meu orientador, Coronel Nivio, pelo exemplo de profissional e militar, pelo vasto
conhecimento técnico na área, dedicando-se em corrigir e orientar de forma a contribuir com
este trabalho, despertando mais curiosidade e aprimorando meu conhecimento técnico.

7
RESUMO

COMPARAÇÃO DA SEGURANÇA ENTRE OS SISTEMAS GNU/LINUX
MINT 19.2 E WINDOWS 10 PRO VERSÃO 1903
AUTOR: Galileo Bertolucci de Souza
ORIENTADOR: Nivio Paula de Souza

Em meio à necessidade crescente da utilização de meios eletrônicos com a intenção de facilitar
e melhorar as atividades durante o cotidiano da vida administrativa das Organizações Militares,
é necessário escolher um Sistema Operacional para realizar funções básicas como, criar, editar,
despachar, encaminhar documentos e até mesmo utilizar aplicativo que se conectem à internet,
dessa forma encontramos softwares que têm como premissa cumprir a função de forma
satisfatória. Apesar da maior preocupação na escolha do Sistema Operacional ser sobre a
aquisição de licenças e problemas jurídicos relacionados ao uso de Softwares piratas, pouco é
estudado sobre a segurança apresentada por cada um desses sistemas operacionais quando são
utilizados em um ambiente administrativo, talvez esse fator não seja levado em consideração
pelos comandantes ao requisitar a mudança de sistemas operacionais de toda uma seção ou até
mesmo da Unidade. Esse trabalho visa comparar a segurança de uma instalação básica, em que
o usuário tenha escolhido todas as opções padrão, dos dois sistemas operacionais, o Windows
10 Pro e o GNU/Linux Mint 19.2 e propor a melhor escolha aos comandantes de OM.
Palavras-chave: Falhas de segurança, Windows, Linux, comparação, Sistema Operacional.
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ABSTRACT

SECURITY COMPARISON BETWEEN GNU / LINUX MINT 19.2 AND
WINDOWS 10 PRO VERSION 1903
AUTHOR: Galileo Bertolucci de Souza
ADVISOR: Nivio Paula de Souza

Amid the growing need of electronic means to facilitate and improve activities during the daytoday administrative life of Military Organizations, it is necessary to choose an Operating System
to perform basic activities such as creating, editing, dispatching, forwarding documents and
even use applications that are connected to the Internet. There are softwares that is supposed to
perform a function satisfactorily. Despite the major concern in choosing the Operating System,
licensing and legal issues related to the use of pirated software, little is studied about security.
For each of these operating systems, when used in the administrative environment, this factor
may not be considered by commanders to require a change in operating systems for an entire
section or even of the Unit. This work aims to compare the security of a basic installation, where
the user can choose all standard options, of the two operating systems, Windows 10 Pro and
GNU / Linux Mint 19.2 and propose the best choice to the commanders.
Key words: Security Failures, Windows, Linux, Comparison, Operating System.
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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho de conclusão de curso visa a auxiliar os escalões superiores da AMAN a
escolherem o melhor sistema operacional, com base na segurança, para utilização em ambiente
de trabalho administrativo no Curso de Comunicações, assim protegendo o ambiente de trabalho
de ameaças e vírus.
Para facilitar a gerência e administração do Curso de Comunicações, são utilizados
dispositivos eletrônicos como computadores e notebooks.
Estes dispositivos eletrônicos necessitam de um sistema operacional instalado para
facilitar a utilização dos mesmos pelo usuário final.
Existem vários tipos de sistema operacional, cada um deles voltado para atender uma
necessidade específica.
Este trabalho compara dois sistemas operacionais, buscando levantar vulnerabilidades,
de forma a comparar a segurança cibernética no ambiente de trabalho, uma vez que dentro do
Curso de Comunicações circulam informações importantes utilizadas durante o planejamento
de operações e confecção de provas.
Os dois sistemas apresentados neste trabalho são de interface gráfica amigável, e
pretendem cumprir as mesmas funções de realizar tarefas simples, sem um grande
conhecimento necessário do utilizador.
Um dos sistemas escolhidos foi o Windows 10 Professional versão 1903, pois é o
sistema operacional atual da família Windows mais indicado para a utilização no ambiente de
trabalho, possui recursos de segurança integrada e gerenciamento flexível, recursos desejáveis
para a utilização em um ambiente de trabalho (MICROSOFT, 2019).
O sistema GNU/Linux Mint 19.2 é uma distribuição com interface amigável, no qual
não é necessário um grande conhecimento para executar tarefas simples, possui propostas de
ser extremamente fácil de usar, ser seguro e confiável, características desejadas em um sistema
operacional (LINUX MINT, 2019).
Atualmente o Exército Brasileiro participa do programa do governo federal para a
implementação de Software Livre, segundo a Portaria n° 046-DCT, de 12 de dezembro de 2005
que tem por objetivo regular a implementação do Software Livre em todos os escalões do
Exército Brasileiro.
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Entretanto nem todos os computadores utilizam um sistema operacional baseado em
Software Livre, existem problemas que atrapalham a migração dos sistemas para essa
modalidade, e um deles que deve ser analisado antes de realizar a mudança é o fator segurança.
Um fator relevante que deve ser considerado, antes de realizar a comparação dos
sistemas, é a existência de softwares que executam tarefas específicas e têm versões compatíveis
apenas com um sistema operacional, impossibilitando a comparação por não apresentar este
software nos dois sistemas, desta forma o procedimento adotado será a comparação de softwares
nativos que cumpram as mesmas funções nos dois sistemas operacionais, mesmo que estes
softwares sejam diferentes.
Desta forma, o ponto a ser analisado por meio deste trabalho será a segurança em uma
instalação padrão dos sistemas operacionais, em um ambiente de trabalho, por um usuário
convencional, durante o expediente no Curso de Comunicações para realização de tarefas
simples, como edição de texto, utilização da internet e intranet da AMAN.
O objetivo do sistema é atender às demandas administrativas, mantendo o máximo de
segurança para o utilizador, sem que seja necessário um usuário experiente modificar os
parâmetros e configuração para que a segurança seja implementada de forma satisfatória.
Serão levantadas vulnerabilidades dos sistemas operacionais citados acima e serão
comparadas as possibilidades de comprometimento do sistema operacional.
O trabalho analisará as principais vulnerabilidades encontradas em cada um dos
sistemas, possibilidade de exploração dessas vulnerabilidades e serão comparados os aspectos
que os colocam em desvantagem um sistema em relação a outro.
Para a realização desta comparação, este trabalho apresentará o princípio de
funcionamento de um sistema operacional, possibilidades de exploração e utilização das
vulnerabilidades.
1.1 PROBLEMÁTICA
Em meio à necessidade crescente da utilização de meios eletrônicos, é necessário
realizar a escolha de um sistema operacional para utilização no ambiente de trabalho, dessa
forma, muitas vezes a segurança das informações é negligenciada, podendo expor documentos
e senhas que circulam na intranet e internet.
É possível que um invasor utilize vulnerabilidades encontradas no sistema operacional
para invadir um dispositivo e ganhar o controle total do mesmo.
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Esta invasão de um único dispositivo pode comprometer a rede na qual o mesmo está
conectado, que por consequência comprometerá a segurança de outros dispositivos que estão
conectados na mesma rede.
No Exército Brasileiro existe uma rede interna conhecida como EBNet que pode ser
acessada por um usuário conectado à internet utilizando uma VPN (Virtual Private Network).
O objetivo desta rede é o compartilhamento de documentos e informações entre
computadores do Exército, sem que os dados trafeguem de forma desprotegida pela internet,
com isso a segurança dessa rede é implementada, uma vez que um invasor não pode
simplesmente acessá-la pela internet, sem o uso de uma VPN (CENTRO INTEGRADO DE
TELEMÁTICA DO EXÉRCITO, 2011).
Um computador que tenha acesso à intranet e internet pode servir como porta de entrada
para um invasor, uma vez que, tendo acesso a esse computador o atacante pode ganhar acesso
à EBNet e comprometer a segurança da rede.
Para melhorar a segurança da EBNet é importante ressaltar que todos são responsáveis
por sua segurança e que ela é definida pelo elo mais fraco.
Partindo desta premissa podemos levantar o questionamento: qual sistema operacional
proporciona maior segurança para a utilização em ambiente administrativo? Como é possível
corrigir falhas de segurança já conhecidas dos sistemas operacionais? Seria possível manter o
ambiente computacional seguro simplesmente alterando o sistema operacional?
Desta forma este trabalho levanta a hipótese de que O GNU/Linux Mint 19.2 em sua
instalação padrão oferece uma melhor segurança em comparação a instalação padrão do
Windows Professional versão 1903.
1.2 OBJETIVOS
O trabalho tem como objetivo comparar as vulnerabilidades conhecidas nos dois
sistemas operacionais e apresentar qual sistema operacional oferece uma melhor segurança para
o usuário.
Este trabalho também tem como objetivo servir de base auxiliar o Curso de
Comunicações na escolha do sistema operacional utilizado em seus computadores, de forma a
melhorar a segurança cibernética do mesmo.
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1.2.1 Objetivo geral
Comparar a segurança dos sistemas operacionais Windows 10 Professional versão 1903
e GNU/Linux Mint 19.2, apresentando falhas e comparando-as de forma que possibilite a
escolha da melhor proposta de segurança em sistema operacional.
1.2.2 Objetivos específicos
Para que o objetivo geral seja atingido, existem objetivos específicos que serão
apresentados e devem seguir uma ordem lógica para possibilitar o melhor entendimento do
trabalho.
Primeiramente será definida a metodologia para comparação, além de padrões que serão
estabelecidos durante o trabalho para que a comparação dos sistemas siga um padrão e possa
servir de base sólida.
Será explicado como o trabalho utilizou o método científico para que a comparação dos
dados sobre as vulnerabilidades siga os padrões da metodologia.
Uma vez compreendido o método científico será apresentado o funcionamento básico
de um sistema operacional, de forma que seja possível compreender melhor como os mesmos
funcionam.
Compreendido o funcionamento de um sistema operacional, este trabalho discorrerá de
forma um pouco mais profunda sobre os sistemas comparados, com a finalidade de possibilitar
um melhor entendimento sobre como estes foram construídos e como funcionam, desta forma
será possível destacar onde estão as maiores diferenças.
Após um melhor entendimento dos sistemas abordados por este trabalho, serão
apresentadas as vulnerabilidades encontradas e catalogadas em cada um destes.
Esta apresentação possibilitará mensurar, tanto em quantidade quanto em
comprometimento, como o sistema é afetado pelas vulnerabilidades encontradas.
A mensuração do comprometimento servirá de apoio para a comparação da segurança
dos sistemas.
Após o levantamento e mensuração das vulnerabilidades, os sistemas operacionais serão
comparados utilizando-se o método cientifico, desta forma poderá ser atestado por meio da
comparação qual sistema é mais seguro.
Como último objetivo deste, após a comparação da segurança entre os sistemas
operacionais, será proposto ao curso de comunicações, a utilização do sistema operacional que

17

apresentar a maior segurança, permitindo assim um ambiente cibernético mais seguro para o
Curso de Comunicações.

1.3 JUSTIFICATIVA
O Curso de Comunicações necessita realizar suas atividades por meio eletrônico de
forma segura e confiável, para isso é necessário que a segurança no ambiente virtual seja
implementada, dificultando invasões.
Dentro do Curso de Comunicações vários documentos trafegam por meio eletrônico,
alguns destes documentos são de acesso restrito, como por exemplo o planejamento de
exercícios futuros para os cadetes e provas que ainda estão no processo de criação.
Esses documentos não podem ser interceptados por invasores, pois a divulgação dos
mesmos pode comprometer ações futuras.
Ao utilizar um software que possui falhas conhecidas e catalogadas, que não foram
sanadas pelo usuário, fica mais fácil a invasão do mesmo por alguém mal intencionado, o que
possibilita o vazamento de dados e informações.
Caso as informações sejam capturadas e divulgadas, poderão ser colocados em risco o
planejamento de operações, relatórios de operações que já ocorreram, documentos classificados
com grau de restrição ou provas que contam para a classificação do cadete.
Para que isto não ocorra, as informações devem ser protegidas de forma que apenas os
responsáveis e pessoas autorizadas tenham acesso às mesmas, sendo necessário conjunto de
dispositivos de segurança.
Um desses dispositivos de segurança é o sistema operacional e para aumentar a
segurança oferecida é necessário escolher um sistema operacional que possua a menor
quantidade de falhas graves e que dificulte a exploração por um invasor.
1.4 METODOLOGIA
Para a comparação das vulnerabilidades, será utilizado o método comparativo para
verificar qual dos sistemas operacionais possui maior segurança e assim apontar qual sistema
será o mais indicado para utilização (MARCONI; LAKATOS, 2003).
Serão apresentados também quais as principais falhas de cada sistema operacional.
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Foram realizadas pesquisas em sites de empresas fornecedoras dos softwares e
especializadas no assunto, livros didáticos que detalham o funcionamento de sistemas
operacionais e bancos de dados que possuem registro de vulnerabilidades já encontradas.
1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Este trabalho encontra-se dividido em 5 capítulos, de forma que facilite a compreensão
do leitor e também como forma de organizar a pesquisa.
Seu primeiro capítulo trata da introdução na qual são apresentadas as ideias iniciais de
como o assunto será abordado, bem como do que se trata o mesmo.
Após uma introdução sumária do assunto, será apresentada a metodologia para a
comparação das vulnerabilidades encontradas nos sistemas, bem como padronizações
necessárias para o levantamento das vulnerabilidades.
Compreendida a metodologia do trabalho, serão apresentados os fundamentos teóricos
que explicam o funcionamento básico de um sistema operacional, também serão levantadas as
vulnerabilidades encontradas em cada versão dos sistemas operacionais contemplados por este
trabalho.
O capítulo seguinte discorrerá sobre a comparação dos sistemas, tendo como objetivo
conhecer as principais falhas de segurança de um sistema operacional quando comparado ao
outro, desta forma será possível um melhor entendimento de quão grave o sistema pode ser
comprometido pelas vulnerabilidades encontradas.
Após este processo, será possível concluir qual dos sistemas apresenta a melhor
segurança para o usuário convencional sem que modificações adicionais sejam necessárias.
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2 REFERENCIAL METODOLÓGICO
A seguir serão definidos e observados fatores importantes relacionados à pesquisa
científica.
Para que a comparação ocorra de forma imparcial serão padronizados procedimentos em
relação à instalação do sistema operacional, programas observados nos mesmos e como o
levantamento das vulnerabilidades foi realizado.
2.1 TIPO DE PESQUISA
Foi realizada uma pesquisa com o objetivo de levantar as vulnerabilidades conhecidas
nos dois sistemas operacionais, de forma que estas vulnerabilidades puderam ser agrupadas por
características e semelhanças, proporcionando uma melhor comparação entre os sistemas
operacionais.
O levantamento das vulnerabilidades utilizou o banco de dados do C.V.E. (Common
Vulnerabilities Exposures), para a comparação quantitativa e qualitativa das vulnerabilidades
encontradas em cada um dos sistemas operacionais, o que acabará por auxiliar a comparação da
segurança entre os sistemas.
Visando ao melhor aproveitamento do tempo pelo usuário final, os sistemas
operacionais escolhidos buscaram a facilidade na utilização, uma interface gráfica amigável e
segurança, sendo esta última o objeto de estudo do presente trabalho comparativo.
Para a instalação dos sistemas, foi necessário a utilização de um hardware, neste trabalho foi
utilizado o computador da sala de cibernética do Curso de Comunicações, de forma que
abrangesse a maior quantidade de máquinas com a mesma especificação dentro do Curso de
Comunicações.
Os pontos observados nesta pesquisa foram principalmente a segurança após a instalação dos
sistemas operacionais nos computadores e a facilidade de obtenção de informações por meio
das vulnerabilidades encontradas nos dois sistemas.

2.2 MÉTODOS
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Foi realizado um estudo levantando a melhor forma de comparação dos sistemas
operacionais, este estudo buscou a maior quantidade de informações sobre as vulnerabilidades
dos sistemas operacionais para possibilitar a análise das mesmas e posteriormente permitiu que
os sistemas pudessem ser comparados em relação a mais de um critério o que resultou em uma
comparação mais apurada.
A pesquisa teve como objetivo levantar a quantidade de vulnerabilidades catalogadas
em cada um dos sistemas operacionais abordados por este trabalho.
Dessa forma é possível realizar uma comparação das vulnerabilidades de forma
quantitativa, de forma a verificar qual dos sistemas operacionais possui o maior número de
vulnerabilidades conhecidas, sem levar em consideração o comprometimento dos sistemas
operacionais por estas vulnerabilidades.
Além da quantidade de vulnerabilidades, as mesmas também foram classificadas em
níveis de comprometimento do sistema operacional por meio de notas atribuídas pelo CVE,
desta forma será possível compreender também quais vulnerabilidades comprometem mais cada
sistema.
Para o levantamento das vulnerabilidades do sistema operacional Windows 10
Professional 1903 foi levado em consideração o próprio sistema operacional somado ao
aplicativo para navegação padrão, o Microsoft Edge.
Como forma de levantamento das vulnerabilidades do sistema operacional GNU/Linux
Mint 19.2 foi levado em consideração o Kernel Linux 4.15 e o navegador padrão do sistema,
Mozilla Firefox.
Apesar de o trabalho contemplar o ambiente administrativo procurando falhas em
aplicativos para criação e edição de texto, o Windows 10 não apresenta um editor de texto nativo
satisfatório para a utilização, mostrando-se necessária a instalação de outro programa como o
Microsoft Word.
Tendo em vista a instalação padrão dos sistemas operacionais e buscando uma forma de
não manter todos os parâmetros da forma descrita posteriormente neste trabalho, não serão
instalados outros softwares não nativos dos sistemas operacionais, uma vez que estes softwares
podem alterar a instalação e apresentar novas vulnerabilidades.
Desta forma, mesmo o GNU/Linux Mint 19.2 tendo o seu editor de texto nativo
LibreOffice Writer o mesmo não foi levado em consideração no levantamento das
vulnerabilidades, uma vez que não pode ser definido um editor de texto no sistema operacional
Windows 10 Pro 1903.
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2.2.1 Hardware utilizado para a instalação dos sistemas
Para a realização dos testes dos sistemas operacionais, foi realizada a instalação de cada
um dos sistemas sem alterar as configurações padrão, em um computador presente na sala de
cibernética do Curso de Comunicações.
Como forma de padronização da instalação, será apresentado o hardware encontrado
nos computadores em que o sistema foi instalado.
O computador utilizado foi um Dell OptiPlex 7010 com as seguintes configurações:
•

BIOS: A08;

•

Memória RAM: 4096 MB;

•

Velocidade da Memória RAM: 1600 MHz;

•

Tipo de Canal da Memória: Canal duplo intercaladas;

•

Tecnologia da Memória: DDR3 SDRAM;

•

Tipo do processador: Intel(R) Core (TM) i5-3470;

•

Frequência máxima do processador: 3.20Ghz;

•

Quantidade de núcleos: 4;

•

Tamanho do cache L2: 1024 KB;

•

Tamanho do cache L3: 6144 KB;

•

Tecnologia 64-Bit: Sim;

•

SATA-1: DV+/-RW TSSTcorp DVD+/-RW SG-216BB;

•

SATA-2: 250 GB HDD ST250DM000-1BD141;

•

Placa de Internet Integrada: Habilitada com PXE Boot;

•

Controlador de vídeo: Intel Generic Graphic 2500;

•

Opção de Inicialização: UEFI;

•

Modo de operação SATA: AHCI;

•

Suporte de vários núcleos: All;

•

Intel® SpeedStep™: Habilitado;

•

Controle C-State: Habilitado e

•

Intel® TurboBoos™: Habilitado.
Os dispositivos periféricos utilizados para a instalação e operação do sistema operacional foram:

•

Monitor Dell E1913 (Analógico);

•
•

Mouse compatível com HID Dell DZL-MS111L(B) e
Dispositivo de teclado HID Dell KB212-B.
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2.2.2 Instalação dos sistemas operacionais
Para o levantamento dos softwares nativos presentes nos sistemas operacionais, foi
realizada a instalação dos sistemas operacionais no hardware apresentado anteriormente.
Para que o trabalho possa comparar os sistemas operacionais é necessário padronizar a
instalação, para que, durante a instalação do sistema, não sejam alteradas configurações padrão,
o que pode gerar uma diferenciação nas vulnerabilidades encontradas no sistema.
Como forma de criar um padrão de instalação, foram mantidas as opções pré-definidas
pelo distribuidor dos dois sistemas, sem que nenhum parâmetro fosse alterado.
Adotando estas medidas, a instalação dos sistemas operacionais foi realizada de forma
a simular um usuário não experiente na operação deste processo.
Durante a instalação do Windows 10 Professional versão 1903 foram utilizadas as
seguintes configurações:
•

Idioma a instalar: Português;

•

Formato de hora e moeda: Português (Brasil);

•

Teclado ou método de entrada: Português (Brasil ABNT);

•

Sistema operacional: Windows 10 Pro;

•

Arquitetura: x64;

•

Data da mudança: 01/04/2019;

•

Tipo de instalação: “Personalizada: instalar apenas o Windows (avançado)”;

•

Região: Brasil;

•

Layout de teclado: Português (Brasil ABNT);

•

Sem layout adicional de teclado

•

Durante a instalação a internet não estava conectada, foi utilizada a opção “Eu não tenho
internet”;

•

Foi escolhida a opção “Continuar com a configuração limitada”;

•

O nome escolhido foi: “Teste”;

•

A senha utilizada foi: “Teste123”;

•

A primeira pergunta de segurança foi: “Qual é o nome do seu primeiro animal de estimação?”
respondida com “Teste”;

•

A segunda pergunta de segurança foi: “Qual é o nome da cidade onde você nasceu?” respondida
com “Teste”;

•

A terceira pergunta de segurança foi: “Qual é seu apelido de infância?” respondida com “Teste”;

23

•

Durante a tela de “Faça mais entre dispositivos com histórico de atividades” foi escolhida a
opção “Sim”;

•

Durante a tela de “Obter ajuda da sua assistente digital” foi escolhida a opção “Aceitar” e

•

Durante a tela “Escolha as configurações de privacidade para seu dispositivo” todas as opções
mantiveram-se habilitadas e foi escolhida a opção “Aceitar”.
Após a instalação do sistema operacional Windows 10 Pro versão 1903 verificamos a
tela inicial representada pela figura seguinte.

Figura 1 - Windows 10 Pro versão 1903

Fonte: GALILEO (2020).
A interface gráfica utilizada na instalação do Linux Mint por este trabalho será a
Cinnamon, sendo que vulnerabilidades encontradas em outra interface gráfica não estarão
listadas, uma vez que estas interfaces não estarão presentes na instalação do sistema.
Durante a instalação do GNU/Linux Mint 19.2 foram utilizadas as seguintes
configurações:
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•

Durante a primeira tela foi escolhido “Português do Brasil” depois selecionada a opção
continuar;

•

O layout do tecado escolhido foi “Português (Brasil)”;

•

Não foram instalados softwares de terceiros;

•

O tipo de instalação selecionado foi “Apagar disco e reinstalar o Linux Mint”;

•

Não foram marcadas as opções “Criptografar por segurança a nova instalação .do Linux Mint”
e “Usar LVM com a nova instalação do Linux Mint”.

•

Durante a tela “Onde você está?” foi selecionada a opção “São Paulo”;

•

A opção “Seu nome:” foi preenchida com “Teste”;

•

A opção “Nome do seu computador” foi preenchida com “teste”;

•

A opção “Escolha um nome de usuário” foi automaticamente preenchida com “teste”;

•

A senha do sistema foi definida como “Teste123” onde foi apresentado um aviso sobre a
segurança da senha;

•

A opção “Solicitar minha senha para entrar” foi mantida selecionada e

•

A opção “Criptografar minha pasta pessoal” não foi marcada.
Durante a instalação do sistema operacional GNU/Linux Mint 19.2 foi observado uma
análise da senha fornecida pelo usuário, classificando-a em níveis de segurança, este mesmo
recurso não foi observado na instalação do Windows 10 Pro versão 1903.
Após a instalação dos sistemas operacionais com as configurações descritas acima, não
foi realizada a instalação de nenhum outro programa, com o objetivo de não ocasionar o
aparecimento de outras vulnerabilidades.
Após reiniciar o computador, foi necessário realizar o login no sistema, onde foi
apresentada a interface gráfica do mesmo.
Esta tela apresentou um menu de boas-vindas ao usuário como forma de apresentar o
sistema operacional e facilitar a utilização do mesmo.
Pode-se verificar ainda nesta tela que existem tópicos interessantes para um novo usuário
como “Primeiros Passos” onde o próprio sistema apresenta recursos disponíveis como forma de
ambientar o novo usuário.
A imagem inicial do sistema operacional foi capturada e está apresentada na figura
seguinte.

Figura 2 - GNU/Linux Mint 19.2
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Fonte: GALILEO (2020).
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A fundamentação teórica tem como objetivo a apresentação do conteúdo técnico para
que possa ocorrer o entendimento dos conceitos abordados neste trabalho, sendo eles o conceito
de software e como o mesmo funciona, quais vulnerabilidades os sistemas apresentam e quanto
as vulnerabilidades podem colocar em risco o sistema operacional observado.
3.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE OS SISTEMAS OPERACIONAIS
No seguinte tópico, serão elencados os principais aspectos dos sistemas operacionais,
desta forma será possível compreender seu funcionamento e possibilitar um melhor
entendimento de como as vulnerabilidades podem colocar em risco o funcionamento correto do
sistema.
3.1.1 Histórico
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Para melhor compreensão do funcionamento dos sistemas operacionais apresentados no
seguinte trabalho, inovações importantes dos sistemas operacionais antigos serão abordadas no
seguinte tópico.
De forma a auxiliar o entendimento do funcionamento dos sistemas operacionais, serão
elencados sistemas operacionais modernos que possuam evoluções que se mostraram
importantes e foram implementadas nos sistemas operacionais abordados pelo presente
trabalho.
Como forma de melhor organizar o trabalho, iniciaremos a apresentação das tecnologias
a partir da terceira geração dos sistemas operacionais, baseando-se no trabalho de Andrew S.
Tanenbaum e Herbert Bos, no qual a terceira geração ficou conhecida pela utilização de CIs
(Circuitos Integrados) e multiprogramação, enquadrando-se no período de 1965 até 1980
(TANENBAUM, 2016, p. 7-10).
Uma das principais técnicas criadas neste período e utilizada até os dias de hoje, que
permite a execução de tarefas de forma simultânea, é a divisão do tempo em fatias (Time Slice).
A implementação desta técnica ficou conhecida como time-sharing. Esta técnica
possibilita a alocação da utilização do processador para tarefas diferentes em frações de
segundo. Desta forma, o usuário final tem a impressão que o sistema está executando várias
tarefas simultaneamente, quando na realidade o processador está executando apenas uma tarefa
em um período de tempo muito pequeno.
Esta técnica é importante e utilizada até nos dias de hoje pois possibilita que várias
tarefas utilizem o mesmo processador sem que haja um tempo de resposta muito alto por meio
do hardware.
O time-sharing foi implementado no ano de 1961, entretanto os sistemas operacionais
da época não possuíam tecnologia suficiente para suportá-lo, foi quando houve a necessidade
de criação de um sistema para a utilização desta tecnologia, sendo criado o CTSS (Compatible
Time-Sharing System) que possibilitou o compartilhamento de processador, memória e disco
entre os usuários do sistema (FILHO, 2012, p. 49).
Em novembro de 1962 o MIT (Massachusetts Institute of Technology) iniciou o
desenvolvimento do projeto MAC (MIT Project MAC), este projeto teria dois objetivos, a
criação de um sistema operacional avançado e também um laboratório de inteligência artificial.
A sigla MAC pode ser interpretada como duas vertentes, (Multiple Access Computers)
e (Man And Computers), a primeira equipe de pesquisa iniciou o desenvolvimento de um novo
sistema operacional o MULTICS (Multiplexed Information and Computing Service).
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Esse novo sistema teria suporte à uma memória virtual, utilizando-se de processo de
paginação e segmentação de memória o que criaria um sofisticado processo de transferência de
dados entre o disco e a memória.
Com a criação do sistema e seu pleno funcionamento, haveria a possibilidade de suportar
centenas de usuários simultâneos, desta forma seria possível utilizar um conceito parecido com
o que é conhecido hoje como computação em nuvem (TANENBAUM, 2016, p.
9-10).
Durante o projeto do MULTICS alguns dos integrantes do MIT mantiveram contato com
a Bell Labs (empresa de pesquisa industrial e tecnologia voltada para as comunicações), entre
eles Ken Thompson e Dennis Ritchie, integrantes do projeto e motivados pelo avanço
tecnológico proposto pelo mesmo, acabaram por desenvolver, por interesse pessoal, um projeto
conhecido como UNICS (Uniplex Information and Computing Service).
Este projeto pessoal teria como proposta a criação de um sistema operacional moderno
e versátil que incorporou as ideias de time-sharing e portabilidade entre computadores de
diversos tamanhos. O nome era um trocadilho para MULTICS, entretanto, em 1970, foi trocado
para UNIX (FILHO, 2012, p. 53).
Nos anos seguintes, o desenvolvimento de circuitos integrados em larga escala diminuiu
o preço dos computadores de forma que possibilitou um único usuário possuir um computador
pessoal, com essa mudança, os sistemas operacionais começaram a se tornar mais simples e
mais amigáveis para o usuário final, uma vez que não seriam apenas profissionais e estudantes
de computação que teriam acesso à um computador.
Em 1974, a Intel lançou o microcomputador 8080, sendo necessário um sistema
operacional para operá-lo, Gary Kildall escreveu o CP/M (Control Program for
Microcomputers) para ser utilizado pela Intel. Este sistema operacional foi utilizado nos novos
computadores baseados em disco, entretanto Kildall solicitou à Intel sua licença e foi dado início
empresa Digital Research para desenvolvimento do CP/M e posterior venda.
No ano de 1977, a empresa criada por Kildall reescreveu o CP/M, tornando possível a
execução do mesmo em diversos microcomputadores que utilizavam o chip 8080, o que acabou
por torna-lo o sistema operacional dominante no mercado por cinco anos.
No início da década de 80, a IBM projetou o IBM PC, este novo computador necessitava
de um novo sistema operacional.
Para isso foi desenvolvido o DOS (Disk Operating System), sistema operacional
comprado por Bill Gates da empresa Seattle Computer Products.
Este sistema tornou-se posteriormente o MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)
dominando o mercado do IBM PC (TANENBAUM, 2016, p. 11).
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Após o lançamento do IBM PC/AT (Advanced Tecnology) em 1983, o MS-DOS
apresentava domínio do mercado. Sua nova versão MS-DOS 2.0 teve recursos implementados
como suporte a drives de disco rígido e maior capacidade de armazenamento dos disquetes.
No ano de 1984, o UNIX possuía grande aceitação no mundo acadêmico, entretanto não
possuía grande mercado de usuários comuns.
Este mercado representaria uma grande possibilidade de geração de renda. Para
possibilitar a comercialização do UNIX a empresa AT&T criou uma subsidiária independente
a AT&T Computer System, possibilitando a comercialização do sistema.
A partir deste ponto, várias versões do UNIX foram produzidas. Empresas projetaram
máquinas para utilizar o sistema, paralelamente a Universidade de Berkeley trabalhou para a
melhorar o sistema e torná-lo mais versátil, criando a versão BSD (Berkeley Software
Distribution), sendo derivados desta distribuição utilizados até os dias atuais como o MacOS, o
FreeBSD, OpenBSD e NetBSD (FILHO, 2012, p. 57).
Ainda no início do ano de 1984, Richard Matthew Stallman, que trabalhava desde 1971
no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, demitiu-se para a criação de um novo sistema
operacional.
A demissão teve como objetivo a não interferência do MIT sobre o novo sistema, de
forma que nada poderia ser classificado como software proprietário. A ideia ao criar o software
era que o mesmo pudesse ser utilizado por toda a comunidade, sem que houvessem restrições
comerciais, foi então que o conceito de software livre foi criado.
O projeto iniciado por Stallman refere-se à uma série de aplicativos livres no intuito de
compor um sistema operacional, seu nome ficou definido como GNU (Gnu’s Not Unix),
fazendo uma crítica ao Unix que se tornou software proprietário.
Pelo fato do projeto GNU se tratar de um conjunto de aplicativos, o mesmo necessitava
de um kernel para que fosse executado. Inicialmente foi utilizado o sobre o Unix, entretanto
como o Unix era software proprietário, havia a necessidade de que houvesse outra base para
executar o GNU.
Somente no ano de 1991, Linus Benedict Torvalds, um estudante de ciência da
computação da Universidade de Helsinque enviou uma mensagem no fórum do sistema
operacional Minix (Mini Unix) informando que iniciara o desenvolvimento de um sistema
operacional baseado no Minix.
Ainda no ano de 1991, em outubro, Linus escreveu novamente no fórum sobre seu
sistema operacional, informando que era possível utilizar o sistema, entretanto havia algumas
modificações necessárias para realizar em seu projeto.
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Esta mensagem foi o marco da criação do kernel Linux pois foi a primeira vez em que
os arquivos do kernel foram disponibilizados, tornando possível a utilização do mesmo por
qualquer usuário que tivesse acesso à mensagem (FILHO, 2012, p. 68).
De forma a explicar melhor termos presentes no trabalho, devemos definir o sistema
GNU/Linux como sendo o GNU o conjunto de aplicações padrões, não proprietárias, que serão
executadas em cima do kernel Linux. É importante salientar que mesmo que muitos definam o
sistema operacional como Linux, este é apenas o kernel.
Dentro do sistema operacional GNU/Linux existem diversas distribuições, cada uma
voltada para um uso diferente, entretanto não serão abordadas neste trabalho, será apresentada
posteriormente apenas a distribuição GNU/Linux Mint.
Durante este período os sistemas operacionais ainda não possuíam uma interface gráfica,
sendo necessário que os comandos fossem digitados no computador e era esperado um retorno
da resposta do mesmo, entretanto uma pesquisa realizada por Doug Engelbert no Instituto de
Pesquisa de Stanford na década de 60 já havia inventado a GUI (Graphical User Interface), que
foram adotadas pelas empresas Xerox e PARC.
Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, em uma viagem à PARC viu o sistema
executando um SO com a GUI e percebeu a possibilidade de implementar seu sistema com a
utilização dessa tecnologia, produzindo pela segunda tentativa, o Apple Macintosh, um sistema
amigável e barato.
Em 1999, a Apple adotou o núcleo do seu sistema operacional como um derivado do
micronúcleo Mach da Universidade de Carnegie Mellon, criando o sistema operacional MAC
OS X, baseado no UNIX (TANENBAUM, 2016, p. 11-12).
A partir deste ponto, dividiremos a apresentação do histórico entre a família de sistemas
operacionais que este trabalho aborda. Serão relatados, com maiores detalhes, a família dos
sistemas e suas versões anteriores, compreendendo de forma mais específica como foram
escolhidas as versões utilizadas na comparação deste trabalho.
No ano de 1985, a Microsoft já havia observado a necessidade de lançar no mercado um
sistema que possuísse interface gráfica, foi então que ela criou o GUI conhecido como
Windows 1, inicialmente este sistema seria executado sobre o MS-DOS, com a possibilidade
de utilização de periféricos como o mouse e uma interface de 16 bits.
Em 1987, uma nova versão do sistema foi lançada, Windows 2, ainda em 16 bits, porém
implementando melhorias em sua versão anterior, possibilitando a utilização de memória
expandida e recursos como sobreposição de janelas e possibilidade de minimizar e maximizalas
(GUIA DO PC, 2012).
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A terceira versão do sistema operacional, Windows 3, chegou aos mercados no ano de
1990 e alcançou a marca de 10 milhões de cópias em dois anos, um número elevado de vendas
tendo em vista o tamanho do mercado. Esta nova versão possuía suporte a 256 cores, recurso
multitarefas e melhorias nos designs.
Seguindo o padrão da família de sistemas, o Windows 3 também era executado sobre o
MS-DOS, entretanto necessitava de um disco rígido para que fosse instalado. Com essa
necessidade de disco, foi possível ultrapassar algumas limitações como a utilização 1MB de
memória, permitindo utilizar até 16 MB.
Nesta versão, foi inserido o Menu Iniciar, presente até hoje nos sistemas operacionais
da família Windows, também foram inseridos o Internet Explorer, atualmente em processo de
substituição pelo Microsoft Edge.
Apesar deste trabalho não apresentar as atualizações dos sistemas Windows 1 e
Windows 2, é necessário discorrer sobre a versão do Windows 3.1.
O Windows 3.1 foi lançado no ano de 1992, foi a primeira versão distribuída em CD,
necessitava de 1MB de memória RAM para que fosse executado e ocupava 15 MB de disco
rígido.
Somando os sistemas Windows 3 e Windows 3.1 foram os sistemas operacionais mais
utilizados no mundo durante sua vida útil, o que acabou por aumentar a importância da
Microsoft no cenário mundial de sistemas operacionais, possibilitando maior arrecadação de
recursos e mais melhorias nos próximos sistemas.
No ano de 1995, foi lançado o Windows 95, este novo sistema operacional utiliza a se
diferencia dos lançados anteriormente pois não utiliza mais o MS-DOS como base, não sendo
o Windows uma interface gráfica rodando sobre o MS-DOS, entretanto nesta versão ainda
existia o MS-DOS para sua inicialização e execução de programas antigos que necessitavam
desse interpretador.
O sistema apresentava suporte a múltiplas tarefas, recurso plug and play, que facilitava
o reconhecimento de periféricos sem a necessidade de instalação manual dos mesmos além de
seu ambiente ser de 32 bits (GUIA DO PC, 2012).
Em 1998 foi lançado o Windows 98, possuindo poucas modificações em sua parte
gráfica, entretanto auxiliou para a popularização das conexões USB utilizadas em quase todos
os computadores pessoais atualmente.
No ano de 2000, foi lançado o Windows 2000, este sistema deriva de uma tecnologia já
existente da empresa, o Windows NT (New Tecnology) o qual se dividiu em duas linhas, uma
para usuário final e outra para servidores, esta versão serviria como base para a criação de outro
sistema muito famoso da família Windows (CANAL TECH, 2014).
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Pouco meses após do lançamento do Windows 2000 foi lançada uma nova versão,
Windows ME (Millenium Edition) a qual apresentava uma grande quantidade de erros,
instabilidade, incompatibilidade de hardware.
Uma nova versão foi lançada no ano de 2001 como forma de tentar recuperar o mercado
que poderia se perder decorrente a grande quantidade de problemas encontrados no Windows
ME, esta nova versão obteve um grande sucesso no mercado.
A versão lançada no ano de 2001 foi a mais famosa até os dias de hoje, Windows XP
(Windows Experience), este sistema possuía o mesmo modelo de GUI dos anteriores, entretanto
com as cores mais vibrantes, seus menus estavam repaginados, porém mantinham a mesma
estrutura dos sistemas anteriores, com isso o usuário teria facilidade em se adaptar, além de
implementar recursos.
A próxima versão demorou até ser lançada, uma vez que o mercado estava utilizando o
Windows XP sem grandes necessidades de mudança, isso possibilitou um maior tempo para o
desenvolvimento do novo sistema.
Apenas no ano de 2007 a nova versão do sistema foi apresentada como Windows Vista.
Este sistema visava uma melhor experiência visual do usuário, com a utilização de janelas
transparentes, entretanto do sistema não teve grande aceitação do público, uma vez que as
especificações técnicas do sistema eram muito elevadas para atualizar um sistema anterior sem
que o hardware fosse atualizado, além de problemas com novas tecnologias implementadas no
sistemas que dificultavam o controle do usuário (TECH TUDO, 2014).
Devido a demanda de mercado por um sistema operacional melhor desenvolvido, a
Microsoft lançou no ano de 2009 o Windows 7 com o intuito de se corrigir os problemas
apresentados pelo Windows Vista, apesar do pouco tempo de desenvolvimento, o sistema
conseguiu aproveitar os recursos de hardware de forma satisfatória, melhorando a velocidade
e estabilidade, quando comparado ao seu antecessor.
No ano de 2012 o sistema Windows 8 chegou ao mercado alterando a forma que o
ambiente gráfico era apresentado ao usuário, com esta mudança, grande parte dos usuários
sentiu-se incomodada em utilizar o novo sistema pois não se adaptou ao mesmo.
Quando a Microsoft lançou esta versão, seu foco principal seria usuários de notebooks
que possibilitavam a utilização do mesmo com uma tela touchscreen ou com a possibilidade de
utilização dos mesmos como tablet, para isto a nova GUI auxiliaria o usuário a interagir com o
sistema operacional.
Após ser duramente criticada pelos usuários sobre o novo a nova interface do sistema,
no ao seguinte, 2013, a Microsoft realizou uma atualização do sistema para Windows 8.1 em
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que foi realizada uma tentativa de retornar ao layout antigo, inserindo novamente o botão
iniciar, entretanto o meu não foi inserido, o que ainda causou um desconforto aos usuários.
Em setembro de 2014 a Microsoft anunciou seu sistema operacional mais atual, o
Windows 10, desta vez com o foco em desktops.
Este novo sistema apresenta novamente o antigo layout com a presença do menu iniciar
e área de trabalho, apresenta uma interface fácil de utilização para os usuários acostumados com
os antigos sistemas.
O principal objetivo deste novo sistema operacional foi a unificação da plataforma
Windows para que todos os dispositivos utilizassem o mesmo sistema, para isso foi introduzida
a Windows Store que permite a compra e instalação de aplicativos para diferentes dispositivos
(CANAL TECH, 2014).
De forma a manter o sistema atualizado a Microsoft envia atualizações aos usuários do
sistema e classifica-as para manter o controle do mesmo.
Neste trabalho utilizaremos a build 1903, isto significa que foi compilada e enviada no
ano de 2019 no mês 03, sendo a mais recente durante o processo de pesquisa deste trabalho.
Após o conhecimento da história da família Windows, apresentaremos sumariamente a
história do GNU/Linux Mint.
No ano de 2006, o francês Clement Lefebvre, que escrevia resenhas e tutoriais para sites
especializados em Linux, apresentou a primeira versão do GNU/Linux Mint com base nos
comentários da comunidade sobre necessidades dos sistemas Linux.
Sua primeira versão foi o GNU/Linux Mint 1.0 Ada e apresentava alguns problemas de
estabilidade, esta versão foi baseada no Kubunu Dapper e possuía uma grande semelhança com
o sistema.
Ainda no final do ano de 2006, uma nova versão mais estável do sistema foi lançada, o
GNU/Linux Mint 2.0 Barbara, este não mais baseado no Kubuntu e sim no Ubuntu 6.10 Edgy
Eft, esta nova versão mostrou-se mais estável e ofereceu melhorias em relação a distribuição
Ubuntu Canonical.
No ano seguinte, foram lançadas as atualizações para as versões 2.1 e 2.2 do GNU/Linux
Mint, melhorando continuamente o sistema e expandindo a base de usuários deste sistema. Um
dos fatores importantes para aumento da base de dados foi a implementados um conjunto de
codecs multimídia que possibilitou um ganho maior da visibilidade do sistema.
Ainda no ano de 2007, o GNU/Linux Mint 3.0 Cassandra foi lançado, nesta versão foi
apresentado pela primeira vez o logotipo do Mint e melhorias na estabilidade do sistema
(BLACK DOG MEDIA , 2019).
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Ainda no ano de 2007, foram lançadas as versões 3.1, 4.0 com melhorias no sistema e
consolidação de uma base de usuários maior, uma vez que no mesmo ano foi lançado o
Windows Vista e o público procurava alternativas de sistema operacional.
Em junho de 2008 o GNU/Linux Mint 5.1 Elyssa foi lançado apresentando o recurso de
LTS (Long-term Support), o que faria com que o usuário que havia migrado da família Windows
para o Linux ganhasse mais confiança na plataforma (PPL WARE, 2019).
Tendo em vista a grande quantidade de atualizações que o sistema GNU/Linux Mint
apresenta, a partir desde momento serão abordadas apenas as grandes mudanças no sistema.
No ano de 2011, foi lançada a versão GNU/Linux Mint 12 Lisa implementando o recurso
Desktop Environment Mate, este recurso foi desenvolvido a partir do GNOME 2 e apresentou
um novo design de operação mais atrativo ao usuário.
Ainda em 2012, o GNU/Linux Mint 13 Maya foi lançado, apresentando o recurso LTS
até abril de 2017, apresentou também, pela primeira vez, o Cinnamon Desktop Environment.
Este ambiente gráfico, na versão atualizada, é utilizado neste trabalho para a instalação do
GNU/Linux Mint 19.2 e possui uma grande vantagem é que diferentemente do MATE pois foi
desenvolvido especificamente para o GNU/Linux Mint.
No ano de 2013, foi lançado o GNU/Linux Mint15 Olivia, utilizando como base o
Ubuntu 13.04. Uma das características desta versão foi a apresentação de uma grande variedade
de ambientes, como o MATE e Cinnamon, além do KDFE e o Xfce, possibilitando ao usuário
escolher qual se adequava melhor quanto ao hardware quanto à preferência pessoal.
No final do ano de 2013, o GNU/Linux 16 Petra foi apresentado, construído sobre o
Ubuntu 13.10, apresentou um estabilidade muito grande, além da possibilidade de
personalização dos ambientes de trabalhos e recursos novos, fazendo com que os usuários
consolidassem o GNU/Linux Mint como um sistema operacional confiável e sólido, atraindo
ainda mais usuários (BLACK DOG MEDIA, 2019).
No ano de 2014, o GNU/Linux Mint 17 Quiana foi lançado com suporte LTS até abril
de 2019, este fora construído sobre o Ubuntu 14.04 e seguiu recebendo atualizações importantes
durante os dois anos seguintes, o que aumentou ainda mais a confiança do usuário no LTS,
demonstrando a capacidade da distribuição em prover suporte ao mesmo.
No final do ano de 2018, foi lançado o GNU/Linux Mint 19 Tara também com suporte
LTS e, em 2 de agosto de 2019, foi atualizado para o GNU/Linux 19.2 Tina, sistema comparado
por este trabalho.
Esta versão atualmente mais atualizada do GNU/Linux Mint é baseada no Ubuntu 18.04
LTS, apresentando três ambientes gráficos para o usuário instalar, Cinnamon, MATE e Xfce.
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O software desta versão não sofreu grandes alterações quanto a versão anterior,
entretanto houveram otimizações quanto à robustez do sistema.
Devido ao LTS, esta versão receberá suporte até 2023, o sistema operacional acaba
sendo uma opção confiável para o usuário final que é informado que receberá atualizações
quanto ao sistema, garantindo seu funcionamento e correção possíveis problemas apresentados
pelo software (PPL WARE, 2019).
Em uma comparação rápida entre a evolução dos sistemas, é possível perceber que o
GNU/Linux Mint recebe atualizações de forma mais constantes do que o Windows,
possibilitando uma correção de problemas mais rápida.
É possível observar também que desde o início do processo de criação, o GNU/Linux
Mint procurou levar em consideração a opinião dos seus usuários, uma vez que sua criação
levou em conta a opinião da comunidade, o que ocorreu no Windows após o fracasso do
Windows 8 quando a Microsoft procurou atender a demanda dos usuários pela volta do layout
padrão.
Este trabalho analisou as versões dos sistemas até o período de seleção do sistema
operacional e não apresentou todas as versões dos sistemas, apenas as versões que apresentaram
mais diferenças quanto à anterior ou que apresentassem recursos importantes para o usuário,
desta forma o histórico teve como objetivo uma breve situação das versões dos sistemas
operacionais escolhidos para a comparação.
3.1.2 Funcionamento do Sistema Operacional
O sistema operacional é responsável por controlar o hardware e auxiliar na execução de
tarefas, para isso, são necessários certos tipos de hardware como requisitos mínimos para a
instalação e operação do sistema.
É possível definir componentes necessários para o funcionamento do sistema, entre eles
estão o processador, para realizar as operações lógicas, memória RAM na qual são carregados
os dados antes de serem enviados ao processador, disco rígido, para que as informações sejam
armazenadas sem que seja necessário manter o fluxo constante de energia, placa mãe que irá
ligar todos os componentes de hardware, uma fonte de energia, que transformará a corrente
alternada em contínua, possibilitando a sua utilização pelos demais componentes e um gabinete
para acomodar todos os itens anteriores.
Para que tudo seja controlado de forma satisfatória, o sistema operacional precisa
apresentar um modelo de gerenciamento do computador, de forma organizada, além de
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apresentar facilidade em sua operação e possibilitar capacidade de gerenciar componentes de
hardware.
Exemplificando de forma mais concreta sobre o funcionamento do sistema operacional,
será descrito o processo de gravação de um arquivo.
Quando um usuário quer salvar um arquivo em seu computador, existe uma sequência
de processos que devem ocorrer em ordem cronológica para que as informações sejam salvas
fisicamente.
Será descrito sumariamente o processo de gravação de dados em um disco rígido. Este
processo utiliza a técnica de armazenar as informações por meio magnético num disco recoberto
por uma camada magnética fina.
Inicialmente o usuário deve escolher um local lógico em seu sistema operacional para
salvar este arquivo, este local lógico será alocado pelo controlador do disco rígido em um local
físico do disco.
Para poder organizar em qual parte física do disco essas informações são gravadas existe
divisão física, conhecia como formatação de baixo nível ou formatação física, esse tipo de
formatação organiza o disco em trilhas e setores e tem a função de organizar, identificar e
possibilitar a localização das informações no disco.
Após essa divisão, os sistemas operacionais organizaram os setores em clusters para
aumentar a velocidade acesso aos dados e também facilitar a organização das informações. Para
esta organização, serão utilizados sistemas de arquivos (file system), que também têm a função
de organizar e localizar onde os arquivos estão no disco, entretanto os file system trabalham
apenas com a parte lógica.
Os dados são divididos em áreas de controle e área de dados pelo controlador do disco,
essas áreas referem-se à localização lógica de onde os arquivos estão salvos e estão ligados à
localização física dos arquivos no disco.
Quando um usuário salva um arquivo em seu computador, o sistema operacional realiza
operações de leitura do disco para identificar fisicamente onde as informações serão salvas e
gravação para de fato salvar as informações, este processo passa por camadas de software, sendo
enviado ao driver controlador do disco e acabando na parte de hardware do dispositivo
(FILHO, 2012, p. 113-116).
Para o usuário final gerenciar todo esse processo, seria muito trabalhoso e inviável, logo
é necessário a utilização de um sistema operacional para realizar a mediação desta tarefa.
O sistema possibilita que o usuário crie um arquivo no computador mediando o processo
de envido de informações para o hardware, tornando possível a catalogação de uma área de
controle para identificar onde o arquivo ficará salvo e depois que os dados do arquivo forem
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enviados passarão pelo mesmo caminho, partindo do nível mais próximo do usuário até o nível
mais próximo do hardware.
O sistema operacional é desenvolvido para interagir com o hardware e com o usuário,
para isto, o mesmo é dividido em duas principais camadas, interligadas, que possibilitam o
trânsito das informações, permitindo que o usuário possa interagir com os níveis mais baixos
sem maiores dificuldades, essas camadas estão relacionadas com a proximidade do usuário e a
proximidade do hardware.
A camada mais próxima do usuário pode ser entendida como Modo Usuário, nesta
camada, o usuário irá interagir com a parte gráfica, de forma que fique mais agradável e possível
para o usuário, facilitando o trabalho do mesmo, uma vez que não será necessário inserir linhas
de comando em nível primitivo.
Outra camada do sistema operacional que está mais próxima do hardware pode ser
entendida como núcleo do sistema operacional (também conhecido como kernel), essa camada
tem a função de controlar o hardware e enviar as informações de entrada para que o hardware
interprete e volte uma resposta para ser apresentada para o usuário (TANENBAUM, 2016, p
44-48).
Basicamente os sistemas operacionais funcionam da forma apresentada, realizam a
ligação do nível mais próximo do usuário para o nível mais próximo do hardware, gerenciando
recursos, controlando a parte de hardware e facilitando a utilização dos recursos pelo usuário.

3.2 VULNERABILIDADES
Tendo em vista que os sistemas operacionais são conjuntos de instruções com o intuito
de controlar o hardware, as mesmas podem conter falhas que culminem para a execução de
comandos não desejados pelo usuário, sejam essas intencionais ou não.
Quando isso ocorre de forma involuntária, não sendo provocado pelo próprio usuário ou
por um invasor, entendemos que se trata apenas de um erro no sistema, esse erro pode ser
utilizado por um invasor ou usuário mal intencionado para explorar o sistema, no caso do erro
ser proposital, o invasor está forçando uma falha do sistema para poder explorá-la e ganhar
acesso ao sistema.
3.3 VULNERABILIDADE NOS SISTEMAS OPERACIONAIS
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Como forma de comparação da segurança entre os sistemas operacionais, serão
levantadas vulnerabilidades dos dois sistemas abordados neste trabalho, o que possibilitará uma
comparação da segurança entre os mesmos.
Para entender melhor e poder classificar as vulnerabilidades, é necessário dividi-las em
principais categorias, dessa forma podemos agrupar vulnerabilidades semelhantes e que
possuem o mesmo objetivo, facilitando a sua classificação e permitindo a comparação entre
sistemas operacionais diferentes, segundo o site CVE Details, as vulnerabilidades

são

classificadas em quatorze principais tipo (CVE DETAILS, 2020).
O mesmo site analisa possibilidades de exploração das vulnerabilidades que serão seguidos
pelo corrente trabalho, entre eles, o impacto confidencial que a vulnerabilidade causa no
sistema, o impacto na integridade do sistema, impacto na disponibilidade do sistema
operacional, a complexibilidade da vulnerabilidade no sistema, a necessidade de autenticação
para execução da vulnerabilidade e o ganho de acesso que a mesma permite após ser explorada.
Para a realização do trabalho, serão levantadas vulnerabilidades encontradas nos sistemas
operacionais e nos programas nativos padrões utilizados por um usuário convencional para
acesso à internet e intranet, abrangendo a maior parte das tarefas realizadas pelo usuário
convencional.
Este trabalho sempre buscará a utilização de aplicativos nativos do sistema operacional,
uma vez que existem outros aplicativos que permitem a realização das mesmas tarefas, porém
são softwares de terceiros ou necessitam de outra licença para utilização.
3.4

VULNERABILIDADES NO WINDOWS 10 PRO VERSÃO 1903
O sistema operacional Windows é conhecido por um grande número de falhas

apresentadas.
Grande parte deste problema deve-se ao fato do código fonte ser de acesso exclusivo
dos criadores do software e a forma que o mesmo é construído, permitindo que apenas os
desenvolvedores possam analisa-lo, entender seu funcionamento e propor que o mesmo seja
alterado para uma arquitetura de software melhor planejada, o que resultaria em menos falhas.
Segundo o site CVE Details, o Windows 10 Pro Versão 1903 apresenta 231
vulnerabilidades desde seu lançamento no ano de 2019, podendo ser notadas principalmente
vulnerabilidades em execução de código malicioso, transbordamento e obtenção de
informações (CVE DETAILS, 2020, a).
Além do grande número de vulnerabilidades conhecidas no sistema operacional, pode
ser analisado o nível de comprometimento do sistema operacional por cada uma dessas
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vulnerabilidades, proporcionando maior dimensão do comprometimento do sistema pelas
vulnerabilidades encontradas.
A seguir, será apresentado o gráfico das vulnerabilidades do Windows 10 versão 1903,
classificadas pelos principais tipos de comprometimento do sistema, desta forma será possível
verificar quais os principais tipos de vulnerabilidades o sistema apresenta.
Gráfico 1 - Vulnerabilidades do Windows 10 versão 1903 por tipo
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Todas as vulnerabilidades encontradas no Windows 10 versão 1903 estão disponíveis em
ordem de comprometimento do sistema dentro da base de pesquisa deste trabalho. (CVE
DETAILS, 2020, c)
Gráfico 2 - Pontuação das vulnerabilidades do Windows 10 versão 1903
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O gráfico anterior mostra um grande número de vulnerabilidades que comprometem o sistema
de forma mais severa.
Esse fator de comprometimento é calculado pelo C.V.E. de forma que, quanto maior o
número obtido, maior a possibilidade de o invasor encontrar alguma vulnerabilidade que seja
possível a exploração do sistema.
Observando o gráfico, podemos concluir que grande parte das vulnerabilidades
encontradas estão distribuídas num grau de comprometimento do sistema elevado, sendo a
maior parte com pontuação acima de 7 na escala do C.V.E.
O Windows 10 versão 1903 utiliza como navegador padrão Microsoft Edge na versão
44.18362.1.0.
O Navegador Microsoft Edge apresenta várias vulnerabilidades conhecidas, foram encontradas
90 vulnerabilidades no Microsoft Edge na versão do Windows 1903, apesar das
vulnerabilidades não serem referenciadas com a versão do navegador, as mesmas são
referenciadas com a compilação do Windows 10 1903.
Estas vulnerabilidades encontradas referem-se ao ano de 2019, uma vez que as vulnerabilidades
anteriores não contemplam o sistema operacional na compilação 1903.

Gráfico 3 - Vulnerabilidades do Microsoft Edge no Windows 10 versão 1903
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Analisando o nível de comprometimento do software podemos entender que o gráfico de
comprometimento do sistema devido às vulnerabilidades é o seguinte:
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Gráfico 4 - Pontuação das vulnerabilidades do Microsoft Edge no Windows 10 versão 1903
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As informações apresentadas até o momento são referentes ao sistema operacional e seus
programas padrão, estas serão utilizadas para a comparação posterior entre os sistemas
operacionais abordados neste trabalho.
3.5 VULNERABILIDADES NO GNU/LINUX MINT 19.2
O sistema GNU/Linux Mint 19.2 diferentemente do Windows 10 Versão 1903, não
possui suas vulnerabilidades catalogadas de forma agrupada na fonte de pesquisa deste trabalho.
Para a catalogação de suas vulnerabilidades é necessário um trabalho de busca de
vulnerabilidade dos componentes que integram seu sistema, sendo o kernel da versão e
aplicativos nativos da instalação padrão do sistema operacional.
Iniciaremos com as vulnerabilidades encontradas no kernel do sistema operacional, a
versão do Linux Mint 19.2 analisada por este trabalho utiliza a versão 4.15.0-54-generic do
kernel, possibilitando um levantamento das vulnerabilidades que contemplam esta versão.
Foram encontradas 115 vulnerabilidades nesta versão do kernel, estas vulnerabilidades
foram encontradas e classificadas em cinco principais categorias distintas.
Gráfico 5 - Vulnerabilidades do Kernel Linux 4.15
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A seguir podemos compreender melhor como as vulnerabilidades encontradas
comprometem o funcionamento do sistema.
Gráfico 6 - Pontuação das vulnerabilidades encontradas no kernel Linux 4.15
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Após a análise das vulnerabilidades encontradas no kernel do Linux, realizaremos o
levantamento de vulnerabilidades encontradas nos programas já inclusos na instalação padrão
do sistema.
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Para a realização deste levantamento, é necessário verificar a versão dos programas
instalados, reforçando a ideia de que o sistema não está conectado à internet, impossibilitando
que as atualizações automáticas dos aplicativos ocorram.
Foi utilizada a instalação padrão do sistema sem que ocorram atualizações, o que
impediria a padronização da versão dos programas.
O Linux Mint 19.2 utiliza o navegador Mozilla Firefox versão 68.0.1 como navegador
padrão, realizada a pesquisa no banco de dados foram encontradas 20 vulnerabilidades.

Gráfico 7 - Vulnerabilidades do Mozilla Firefox 68.0.1
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Adaptado (CVE DETAILS, 2020, g).

Pode ser observado que o Mozilla Firefox possui vulnerabilidades em diversas áreas que
comprometem o sistema, entretanto não possui uma grande quantidade de vulnerabilidades em
comparação ao kernel do sistema operacional GNU/Linux Mint 19.2.
O gráfico anterior apresenta seis áreas de vulnerabilidades, somando-se 11 vulnerabilidades,
entretanto existem vulnerabilidades que não foram classificadas de acordo com apenas um tipo
principal de comprometimento do sistema, desta forma foram excluídas do presente gráfico,
assim como apresentado na base de pesquisa deste trabalho (CVE DETAILS, 2020, g).

Gráfico 8 - Pontuação das vulnerabilidades encontradas no Mozilla Firefox 68.0.1
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Após este levantamento das vulnerabilidades encontradas nos dois sistemas operacionais
e seus navegadores padrão, serão somadas as vulnerabilidades de forma que seja possível
comparar todas as vulnerabilidades do sistema.
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4 COMPARAÇÃO
Como forma de realizar um melhor dimensionamento das vulnerabilidades encontradas
nos sistemas operacionais, realizaremos comparações que têm como objetivo verificar tanto o
nível de comprometimento dos sistemas pelas vulnerabilidades encontradas, como a quantidade
de vulnerabilidades encontradas em cada um dos sistemas.
Desta forma, foram realizados dois tipos de comparações, uma quantitativa, que visa a
comparação apenas da quantidade de vulnerabilidades encontradas nos sistemas e nos
programas padrão utilizados pelo usuário convencional, apresentando então a quantidade das
possibilidades que o sistema pode ser explorado.
Outra comparação visa o nível de comprometimento do sistema operacional, assim
poderemos entender qual sistema possui vulnerabilidades mais graves com a possibilidade de o
invasor aproveitar-se de forma mais eficaz do sistema invadido.
4.1 COMPARAÇÃO QUANTITATIVA
O principal objetivo da comparação quantitativa é observar quantas possibilidades de
invasão do sistema operacional são possíveis devido ao número de vulnerabilidades encontradas
nos mesmos.
Esta comparação possibilita uma maior compreensão de quantas formas diferentes um
invasor pode atacar o sistema, sem levar em consideração o comprometimento do sistema após
o ataque.
Para um invasor, quanto maior a quantidade de vulnerabilidades encontradas no sistema,
mais opções de ataque são possíveis, permitindo que o mesmo consiga invadir o sistema por
uma vulnerabilidade que não comprometa o sistema de forma imediata, entretanto pode-se
utilizar de outras vulnerabilidades para ganhar privilégios e conseguir um acesso maior ao
sistema.
O sistema operacional Windows 10 Pro versão 1903 possui 231 vulnerabilidades
catalogadas e apresentadas, somando-se com 90 vulnerabilidades encontradas em seu
navegador padrão, Microsoft Edge, estas vulnerabilidades encontradas chegam ao número de
321 vulnerabilidades conhecidas e catalogadas para este sistema operacional.
O sistema operacional GNU/Linux Mint 19.2 apresentou 115 vulnerabilidades
catalogadas em ser Kernel 4.15, somando-se com 20 vulnerabilidades encontradas em seu
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navegador padrão, Mozilla Firefox, estas vulnerabilidades encontradas chegam ao número de
135 vulnerabilidades conhecidas e catalogadas para este sistema operacional.
Comparando a quantidade de vulnerabilidades encontradas em cada um dos sistemas
operacionais podemos verificar que o Windows 10 Pro versão 1903 possui mais que o dobro de
vulnerabilidades do GNU/Linux Min 19.2.
Com uma grande quantidade de vulnerabilidades o invasor possui maior possibilidade
de realizar um ataque bem sucedido neste sistema operacional.
Esta comparação tem como objetivo demonstrar que um invasor tem a possibilidade
maior de explorar vulnerabilidades em um computador que esteja executando o Windows 10
versão 1903, entretanto esta comparação não reflete o comprometimento do sistema
operacional, uma vez que são analisados todos os tipos de vulnerabilidades.
4.2 COMPARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO
A seguinte comparação tem como objetivo verificar qual o grau de comprometimento
dos sistemas operacionais em relação as vulnerabilidades levantadas, retratando como o sistema
pode ser comprometido por um invasor, o que permite uma compreensão melhor dos riscos que
o usuário está exposto utilizando o sistema operacional escolhido.
Para realizar esta comparação analisaremos as porcentagens das vulnerabilidades
encontradas nos sistemas e sua pontuação de comprometimento do sistema, proporcionando um
melhor entendimento de como as vulnerabilidades comprometem o sistema.
Os gráficos a seguir mostra as vulnerabilidades dos dois sistemas operacionais
classificadas pelo grau de comprometimento dos sistemas, somadas as vulnerabilidades
encontradas no navegador padrão dos mesmos.
Ao compará-los é possível compreender de forma mais fácil como os sistemas são
afetados pelas vulnerabilidades encontradas nos mesmos, sendo possível visualizar a
possibilidade de um invasor comprometer o sistema em um grau mais ou menos severo.
Com a possibilidade menor de comprometimento do sistema é possível compreender
que o utilizador do mesmo estará menos exposto a riscos ao utiliza-lo, sendo mais seguro em
relação ao outro sistema.
Gráfico 9 - Comprometimento Windows 10 versão 1903
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Adaptado (CVE DETAILS, 2020, c, e).

Gráfico 10 - Comprometimento GNU/Linux Mint 19.2

Adaptado (CVE DETAILS, 2020, f, h).

Por meio da análise dos gráficos é possível verificar que o Windows 10 1903 possui uma
porcentagem maior de vulnerabilidades que comprometem completamente o sistema, em
relação ao GNU/Linux Mint 19.2.
É possível verificar que as vulnerabilidades que comprometem completamente o Windows 10
1903 correspondem a 22% do total de vulnerabilidades encontradas no sistema, comparado ao
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GNU/Linux Mint 19.2 que possui 5% das suas vulnerabilidades com comprometimento total,
observamos que esta proporção encontrada no Windows 10 1903 é muito elevada comparada
ao GNU/Linux Mint 19.2, sendo provável que um invasor consiga se utilizar de uma das falhas
para comprometer o sistema completamente.
No sistema operacional Windows 10 1903 foi verificado que a maior quantidade das
vulnerabilidades encontradas está classificada com um grau de comprometimento de 8-7, com
41% do total das vulnerabilidades, isto significa que existe a maior possibilidade para o invasor
explorar o sistema e encontrar uma vulnerabilidade que comprometa o sistema num grau
relativamente elevado.
Entretanto no GNU/Linux Mint 19.2 é observado que a maior proporção de vulnerabilidades
encontradas compromete o sistema no grau de 5-4, desta forma o invasor tem mais chances de
explorar uma vulnerabilidade que não comprometa o sistema de forma mais severa.
Comparando-se os gráficos de maneira geral, é possível observar que o GNU/Linux 19.2
apresenta proporcionalmente poucas vulnerabilidades que comprometem completamente o
sistema em relação ao Windows 10 1903, desta forma o invasor terá mais dificuldades ao
realizar um ataque para comprometer completamente o GNU/Linux Mint 19.2 em relação ao
Windows 10 1903.
Pode-se observar uma grande quantidade de vulnerabilidades que comprometem os dois
sistemas em um grau 5-10, entretanto o GNU Linux Mint 19.2 apresenta a menor proporção de
47% das vulnerabilidades neste grau de comprometimento, enquanto o Windows 10 1903
apresenta 70% das vulnerabilidades neste grau de comprometimento.
Analisando de forma mais profunda as vulnerabilidades que obtiveram nota 10 e
comprometem totalmente o sistema operacional Windows 10 versão 1903, são encontradas 4
vulnerabilidades (CVE DETAILS, 2020, c).
Estas vulnerabilidades possuem em comum, a exploração por meio do protocolo RDP
(Remote Desktop Protocol) que têm como principal funcionalidade permitir a conexão de outro
usuário utilizando outro dispositivo ao computador destino, utilizando este protocolo.
Basicamente o tipo das vulnerabilidades acima é classificado como execução de código
malicioso, as mesmas ocorre por utilização de um recurso disponível no Windows 10 que
permite o compartilhamento de área de trabalho, e pode ser explorada quando um invasor não
autenticado conecta-se ao sistema utilizando o protocolo RDP e envia solicitações criadas
especialmente para explorar o sistema.
O protocolo RDP é utilizado para compartilhamento da área de trabalho remota do
Windows, ele é encapsulado dentro do protocolo TCP (Transmission Control Protocol), foi
baseado nos padrões de protocolo T-120 (Utilizado para comunicação ponto a ponto), o RDP
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tem a capacidade de utilizar vários canais e levar diferentes tipos de informação pelo mesmo
protocolo, como comunicação com dispositivo serial, informações de licenciamento, dados
criptografados, além de ter possibilidade de atender mais de uma sessão (SUPORTE DA
MICROSOFT, 2020).
O ataque é realizado por meio de um usuário que não possui acesso ao sistema
operacional e tem destino a porta 3389/TCP com destino o endereço IP (Internet Protocol) da
vítima, permitindo que o atacante execute códigos com privilégios de administrador.
Dessa forma, é possível que um invasor utilize essa vulnerabilidade para instalar
programas, visualizar, alterar ou excluir dados, além de poder criar novas contas no computador
invadido, permitindo funções de administrador e criando opções para um acesso futuro.
Segundo o CVE Details a pontuação desta vulnerabilidade atinge a pontuação máxima,
10.0 pontos, pois a mesma possui um impacto na confiabilidade do sistema, permitindo que o
invasor tenha acesso à todas as informações e arquivos do sistema; a integridade do sistema
também é afetada, uma vez que toda a proteção do sistema é perdida e o invasor pode executar
qualquer comando sem que seja impedido por um mecanismo de segurança do sistema; a
disponibilidade do sistema invadido também é completamente comprometida, uma vez que o
invasor pode corromper o mesmo, desliga-lo ou torna-lo indisponível para cumprir as funções
originais; a necessidade de conhecimento para explorar esta vulnerabilidade também auxilia
para que ela torne-se perigosa, uma vez que é necessário quase nenhuma habilidade do invasor
para explora-la (CVE DETAILS, 2020, i).
No portal da Microsoft é possível encontrar possíveis soluções e mitigações para as
vulnerabilidades citadas.
Uma possível mitigação apresentada pelo fabricante é desativar os serviços de área de
trabalho remota, para realizar este procedimento é necessário abrir as configurações do
Windows iniciando pelo menu iniciar, após isso ir até o menu sistema, após isso desligar a
opção habilitar área de trabalho remota.
Essa mitigação não soluciona o problema, uma vez que o usuário apenas desligou o
recurso de compartilhamento da área de trabalho remota, caso seja necessário ativa-lo
novamente, o usuário volta a colocar o sistema em risco.
Existem outras soluções alternativas como habilitar a autenticação no nível da rede
(NLA - Network Level Authentication), este recurso força com que o usuário precise se
autenticar a utilizar o protocolo RDP, outro tipo de solução proposta é bloquear a porta 3389
com o firewall, isto impedirá que toda conexão com endereço a porta 3389 será bloqueada,
impedindo que invasores ou outros usuários possam utilizar o recurso de área de trabalho
remota.
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Ao observar as vulnerabilidades que comprometem completamente o sistema
operacional GNU/Linux Mint 19.2 é possível encontrar 3 vulnerabilidades que atingem a
pontuação máxima de 10 pontos.
Uma destas vulnerabilidades é a CVE-2018-20961, a qual apresenta uma
vulnerabilidade dupla na função “f_midi_set_alt” que pertence à
“drives/usb/gadget/function/f_midi.c” no drive “f_midi”, esta vulnerabilidade pode permitir
que invasores causem ataques de negação de serviço ou tenham outro impacto desconhecido no
sistema, o que pode comprometer completamente o sistema, dependendo da forma que o invasor
explorá-lo (CVE DETAILS, 2020, j).
Esta vulnerabilidade contempla todos os kernel do Linux antes da versão 4.16.4, sendo
necessária a atualização do kernel do sistema operacional para uma versão mais nova do que a
inicialmente instalada pelo GNU/Linux Mint 19.2 para correção da mesma.
Outra vulnerabilidade encontrada no GNU/Linux Mint 19.2 é conhecida como
CVE2019-11811 e decorre de um erro descoberto no kernel do Linux antes da versão 5.0.4.
Este erro ocorre após uma tentativa de acesso de leitura à “/proc/ioports” depois da
remoção

do

módulo

“ipmi_si”,

relacionado

a

“drivers/char/ipmi/ipmi_si_intf.c”,

“drivers/char/ipmi/ipmi_si_mem_io.c” e “drivers/char/ipmi/ipmi_si_port_io.c”.
Esta vulnerabilidade contempla todos os kernel do Linux antes da versão 5.0.4, sendo
necessária a atualização do kernel do GNU/Linux Mint 19.2 para uma versão igual ou mais
nova do que a 5.0.4, permitindo que a vulnerabilidade seja sanada.
A terceira vulnerabilidade que compromete completamente o sistema operacional
GNU/Linux Mint 19.2 pode ser encontrada como CVE-2019-15292 e está presente em todos os
kernel Linux antes da versão 5.0.9.
A vulnerabilidade refere-se à um problema do kernel por um uso após a liberação do
“atalk_proc_exit”

o

qual

encontra-se

relacionado

à

“net/appletalk/atalk_proc.c”,

“net/appletalk/ddp.c” e “net/appletalk/sysctl_net_atalk.c”.
Como apresentado nas duas últimas vulnerabilidades, esta também é relacionada à
versão do kernel, de forma que é necessário a atualização do kernel Linux para uma versão igual
ou mais recente do que a versão 5.0.9.
Como observado nas vulnerabilidades que comprometem completamente o GNU/Linux
19.2, as mesmas possuem relação ao kernel do Linux, sendo necessária a atualização do mesmo
para que as vulnerabilidades sejam corrigidas.
É possível observar também que todas as vulnerabilidades que comprometem o sistema
operacional Windows 10 Pro 1903 estão relacionadas ao protocolo RDP, o que facilita a
mitigação das mesmas, uma vez que é possível bloquear o protocolo e a porta utilizada pelo
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mesmo, entretanto este não é o método recomendado para solucionar as vulnerabilidades, uma
vez que o usuário pode necessitar do protocolo e das portas do mesmo.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os sistemas operacionais apresentam várias facilidades ao usuário final de um
hardware, auxiliando no gerenciamento e controle dos recursos, como executando tarefas
específicas como a criação e edição de arquivos e possibilitando o acesso a sites, desta forma
utilizar um sistema operacional é mais do que necessário para um usuário em seu ambiente de
trabalho.
A escolha do sistema operacional deve considerar vários fatores importantes para que o
trabalho que será executado possa ser otimizado e ter uma melhor eficiência, estes fatores
podem levar em consideração o conhecimento que o usuário final tem sobre o sistema até a
possibilidade de configuração do sistema para interagir com outros hardwares de maneira
específica, entre estes fatores é necessário levar em consideração a segurança do sistema e como
as informações presentes nos mesmos podem estar sobre risco.
Com a implementação de um sistema operacional que permita uma maior segurança no
ambiente de trabalho, outros dispositivos são reforçados em relação à segurança cibernética,
tendo em vista que o invasor possui um dispositivo a menos para exploração.
O presente trabalho analisou dois sistemas operacionais voltados à utilização por
usuários convencionais em ambiente de trabalho, inseridos no Curso de Comunicações, para a
realização de tarefas administrativas, comparando a segurança dos mesmos.
Desde a escolha dos sistemas operacionais, este trabalho visou a utilização dos mesmos
por usuários não experientes, de forma a simular a realidade de utilização de sistemas
operacionais amigáveis.
A premissa da segurança foi levantada devido ao crescente aumento dos ataques em
ambiente cibernéticos nos últimos anos, sendo alguns destes interrompendo serviços essenciais
em que a parte administrativa ocorre somente por meio eletrônico.
Desta forma o presente trabalho levantou informações sobre as vulnerabilidades dos dois
sistemas operacionais e aplicativos nativos dos mesmos, permitindo que a comparação
ocorresse de forma mais próxima da realidade de utilização dos sistemas.
Durante a pesquisa pode ser observado que o sistema operacional Windows 10 Pro
versão 1903 apresentou um grande número de vulnerabilidades em comparação ao sistema
GNU/Linux Mint 19.2.
Este grande número de possibilidades permite a um invasor uma maior quantidade de
tentativas de realização de ataques, por consequência aumentando as chances de conseguir
sucesso em seu ataque.
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O sistema Windows 10 Pro versão 1903 apresentou a maior porcentagem das
vulnerabilidades comprometendo o sistema operacional de forma mais severa, isto indica que o
invasor possui maiores chances de realizar um ataque comprometa o sistema de forma mais
severa em relação ao GNU/Linux Mint 19.2.
É interessante ressaltar que a quantidade de vulnerabilidades combinada com o
comprometimento do sistema pela vulnerabilidade permite a um invasor uma melhor escolha
da vulnerabilidade explorada para realizar um tipo específico de ataque.
Não é necessário mais do que uma vulnerabilidade que comprometa o sistema
completamente para que o invasor consiga o controle do dispositivo, entretanto a maior a
quantidade de vulnerabilidades e de capacidade de comprometimento do sistema permite ao
invasor realizar várias tentativas de invasão.
Desta forma este trabalho volta a hipótese inicialmente levantada de que O GNU/Linux
Mint 19.2 em sua instalação padrão oferece uma melhor segurança em comparação ao Windows
Professional versão 1903.
Foi observado neste trabalho que o GNU/Linux Mint 19.2 proporciona uma melhor
segurança pois o mesmo possui uma menor quantidade de vulnerabilidades, permitindo o
invasor menos tentativas de comprometimento do sistema, além de que as vulnerabilidades do
GNU/Linux Mint 19.2 encontram-se distribuídas com um grau de comprometimento menor em
relação ao Windows 10 Pro 1903.
Desta forma o seguinte trabalho tem como objetivo auxiliar o comando da AMAN a
realizar escolha do sistema operacional GNU/Linux Mint 19.2 para a instalação em ambiente
administrativo no Curso de Comunicações.
Entretanto é necessário discorrer sobre a mitigação das vulnerabilidades encontradas nos
sistemas operacionais.
A grande maioria das vulnerabilidades catalogadas e conhecidas dos sistemas
operacionais são estudadas pelos seus desenvolvedores para que as medidas de correção das
mesmas sejam realizadas de forma mais rápida possível, impedindo que invasores se utilizem
das mesmas.
O sistema Windows possui uma página onde são disponibilizadas atualizações de
segurança como forma de corrigir os problemas e vulnerabilidades encontradas no sistema. Este
site fornece atualizações baseando-se no código de catalogação do CVE Details, desta forma é
possível verificar quais são as vulnerabilidades encontradas no sistema e versão de compilação
que o usuário está utilizando para que sejam baixadas atualizações, corrigindo a vulnerabilidade
(MICROSOFT, 2020, a).
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Além destas atualizações de segurança específicas citadas anteriormente, o Windows
Update realiza verificações de atualizações constantemente no sistema, procurando pacotes de
correções disponibilizados pela Microsoft (MICROSOFT, 2020, b).
Com a utilização destes dois métodos apresentados, o usuário final pode implementar a
segurança do sistema operacional, corrigindo erros com atualizações de uma fonte confiável
pela desenvolvedora do sistema.
No GNU/Linux Mint 19.2 o sistema também possui um gerenciador de atualizações,
sendo apresentadas atualizações de segurança para corrigir vulnerabilidades e manter o
computador seguro, bem como atualizações de softwares para corrigir aplicativos de terceiros
instalados e, dentro do gerenciador de atualizações, possibilita a criação de Snapshots do
sistema.
Neste gerenciado é possível atualizar o kernel do sistema e solucionar o problema das
vulnerabilidades apresentadas neste trabalho que comprometem completamente o sistema.
É possível realizar regressão de atualizações, isto permite que, caso alguma atualização
cause problemas no sistema, o usuário possa desinstalar a atualização para resolver problemas
que a mesma causou.
Uma funcionalidade interessante deste sistema de atualizações é a possibilidade de
utiliza-lo por linhas de comando, sem que seja necessário a inicialização da interface gráfica,
permitindo ao usuário a atualização para correção de um problema em sua GUI sem que seja
necessário retornar à um ponto de restauração antigo.
Estas correções nem sempre são apenas de segurança, muitas vezes as atualizações
apresentadas também englobam a estabilidade do sistema, melhorias na velocidade do mesmo
ou até modificações sutis no layout do sistema (LINUX MINT, 2019).
De forma geral, para a correção das vulnerabilidades é sempre importante ressaltar a
ideia de manter qualquer dispositivo eletrônico atualizado, de forma que as vulnerabilidades
conhecidas pelo desenvolvedor e que possuem solução, serão sanadas sem que o usuário precise
tomar medidas complicadas.
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