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Am I Docker? Containers deep dive
מאת עדן ברגר

הקדמה
במהלך עשרת השנים האחרונות אני עובד בבתי תוכנה בסטרטאפים ואנטרפרייז ,שם התפקיד שלי הוא
להקים קווי ייצור לתוכנות .אני כותב את ה Prerequisites-של התוכנות ,מייצר התקנות שנשלחות אל
מתחת לאדמה בוודאות שהתוכנה תעבוד ,עובד עם ארכיטקטורות מעבד שונות ,לוחות אם מוזרים (IoT
או  Nvidia Jetsonלדוג') וכל מה שעלה לרוחם של המנהלים וצוותי .Marketing
במאמר זה נבחן דרך אחת שהגיעה לעשות את החיים יותר קלים (או קשים) ,נבחן איך מערכת ההפעלה
לינוקס וספציפית הקרנל רואה קונטיינרים של סביבת  .Dockerבנוסף ,תוך כדי הבחינה ,ננסה להפריך
רשימה של טעויות נפוצות הרובחות בקרב משתמשי לינוקס ,ונראה ש:
 Root .1הוא לא כל יכול
 .2לא הכל קבצים בלינוקס
 .3קונטיינרים לא קשורים לאבטחה
 .4בני אדם עוד לא גילו איך לגרום לתוכנה לעבוד אצל השכן

מתחילים להפריך
תוכנות אף פעם לא עבדו טוב כאשר קימפלנו אותן על מערכת הפעלה אחת ושלחנו אותן לשנייה .גם
כאשר החומרה זהה .אפשר להגיד "נו ברור שזה לא יעבוד ,זו מערכת הפעלה שונה" .אבל כאן בדיוק
אנחנו מפספסים את העניין ,הורגלנו לעולם בו תוכנות לא עובדות על מערכות הפעלה שונות.
למה בעצם שהן לא יעבדו? למה מכונית ,אופנוע ,משאית וטרקטור משתמשים באותם הכבישים אבל על
מערכות הפעלה שונות לא רצים אותם הבינארים (קבצי ההרצה)? כמובן שזה מורכב ,מסובך ,ויקח הרבה
מאוד זמן…

יש הרבה גורמים לכך :לא היה סטנדרט ,לא ידעו שמערכות הפעלה יתפסו כל כך ,לא ידעו מי מהן יתפסו,
ומטבע הדברים גם טכנו-פוליטיקה נכנסה לתמונה .כאשר מקמפלים קוד ,למערכות ההפעלה יש תקנים
שונים של איך ה Headers-של הקובץ הבינארי צריכים להראות ,ואיזה  Sectionsשמחזיקים מטהדטה על
הקובץ צריכים להיות ואיפה .ההסתכלות העסקית של התוכנה היא שלא מעניין אותה מה השכן מריץ ,לא
מעניין אותה איזה גרסאות רצות אצלו ,לא מעניין אותה איזה מעבד הוא משתמש ,היא פשוט צריכה
שהתוכנה תעבוד.
אז בני האדם התחילו עם פתרונות טלאי Fat Binary ,זו אחת הדוגמאות הראשונות " -אנחנו נקמפל את
הבינארי עם כל ה Headers-וה Sections-לפי ה Segments-שהוא צריך בשביל שכל מערכות ההפעלה
יוכלו להריץ אותו" .הקובץ הבינארי שיוצא נהייה מאוד כבד ,ומכאן שמו .לא משתמשים בזה.
ג'אווה היא עוד דוגמה" :בואו נקמפל תוכנה אחת ( )JVMלכל מערכת הפעלה בנפרד ,ואז ה JVM-תריץ
את אותו הקוד באותו האופן" .ובכן זה אולי עבד טוב לתקופה ,כיום בכל פעם שאני צריך להתעסק עם
תוכנה שבנויה על ג'אווה ,אני מקבל בררר ...צמרמורת ...עוד טכנולוגיה שנראתה לנו כמו האור לבעיה,
אלו אפליקציות ה ,Web-סוף סוף אתר אינטרנט אחד שעונה באותה הצורה לכל מערכות ההפעלה.
וגם כאן ,זה התפקשש ,כשפוגשים מפתח ווב מקצועי עובד  -רואים שאת הבדיקות שלו הוא מריץ על ~7
מכונות וירטואליות בשביל לבדוק אל מול מערכות שונות ,דפדפנים שונים וגרסאות שונות ,אין כאן שום
אחידות.
כל כמה זמן צצים פרויקטים שונים שנועדו להוות אבסטרקציה בכתיבת קוד וניהול מערכות בין שפות
ומערכות הפעלה NativeScript .נועדה לכתוב קוד בשפת  JSולהריץ אותו על ה Interpreters-של
אנדרואיד ואייפון .בפועל יש המון מקרי קצה שבהם צריך לכתוב ב Native Android-ו .iPhone Swift-וגם
פתרונות שונים שנועדו לנהל לינוקסים ו-Windows-ים ממקום אחד .זו היא שאלה של חיסכון בזמן אל מול
שליטה במערכות .גם לעשות את העבודה הקשה של להבין איך הדברים עובדים חוסך בזמן ,בLong-
.run
הטכנולוגיה שאנו נרחיב עליה היום; קונטיינרים ,באה לפתור בדיוק את אותה הבעיה" :אם אני לא יכול
לדעת מה השכן מריץ ומה הגרסאות שרצות אצלו ,אני פשוט אשלח אליו מערכת הפעלה שלמה".
תמיכה מהקרנל הלינוקסי לקונטיינרים התחילה בסביבות  Docker .2002הוא לא הקונטיינר הראשון,
 Dockerפשוט עושה חיים קלים בנוגע לקונטיינרים .ב 2008-כבר הייתה תוכנה מוגמרת בשם LXC - Linux
( Containersלצורך ההשוואה Docker :התחיל ב .)2013-חשוב להבין ,קונטיינרים לא הגיעו בשביל
להוסיף אבטחה לאיזושהי תוכנה שאנחנו רוצים להריץ ,אבטחה הייתה גם קודם ,קוראים להן הרשאות
משתמשים ו.Auditd-
קונטיינרים הגיעו בשביל לפתור בעיה לוגיסטית :לגרום לתוכנה לעבוד אצל השכן  -ולאחר מכן עלתה
השאלה "איך נעשה את זה באופן מאובטח?" אז הוסיפו לקונטיינרים אבטחה.
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הנה דוגמה
כיום ,מערכת  OpenBSDהיא המערכת החופשית המאובטחת ביותר .יש שיגידו שזו  HardenedBSDאך
המנטליות שלהן שונה .בזמן ש HardenedBSD-מוסיפה קוד כדי להעלות אבטחה OpenBSD ,בכיוון של
להוריד קוד כדי להעלות אבטחה.
ב FreeBSD-והיוצאת ממנה  HardenedBSDקונטיינרים נקראים .Jails
שימו לב לתמונה הבאה:

אין ב OpenBSD-תמיכה ל ,Jails-בגלל ש Jails-לא קשורים לאבטחה ,הם קשורים לנוחות של
אדמיניסטרציה (לדוגמה  )K8Sולדאוג שתוכנות יעבדו .אחת האמירות בקהילת  OpenBSDהיא "אם אתם
לא מצליחים לאבטח את המערכת הראשית שלכם ,למה אתם מצפים לאבטח את הוירטואלית?"
בני האדם לא יודעים איך מערכות ההפעלה עובדות ,הם בנו אותן ,אבל בחלקים קטנים כל פעם.
באחת ההרצאות של ג'ורג' נוויל-נייל הוא מספר שבשנות השמונים כשתכננו לבנות מעבורת חלל שתוכל
לירות לייזר ,ולהשבית פצצת אטום שבדרכה למטרה ,דבר ראשון כולם חשבו שזה יהיה מאוד מגניב.
כשהגיעו ושאלו את המדענים ממדעי המחשב לגבי האפשרות הזו הם ענו " -מה פתאום ,דבר כזה ידרוש
יותר ממיליון שורות קוד ,זה בחיים לא יעבוד".
ובכן ,כיום הקרנל הלינוקסי מעל  12מיליון שורות קוד ,ואנחנו עדיין לא יודעים אם הוא עובד .כל כמה זמן
מגיע אדם מתוחכם ומשתמש בתוכנה בדרך שמשאירה אותנו עם "לא ידענו שאפשר לעשות את זה,"...
ולתקן את הבעיה.
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אז מה זה קונטיינרים?
בגדול אנחנו מציירים את המבנה של לינוקס בצורה הזו :יש לנו את איזור הקרנל (,)Kernel space
ומסביבו רצות התוכנות של המשתמשים ( .)User spaceפעם היו מציירים את ה shell-בתור שכבת ביניים:

כולנו מכירים מכונות וירטואליות ,מכונה וירטואלית נותנת לנו לדמות חומרה (מעבד ,זיכרון ,הארד-דיסק
וכו' ) ,ולהתקין על גבי החומרה המדומה מערכת הפעלה שלמה ,כך שעל גבי המערכת שלנו רצה מערכת
שלמה ביחד עם הקרנל שלה.

קונטיינרים הם גם וירטואליזציה ,הם נקראים "וירטואליזציה בשכבת הקבצים".

Am I Docker? Containers deep dive
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,130יוני 2021

4

כאן הקרנל יחשוף את ה System Calls-עם תהליך מסוים (הקונטיינר) ,שמאחורי התהליך יש מערכת
קבצים מלאה  /bin/ ,/root/ ,/usr/ ,/etc/ -וכו'

ומכיוון שקונטיינר זה תהליך ,אז כמו כל תהליך הוא כפוף לאותן ההרשאות של המשתמשים ,אפשר
לראות אותו עם  ,ps auxאפשר להרוג אותו עם  killוכן הלאה.
תהליך מדבר עם הקרנל בעזרת  .System Callsאם יש בתוך הקונטיינר כמה תהליכים רצים  -הם כולם
מעבירים את ה System Calls-אל התהליך שמייצג את הקונטיינר הראשי והוא מעביר אותן אל הקרנל.
בשביל ליצור קונטיינר אנחנו מוסיפים מערכת קבצים ,ופה נגלה שאי אפשר להוסיף קובץ של ,Network
בגלל שאין כזה .ה Network device-לא יושב על ה.Filesystem-
יש קבצי הגדרות שקשורים ל .Network interface-אבל הם רק הגדרות… יש קבצים בשמות/dev/tcp, :
 …/dev/udp, /dev/icmpאבל אלו הן פונקציות של  Bashבהנחה ש Bash-קומפל עם:
--enable-net-redirections

אין קובץ של  Network interfaceבגלל שהקרנל מטפל בתקשורת רשת .אם נחשוב על זה עוד :לא היינו
רוצים שכל התקשורת רשת שלנו תעבור דרך הרכיב הכי איטי במחשב  -ההארד-דיסק .זה יהיה צוואר
בקבוק נוראי .הפתרון הדיפולטי של  Dockerל Network-בקצרה הוא ליצור שני Network devices
וירטואלים ,להפוך את  1ל Bridge-שמגשר בין  - 2שמצמידים לקונטיינר ,לבין האמיתי של המערכת.
ועד כאן עם ההקדמה! בואו נריץ כמה פקודות...
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נתחיל במה הן System Calls
 System Callsהן הפונקציות שהקרנל חושף למתכנתים בתור ה .API-זוהי אבסטרקציה שנועדה להוות
למתכנתים קרקע בה יוכלו לבקש מהקרנל לבצע פעולות .בדרך כלל כשבונים תוכנה משתמשים בספריות
שעוטפות את ה ,system calls-ולא קוראים להן ישירות .לדוגמה ,כאשר אנו נכנסים דרך הדפדפן אל אתר
אינטרנט ,מאחורי הקלעים הדפדפן שולח  system callלקרנל בשם  ,socketביחד עם ארגומנטים של סוג
הסוקט ,הפרוטוקול והאייפי בשביל לבצע את החיבור .לאחר שגלשנו באתר והחלטנו להוריד קובץ,
הדפדפן מאחורי הקלעים שולח  system callבשם  openעם ארגומנטים של המיקום וההרשאות לפתוח
את הקובץ ולשמור אליו את המידע.
בפועל זה יותר מורכב מזה ,נשלחים עוד  system callsשקשורים לחיבור ,וגם לא התייחסתי אל הבקשת
 DNSשנשלחת לפני  >-זוהי רק דוגמה בשביל להסביר בפשטות .הקרנל אחראי לוודא שלאותו משתמש
שמריץ את התהליך של הדפדפן אכן יש הרשאות בשביל לשמור את הקובץ במיקום המיועד.

בואו נבחן את אותן ה:System Calls-
אני לוקח בחשבון שאנחנו רצים על אובונטו .נתחיל בלעלות ל:root-
sudo -i

נתקין את  lolcatבשביל קריאה נעימה יותר:
snap install lolcat

נתקין את  pip3אם הוא לא מותקן:
apt update ; apt install python3-pip

ונתקין תוכנה פייתונית פשוטה בשביל להציג לנו גרף יפה:
python3 -m pip install termgraph

כעת ,נשתמש בפקודה  straceבשביל לראות את ה System Calls-שנשלחים על ידי הפקודה :ls
strace ls

הרבה דטה חזר ,נכון? אלו כל ה System Calls-שנשלחים לקרנל כאשר אנו עושים פעולה פשוטה כמו
להציג קבצים בתיקייה הנוכחית.
בואו נייפה את ה ,Output-נוסיף קצת :bash magic
strace ls 2>&1 1>/dev/null |cut -d"(" -f1|sort |uniq -c |sort -nr |awk
}'{print $2 " " $1}' | termgraph --color {red,
[על הקורא להבין מה קורה]
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וקיבלנו רשימה מסודרת של ה System Calls-שנשלחים לקרנל ,ביחד עם התדירות שלהן (ועוד באג
שמציג :)+++

בשביל לשלוט ב System Calls-נכתבו יחסית הרבה תוכנות .מתחיל ב Auditd-הישנה והטובה,
האבסטרקציות שלה  SELinuxו AppArmor-שאף אחד לא אוהב ;)
החברה  AquaSecהישראלית פיתחה מוצרים קניינים מאוד מעניינים בנושא .והחברה  ,Sysdigפיתחה את
 sysdigואת  falcoהחופשיות .כאשר  sysdigזו התוכנה שמתחברת עם דרייבר לקרנל ושואבת ממנו את
ה ,system calls-ו falco-מתפקדת בתור סט חוקים ,בדומה למה שעושה  Snortלחבילות מידע ,רק אל
 .System Callsנתחיל בלהתקין אותה:
apt install sysdig

ובכזו "פשטות" ,נוכל לקבל רשימה של הפקודות שיוזרים מריצים בבאש במערכת:
sysdig -p"%user.name) %proc.name %proc.args" evt.type=execve and
evt.arg.ptid=bash |lolcat

כמובן שהכל דרך ה ,System Calls-ולא משהו כמו  Historyשאפשר בקלות לשנות.
נמשיך אל הטכנולוגיות שהוסיפו בקרנל הלינוקסי בשביל ליצור קונטיינרים .בסך הכל יש .6
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Overlay
אנו מכירים את ההתנהגות של  Dockerכאשר אנו מורידים ומריצים קונטיינר חדש ,הוא בעצם יוריד
שכבות של קבצים וילביש אותן אחת על השנייה:

אז לצורך העניין השכבות של הקונטיינר  httpdמורכבות ממשהו כמו:
 .1דביאן מאוד מצומצם
 .2כמה שינויים באותו הדביאן
 .3התוכנה  apache2מותקנת
 .4שינויים בapache2-
 .5סקריפט הרצה של .apache2
כל שינוי שנעשה בקונטיינר  httpdיתווסף בתור שכבה חדשה ,כך לדוגמה נוכל ליצור הרבה אתרים שונים
אבל מאחורי הקלעים להשתמש באותן שכבות של דביאן .אז איך הקרנל רואה את השכבות? זה נקרא
 .Overlayבואו נעשה תרגיל קצר (אגב ,אם תריצו בעצמכם זה יהיה הרבה יותר מובן).
נעלה ל:root-
sudo -i

ניצור תיקייה חדשה בשם  overlayונכנס לתוכה:
mkdir overlay
cd overlay

ניצור  4תיקיות חדשות:
mkdir lower upper work merged

בתוך  lowerאנחנו שמים את השכבה הכי תחתונה ,היא שכבת .readonly
נכנס אל תוך :lower
cd lower

ניצור קובץ חדש שהמטרה שלנו היא לדרוס אותו:
echo "I will be overridden" > overridden

וניצור קובץ נוסף בשם :lower_readonly
echo "I am readonly" > lower_readonly
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נלך תיקייה אחורה ואל תוך  .upperהתיקייה  upperמתפקדת בתור השכבה מעל  lowerכאשר הקבצים
בתוכה "דורסים" את הקבצים של :lower
cd ../upper

ניצור קובץ חדש באותו השם כמו בתיקיית :lower
echo "I am the overrider!" > overridden

נחזור אחורה ונריץ:
cd ../
\ mount -t overlay overlay -o
lowerdir=./lower,upperdir=./upper,workdir=./work ./merged/

התיקייה  workזו תיקייה בשביל לינוקס לנהל את  ,overlayאנחנו לא מתעסקים איתה .התיקייה merged
זו התיקייה שהתוצאה שלנו תמצא (זאת אומרת השילוב של  lowerו ,)upper-כאן אנחנו נבצע את
העבודה והשינויים שלנו.
נכנס לתוכה:
cd megred

נציג את הקבצים:
cat overridden
cat lower_readonly

אנו רואים שהתוכן של הקובץ  overriddenמגיע מ .Upper-בואו נשנה את התוכן של הקובץ
 ,lower_readonlyכי מי הוא חושב שהוא?
echo "___NOT!___" > lower_readonly

נחזור אחורה ,ונעשה  unmountלתיקיית :merged
cd../
umount ./merged/

נוכל לראות שנוצר קובץ חדש בתיקיית :upper
cat upper/lower_readonly

ולעומת זאת הקובץ בתיקיית  lowerנשאר עם התוכן הישן:
cat lower/lower_readonly
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Namespaces
 namespacesזה אולי החלק הכי מעניין של ההפרדות ,בכולל יש  7הפרדות שונות:

][man namespaces

הפרדה ראשונה היא על פי  ,Cgroupאנו נגיע אל  Cgroupבהמשך .השנייה היא IPC - Interprocess
 ,Communicationאחת הדרכים בה תהליכים יכולים לדבר אחד עם השני .השלישית היא הפרדת ה-
 ,Network Devicesהאם תהליך מסוים רואה את ה interface-האמיתי של המחשב? או שמא יש לו
 interfaceוירטואלי שהוא רואה רק אותו .הרביעית היא  ,Mount pointsהאם תהליך בתוך הקונטיינר
רואה את אותם המאונטים שתהליך מחוץ לקונטיינר רואה? החמישית היא  ,PIDsהאם יש גישה לתהליך
בתוך הקונטיינר לראות את שאר התהליכים שרצים אל מחוץ לקונטיינר? השישית היא ,User and Groups
האם היוזר  1000בתוך הקונטיינר שווה אל יוזר  1000מחוץ לקונטיינר? או שמא זה בכלל טווח יוזרים
שונה
ה Namespace-הזה מאוד חשוב ,כי הוא אומר גם אם יוזר  0שווה אל יוזר  0מחוץ לקונטיינר .השביעית
היא  Hostnameו , Domain name-האם הקונטיינר משתף את אותו ההוסטניים והדומיין עם מערכת
האם?
בואו נראה את זה עם קצת פקודות .נעלה ל:root-
sudo -i

בעזרת  lsnsנציג את כל ה namespaces-של תהליכים שכרגע רצים במערכת:
lsns

בשביל ליצור תהליך חדש ,מופרד בעזרת כל שבעת ההפרדות ,נשתמש ב unshare-עם המתג:
unshare -minpuCf

בחלון נפרד נריץ שוב  lsnsונבחן את מה שהתווסף:
lsns

עכשיו ניקח לדוגמה  Dockerפשוט:
apt install docker.io
docker run -it ubuntu /bin/bash
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בחלון נוסף נמצא את התהליך הספציפי שעלה:
ps aux|grep bash

ונבחן אותו בעזרת  lsnsהמתג :-p
>lsns -p <pid

איך לדעת את ה PID-של ה Bash-בקונטיינר? ...בגדול הוא יבוא אחרי הפקודה של  .dockerאנחנו עדים
כאן למשהו מאוד מעניין Docker :יצר קונטיינר חדש והפריד  5מתוך שבעת ההפרדות (אנחנו רואים ש-
 cgroupו user-נמצאות באותו ה namespace-ש pid 1 init-רץ).
מה זה אומר לנו? שאם מישהו מקבל  rootבתוך הקונטיינר הזה ,ה root-הוא אותו ה root-של מערכת
האם (זוכרים שאמרנו שקונטיינרים לא קשורים לאבטחה? )
אל תדאגו ,ה root-הזה לא שווה ערך במאה אחוז root ,הוא לא כל יכול כמו שאמרנו ,על capabilities
נקרא בהמשך.
כאן דוקר.קום כותבים על הבעיה עם :root

"אל תריצו את הקונטיינר בתור  ,"rootובכן ,זה הדיפולט .לא שאני מבקר אותם ,זו פשוט המציאות.
הסיבה שהם שולחים את התוכנה שלהם "לא מוגנת" או "לא מאובטחת הכי שאפשר" ברורה :אם אנו
מתלבטים בין להפיץ תוכנה "לא מוגנת" לבין להפיץ תוכנה "לא עובדת" נעדיף "לא מוגנת" ,אף אחד לא
הולך להשתמש בתוכנה שהיא "לא עובדת".
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עוד פקודה מעניינת להכיר היא  ,nsenterנניח שהיינו רוצים לקבל  shellבתוך קונטיינר (בהנחה שיש לנו
הרשאות מתאימות) ,כל מה שנצטרך לעשות זה להיכנס לתוך הגלימה שלו ,נוכל לעשות זאת בעזרת:
nsenter -a -t <pid> /bin/sh

נמשיך הלאה pivot_root, chroot :וswitch_root-
 chrootזו פקודה וסיסטם קול מאוד מעניינת ,היא נותנת לנו להריץ איזשהו תהליך ,כאשר התהליך רואה
את תיקיית ה root-שלו בתור תיקייה אחרת ,ומכאן השם "."Change root
לדוגמה ,ה-Docker-ים עצמם נמצאים ב ,/var/lib/docker/-כאשר כל  Dockerבנפרד רואה את תיקיית ה-
 rootשלו בתור:
/var/lib/docker/containers/<docker-id>/

זה נעשה על ידי  .chrootלא רק ,זה נעשה על ידי  pivot_rootביחד עם .chroot
כאשר אנחנו משתמשים ב ,chroot-האמת היא שאותו התהליך עדיין יכול להגיע אל תיקיית  /המקורית.
ובדיוק בשביל זה כתבו את  ,pivot_rootשלאחר שמבצעים את שינוי התיקיות ,ניתן לעשות unmount
למערכת הקבצים המקורית ,וככה כבר לא יהיה לתהליך סיכוי להגיע ל root-האמיתי:
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כאן אפשר לקרוא את מה שלינוס כותב לגבי ה System Calls-האלו:

מתכנת כתב תוכנה שמשתמשת ב ,chroot-אך כאשר הוא השתמש ב chdir-אל תיקיית  ,rootהוא שם לב
שהוא עדיין מקבל את הראשית ,לינוס מגיב לו שזו הסיבה שהם כתבו את  ,pivot_rootושילוב של שתיהן
יתן לו את התוצאה שהוא מצפה.
 switch_rootהיא החדשה מבין כולן ,והיא טוענת בשבילנו את  proc dev sysו run-בשביל שנוכל לעשות
 unmountלתיקיית  rootהראשית ,מבלי לקבל שגיאה שהיא "עסוקה" ,ואז משתמשת ב pivot_root-ו-
 chrootבשביל להכניס אותנו ל root-החדש.
נסתכל על זה בתור פקודות .נעלה ל:root-
sudo -i

נכנס אל תיקיית :/tmp/
cd /tmp/

ניצור תיקייה חדשה:
mkdir -p ubuntu-base

נוריד  Ubuntu-baseשזו גרסה מאוד מינימלית:
wget https://cdimage.ubuntu.com/ubuntubase/releases/20.04/release/ubuntu-base-20.04.1-base-amd64.tar.gz

ונחלץ אותה לתוך התיקייה שיצרנו:
tar xf ubuntu-base-20.04.1-base-amd64.tar.gz -C ubuntu-base
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כעת ניצור תיקייה יעודית ל root-החדש:
mkdir -p /mnt/newroot

וניצור ונטען  Filesystemזמני בגודל  M500לתוך התיקייה ,זה חלק הכרחי בשביל לבצע :switch_root
mount -n -t tmpfs -o size=500M none /mnt/newroot

נכנס אל תיקיית האובונטו-בייס שחילצנו:
cd /tmp/ubuntu-base

נעתיק את התוכן אל הפיילסיסטם שיצרנו ונכנס לתיקייה:
find . -depth -xdev -print | cpio -pd --quiet /mnt/newroot
cd /mnt/newroot

וניצור תהליך חדש מופרד בהפרדת ה:mounts-
unshare -m

וכאן מגיע ה"קסם" ,אנו מבקשים מ switch_root-לטעון את התיקיות  proc dev sysו run-ב root-החדש,
ולהכנס אליו עם  pivot_rootו:chroot-
switch_root . bin/sh

עברנו  ,rootתוכלו לבחון את תיקיית ה root-ולראות שהיא בעצם האובונטו-בייס:
cat /etc/*release

Cgroups Control Groups
סיגרופס זה פשוט .זו הדרך שלנו להגביל חומרה לתהליך או תהליכים.
כך מאוד בקלות ,נוכל לקבוע שתהליך מסוים יכול להשתמש רק ב GB1-של זיכרון ,ורק ב Core-אחד של
.CPU
בתור תרגיל:
אני מקווה שאתם כבר  .rootנתקין את :Cgroups
apt install cgroup-tools

ניצור קבוצת שליטה חדשה לזיכרון בשם :blah
cgcreate -g memory:blah

שבסך הכל ,זה סט תיקיות וקבצי הגדרות:
ls /sys/fs/cgroup/
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נקבע שמותר לקבוצה להשתמש רק ב:KB2-
cgset -r memory.limit_in_bytes=2048 blah

וננסה להריץ את  topמתחת אל אותה הקבוצה:
cgexec -g memory:blah top

נגדיל את הטווח המותר של הקבוצה:
cgset -r memory.limit_in_bytes=10000000 blah

וננסה להריץ את  topשוב:
cgexec -g memory:blah top

תוכלו לבחון מה השתנה בקבצים:
*ls /sys/fs/cgroup/blah/

בשביל למחוק את הקבוצה:
cgdelete memory:blah

כאן יש דוגמה שכבר לא עובדת אבל אני חושב שהיא משעשעת ,מישהו הגביל את הראם לכרום:
https://gist.github.com/juanje/9861623

)Capabilities (better suid
אז אמרנו ש root-הוא לא כל יכול ,אחת הסיבות שהוסיפו הגבלות ל root-היא בשביל להימנע ממקרים
שתוקפים מקבלים  rootבתוך קונטיינר ,ומיד מקבלים  rootעל המערכת כולה.
עוד סיבה היא להחליף את  suidשהיווה קרקע לפרצות אבטחה במשך תקופה כל כך ארוכה.
אם אנחנו מסתכלים על  suidאו  guidזה בעצם לאפשר לקובץ מסוים לרוץ תחת הרשאות יוזר/קבוצה
אחרים.
לדוגמה אם נבחן את הפקודה  crontabנראה שהיא מאפשרת לכל יוזר להריץ אותה תחת ההרשאות של
קבוצת  ,crontabהסיבה שאי אפשר בעזרתה לערוך  cron jobsשל משתמשים אחרים היא איך שהיא
בנויה ,ושעוד לא מצאנו את הבאג המתאים (;
שימוש ב suid-ו guid-פותחת קרקע מצויינת לתוקפים ,ופקודת  findשמחפשת את הקבצים האלו היא
מוכרת:
find / -perm /u=s,g=s 2>/dev/null

אז החליטו לפצל את הכוח של  .rootנכתבו " 41יכולות" שונות.
וכך במקום להביא לקובץ מסוים הרשאות מלאות של  rootאו של קבוצה מסוימת ,אנחנו נוכל לבחור איזה
מן ה 41-יכולות נרצה לאפשר לו.
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פינג זו דוגמה קלאסית לתוכנה שצריכה  .suidבשביל לשלוח פינג היא צריכה ליצור  ,raw socketוזו
פעולה שדורשת הרשאות גבוהות.
במקום להביא לה  suidמלא ,פתרו את הבעיה עם לאפשר לה את:
CAP_NET_RAW
;* Use RAW and PACKET sockets
* bind to any address for transparent proxying.

תרגיל פשוט:
נתקין את החבילות של :capabilities
apt install libcap2-bin

נבדוק איזה יכולות מיוחדות יש ל:ping-
`getcap `which ping

נחפש במערכת את כל הקבצים עם היכולות המיוחדות (בדומה לפקודת  findמלמעלה):
getcap -r / 2>/dev/null

נריץ את  pingמתחת אל  capshונבקש להוריד לו את היכולות המיוחדות:
"capsh --drop="cap_net_raw+eip" -- -c "ping -c1 127.0.0.1

נרים קונטיינר חדש ,שימו לב שאנחנו  rootבתוכו:
docker run -it ubuntu /bin/bash

נתקין בתוך הקונטיינר את החבילות של :capabilities
apt update ; apt install libcap2-bin

ונבדוק איזה  capabilitiesיש לתהליך שאנחנו כרגע מריצים:
getpcaps $$

מה שאומר ,שאנחנו לא יכולים להריץ את  ,dmesgלמרות שאנחנו ( rootומבחינת  namespacesאפילו
אותו ה:)root-
dmesg

אפשר לצאת מהקונטיינר.
עוד דוגמה פשוטה ,איך אנחנו מבקשים מ Docker-להגביל קונטיינר ספציפי ,במקרה שלנו קונטיינר שמריץ
את  nmapאל מול :localhost
docker run --cap-drop=NET_RAW -it uzyexe/nmap localhost
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Seccomp
והגענו לחלק האחרון והמאוד מגניב . seccomp ,נוצרה בשביל "להריץ פונקציה על כל סיסטם קול שיוצאת
מתהליך מסוים".
החלק המעניין הוא שאמנם היא נועדה לבדוק האם  system callמסוימת מורשת לרוץ או לא ,הפונקציה
שרצה זו עדיין פונקציה שאנחנו כותבים וככה בעצם אנחנו שולטים במה היא תעשה.
ורק בשביל להבהיר עוד יותר capabilities ,פיצלו את הכוח של  seccomp ,rootשולטת באיזה System
 Callsאפשר להריץ.
והתרגול:
נבדוק האם הקרנל שלנו קומפל עם תמיכה ל.Seccomp-
cat /boot/config-$(uname -r)|grep CONFIG_SECCOMP

נריץ קונטיינר חדש ,הפעם בחרנו ב:Alpine Linux-
docker run -it alpine /bin/sh

ונבדוק האם  Seccompמאופשר:
grep Seccomp /proc/$$/status

נצא מהקונטיינר:
exit

נוריד למחשב פוליסת :system calls
wget
https://raw.githubusercontent.com/docker/labs/master/security/seccomp/se
ccomp-profiles/default.json

נערוך את הפוליסה בעזרת העורך המועדף עלינו ונמחק את הבלוק של :mkdir
ed default.json

עכשיו נריץ שוב את  ,Alpineהפעם נגדיר ל Docker-להשתמש בפוליסה שערכנו:
docker run -it --security-opt seccomp=default.json alpine /bin/sh

וננסה ליצור בתוכו תיקייה:
mkdir test123
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לסיכום
. הם יכולים גם להוסיף סיבוכיות שלא לצורך. תלוי בתוכנה,האם קונטיינרים פותרים את הבעיה? חלקית
,יש עוד דברים שלא הרחבתי עליהם
. שמשתמשת בטכנולוגיות קונטריזציהsnap  אוSnappy



Super Privilege Containers מה הם



מערכות הפעלה שנועדו להריץ רק קונטיינרים



system -מה יקרה כשנרצה להריץ קונטיינר עם ספריות ישנות על קרנל חדש שלא תומך באותן ה



.calls
.ועוד דברים מעניינים הקשורים לעולם הזה



. מספיק להיום...פשיו

קצת עלי
: תוכלו לראות באתר,דברים נוספים שאני עושה
edenberger.io

מקורות
https://docs.docker.com/engine/security/seccomp/
https://systemadminspro.com/docker-container-breakout/
https://www.unixwiz.net/techtips/mirror/chroot-break.html
https://itnext.io/linux-container-from-scratch-339c3ba0411d?gi=e08c91cc5f62
https://youtube.com/watch?v=y8OnoxKotPQ
https://youtu.be/7kShjboN6ek?t=820
https://ericchiang.github.io/post/containers-from-scratch
https://www.omeroner.com/sysdig-nedir-sysdig-kullanarak-linux-sunucu-izleme/
https://outflux.net/teach-seccomp/
https://appfleet.com/blog/hardening-docker-container/
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