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 Úvod
Stejně jako dříve u mainframů, server blades, virtualizace a cloudových architektur, nabízejí kontejnery další způsob 
abstrakce zdrojů a konfigurace, který mohou organizace využít ke zvýšení efektivity a snížení celkových nákladů na 
vlastnictví podnikových prostředků.

Každá nová technologie však vyžaduje nové způsoby zajištění správy a, což je pravděpodobně důležitější, 
zabezpečení nového způsobu práce.

Přesto je běžné, že organizace přijímají nové technologie, aniž by plně posoudily svou schopnost zabezpečit nový 
ekosystém. To je může v nejhorším případě vystavit vysokému riziku ohrožení příjmů, a v lepším případě ovlivnit 
efektivitu dodavatelských týmů a agilitu DevOps.

S vývojem kontejnerů se vyvíjela i rozhodnutí, která je třeba učinit ohledně způsobu jejich hostování, provozu a 
zabezpečení. Naši odborníci na kontejnery vytvořili, otestovali a zdokonalili tento návod a osvědčené postupy pro 
zabezpečení ve vašem prostředí.

 Co jsou to kontejnery?
Kontejnery jsou často srovnávány s virtuálními počítači a poskytují podobné výhody, ale způsobem, který ovlivňuje 
jejich správu a zabezpečení.

U virtuálních strojů běží hostovaný operační systém, například Linux nebo Windows, na hostitelském operačním 
systému s "virtuálním" přístupem k základnímu hardwaru prostřednictvím abstrakční vrstvy (hypervizoru).

V případě kontejnerů běží soubor knihoven a dalších závislostí v balíčkovém prostředí s "virtuálním" přístupem k 
základnímu operačnímu systému prostřednictvím abstrakční vrstvy (běhové prostředí kontejneru).

Virtualizace a kontejnery jsou považovány především za doplňkové technologie, nikoli za konkurenční.
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Namísto virtualizace hardwarového zásobníku se 
kontejnery virtualizují na úrovni operačního systému, 
přičemž několik kontejnerů běží přímo nad jádrem.

To znamená, že kontejnery jsou mnohem lehčí, spouštějí 
se rychleji, usnadňují škálování aplikací a využívají pouze 
zlomek prostředků než celý operační systém nad jiným 
operačním systémem.
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Zabezpečení kontejnerů 101
Toto vnitřní propojení mezi kontejnerem a základním operačním systémem vyvolává dojem, že jsou méně bezpečné.

Na tom je něco pravdy - například pokud je v hostiteli zranitelnost, může to útočníkovi umožnit přístup ke 
kontejnerům spuštěným na tomto hostiteli. I když to platí i v případě virtualizace, která představuje mnohem menší 
plochu útoku na hostovaný operační systém.

Z toho plynou i výhody v oblasti zabezpečení.
Kontejnerový model obecně vede k distribuovanější architektuře aplikací, což znamená, že nezabezpečené kontejnery 
lze rychleji a snadněji nahradit.

Také redukce nepotřebných modulů a knihoven na úrovni kontejnerů může pomoci zmenšit plochu pro útoky.
Sdílené základní komponenty v kontejnerovém hostiteli se však stávají ještě kritičtější součástí této útočné plochy. 

Bez ohledu na zvolenou kontejnerovou architekturu je zabezpečení aplikace a jejích komponent běžících uvnitř 
kontejneru během běhu stále kritické.

 Architektury kontejnerů
Možnosti hostování a správy kontejnerů se výrazně liší v závislosti na požadované úrovni kontroly a 
preferovaných základních architekturách.

Ekosystém kontejnerů se skládá ze sady stavebních prvků, mezi které patří například

• Úložiště: Systém, který ukládá a spravuje obrazy kontejnerů a kód.

• Hostitel kontejnerů a běhové prostředí kontejnerů: Servery, na kterých běží samotné kontejnery a
podpůrné komponenty.

• Orchestrátor: Platforma, která spravuje mnoho kontejnerů na více kontejnerových hostitelích.
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Pro každou z nich existuje mnoho možností a všichni hlavní poskytovatelé cloudových služeb nabízejí 
služby pro orchestraci a spouštění kontejnerů, a správu obrazů. 
Když se zamyslíme nad bezpečností ekosystému, každá jeho část představuje svá vlastní rizika a hlediska.
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Zabezpečení jednotlivých částí ekosystému

Hlavní chyby, kterých je třeba se vyvarovat

Začínáme s kritickou aplikací
Pokud s kontejnery teprve začínáte, vyberte si pro začátek vhodný případ použití. Například back-endovou úlohu 
dávkového zpracování nebo méně důležitou aplikaci zaměřenou na zákazníky. Držte se dál od systémů generujících 
příjmy.

Přílišné zaměření na samotné kontejnery
I když je zabezpečení každého kontejneru a jeho bitové kopie zásadní, nezanedbávejte ani zbytek kontejnerového 
ekosystému. Orchestrační platforma, cloudové prostředí a hostitel kontejnerů představují lákavý cíl pro útočníky.

Přílišné zaměření na zabezpečení v době sestavování a před spuštěním systému
Důkladná správa zranitelností a konfigurace obrazů kontejnerů je nesmírně důležitá, ale nestačí. V dnešním prostředí 
hrozeb je nutností vrstvený plán zabezpečení (neboli hloubková strategie obrany), který zahrnuje ochranu před 
hrozbami za běhu, jejich detekci a reakci na ně.

Ignorování automatizace jako základního požadavku
Automatizace má zásadní význam, pokud vezmeme v úvahu potřebu rychle aktualizovat kontejnery v případě zjištění 
rizik a umožnit rychlou reakci na bezpečnostní incidenty.

Poskytování zbytečných oprávnění nebo poznatků kontejnerům
Dodržujte zásadu "nejmenšího oprávnění" a "nejmenší úrovně znalostí". Jinými slovy, neposkytujte kontejnerům 
větší přístup ke zdrojům, než potřebují, včetně tajných informací, jako jsou šifrovací klíče nebo jiné ověřovací údaje.

Nedostatečné prověření image
Při zařazování bitové kopie z veřejného úložiště nebo při sestavování kontejnerů z nové bitové kopie se ujistěte, že 
plně znáte její aktuální stav a původ. Snažte se identifikovat zdroj každé komponenty a její historii.

Orchestrace kontejnerů a úložiště
Klíčová rizika

Únos kontejneru: Zranitelnosti nebo chybná konfigurace serveru a běhu kontejnerů představují pro útočníky 
příležitost ke spuštění vlastních kontejnerů.
Nezabezpečené výchozí konfigurace: V celém ekosystému kontejnerů jsou systémy ve výchozím nastavení 
konfigurovány pro vzájemnou spolupráci, což však může představovat bezpečnostní riziko, pokud tyto systémy 
umístíte do veřejné sítě.

Orchestrátory jsou aplikace a systém jako každý jiný; jsou náchylné k neznámým zranitelnostem nebo 
zranitelnostem zero-day. 
Útočník může zneužít vzdálený přístup a ovládnout ekosystém kontejnerů, nebo získat přístup k jiným citlivým 
datům prostřednictvím orchestrátoru.

Podvodné kontejnery může útočník nasadit za účelem:

• Přístup k dalším kontejnerům
• Exfiltrace dat
• Spotřebovávat zdroje prostřednictvím kryptografického útoku

• Spouštět botnety
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Měli byste
� Přísně omezte přístup k orchestrátoru, použijte poskytovatele správy identit a neumožněte přístup k veřejnému 
internetu. 
� Zaveďte kontrolní mechanismy, které omezí, jaká úložiště bitových kopií může platforma orchestrace používat.
� Ověřte výchozí konfigurace při prvním nastavení orchestrátoru a po každé aktualizaci.
� Záplatujte a aktualizujte platformu orchestrace, kdykoli je k dispozici nová záplata.
� Pokud hostujete platformu orchestrace nebo úložiště bitových kopií sami, zajistěte monitorování hostitelů.

Tip: Mnoho kontejnerových platforem nyní obsahuje i infrastrukturu pro podepisování, která správcům umožňuje 
podepisovat obrazy kontejnerů a zabránit tak nasazení nedůvěryhodných kontejnerů. Nezapomeňte však, že nemusí 
nutně platit, že důvěryhodný, podepsaný kontejner je bezpečný pro spuštění. V některém softwaru v kontejneru se 
mohou objevit zranitelnosti i po jeho podepsání.

Hostitelé kontejnerů

Klíčová rizika

Tradiční zranitelnosti serveru: Kontejnerový hostitel je stále serverem a je zranitelný obvyklými způsoby zneužití.

Únos kontejneru: Zranitelnosti nebo chybná konfigurace serveru a běhu kontejnerů představují pro útočníky 
příležitost ke spuštění vlastních kontejnerů.

Kontejnerový hostitel poskytuje mnoho základních služeb pro samotné kontejnery a sám o sobě představuje vektor 
útoku.
Každý kontejner běžící na hostiteli sdílí společné základní jádro. Kontejnery jsou od sebe v podstatě izolovány, což je 
z hlediska bezpečnosti výhodné. Pokud je však hostitel napaden, jsou ohroženy všechny kontejnery, které na něm 
běží. Stejně tak pokud kontejner používá zranitelnou knihovnu, může být zneužita k získání přístupu k základnímu 
hostiteli.
Zranitelnosti mohou být přítomny jak v běhovém prostředí kontejneru, tak v operačním systému hostitele, což může 
útočníkům umožnit kompromitaci hostitele. Stále častěji se objevují metody fungování, kdy špatní aktéři používají 
čisté, vanilla images a útok sestavují během běhu, obcházejí mechanismy ověřování nebo orchestrace a přistupují k 
operačnímu systému, aby kontejnery nasadili přímo na hostitele.

Měli byste
� Vždy používejte nejaktuálnější verzi runtime kontejneru.

� Vyhněte se sdílení jmenných prostorů hostitelů s kontejnery.
� Zajistěte, aby nebyly zpřístupněny žádné nepotřebné porty.
� Nespouštějte služby ssh uvnitř kontejneru.
� Vyhněte se připojování do citlivých hostitelských adresářů.
� Spusťte kontejnery jako uživatel, který není oprávněn používat root.

Tip: Většina linuxových distribucí je zbytečně náročná na funkce, pokud je jejich zamýšleným použitím pouze hostitel 
pro spouštění kontejnerů. Z tohoto důvodu bylo několik linuxových distribucí navrženo speciálně pro provoz 
kontejnerů. Například:

• Container Linux (dříve CoreOS)
• RancherOS
• Photon OS
• Project Atomic Host
• Ubuntu Core
• Amazon Bottlerocket
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Kontejnery & Images

Klíčová rizika

Tradiční zneužití aplikací a systémů: Cokoli, co umístíte do kontejneru a k čemu lze získat přístup, může 
pro útočníky představovat vektor hrozby.

Únik kontejneru na hostitele: Zranitelnosti jádra, které umožňují spuštění libovolného kódu, mohou být 
zneužity k úniku z kontejneru.

Kontejnery a bitové kopie představují pro bezpečnost dat stejná rizika jako jakýkoli jiný systém. Při vytváření 
kontejnerů musíme mít co největší jistotu, že použitá základní bitová kopie je co nejbezpečnější.

Jak již bylo řečeno, kontejnery spouštějí podmnožinu knihoven operačního systému. Čím více nástrojů a 
knihoven do obrazu nainstalujete, tím vyšší je riziko. Do obrazu zahrňte jen minimum knihoven; odstraňte vše, 
co je pro závislosti aplikací nadbytečné.

Např: Pokud se váš tým potřebuje kvůli údržbě připojovat ke kontejnerům pomocí SSH, představuje to 
bezpečnostní riziko. Měli byste navrhnout způsob údržby kontejnerů, aniž byste k nim potřebovali přímý 
přístup.

Pokud nechcete spouštět image z prázdného listu, musíte posoudit, zda poskytovateli základní bitové kopie 
důvěřujete. Nezapomeňte, že kdokoli může publikovat image na Docker Hubu nebo jiných veřejných 
úložištích.V lepším případě můžete zdědit zranitelnosti nebo v horším případě stáhnout záměrně 
kompromitovaný obraz obsahující zadní vrátka.

Pokud nasazujete do cloudových prostředí, můžete zvážit použití " nezměnitelných nasazení". Nezměnitelné 
znamená, že kontejner nebude během své existence modifikován. Pokud musíte aplikaci aktualizovat nebo 
použít opravu, vytvoříte novou bitovou kopii a znovu ji nasadíte. 

Pokud zajišťujete, aby byly obrazy vždy plně záplatované, a architektura aplikace umožňuje průběžné 
nasazování, může být díky neměnnosti nasazení mnohem bezpečnější.

Tímto způsobem však nemůžeme eliminovat všechna bezpečnostní rizika. Každý den jsou v softwaru třetích 
stran objevovány nové zranitelnosti a stejně tak je pravděpodobné, že aplikace, které vytváříme nebo 
nasazujeme, obsahují zranitelnosti v kódu nebo ve svých závislostech.

v první polovině roku 2021 bylo v Národní databázi zranitelností každý měsíc 
zaznamenáno více než 1700 nových zranitelností, což je v průměru 57 denně.

Nejlepší, čeho můžeme dosáhnout i těmi nejdokonalejšími bezpečnostními postupy v době sestavení, je vědět, 
že v určitém časovém okamžiku jsme podle našeho nejlepšího vědomí pravděpodobně v bezpečí.

To znamená, že musíme také zajistit robustní ochranu za běhu. To musí zahrnovat monitorování procesů a 
aktivit v každém kontejneru i v hostiteli kontejneru.

Schopnost zastavit probíhající útok je nesmírně důležitá, ale jen málo organizací je schopno účinně zastavit 
útok nebo zneužití zero-day dříve, než k němu dojde.

Zavedení opatření k zastavení probíhajících útoků a prevenci zneužití zero-day, a hledání automatizovaných 
záplat a správy pro zajištění další vrstvy zabezpečení za běhu.
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Měli byste
� Kontrola bitových kopií na zranitelnosti před sestavením.
� Aktualizujte bitové kopie kontejnerů
� Nepoužívejte privilegované kontejnery. Místo toho používejte jemně odstupňovaná oprávnění.
� Co nejdříve aktualizovat runtime kontejnery po opravě zranitelnosti nebo chybné konfigurace v bitové kopii.
� Ukládejte data pro řešení problémů odděleně od kontejnerů
� Nezapisujte do bitové kopie žádná tajemství.
� Nainstalujte monitorování zabezpečení za běhu

 A nakonec...
Mnoho odlišností při vytváření spolehlivé strategie zabezpečení kontejnerového prostředí oproti jiným 
virtualizovaným prostředkům spočívá v nastavení oprávnění, omezení prostředků a monitorování systémů. Ať už 
vaše organizace s kontejnery teprve začíná, nebo je již používá, doufáme, že vám tento průvodce pomůže zajistit, 
aby vaše řešení bylo co nejbezpečnější.

Bezpečnostní experti společnosti Bitdefender jsou připraveni poskytnout vám pokyny a rady pro vaše lokální, 
cloudové a hybridní pracovní zátěže, ať už používáte jakoukoli technologii pro podporu vašeho podnikání.

 Bitdefender GravityZone Security for Containers 

Ochrana, detekce a reakce na kontejnerovou a cloudovou zátěž 

Bitdefender GravityZone Security for Containers je vysoce výkonné řešení zabezpečení pro kontejnery a operační 
systémy Linux, které je nezávislé na platformě a kombinuje serverovou rozšířenou EDR s pokročilou detekcí exploitů 
v Linuxu a forenzní analýzou útoků.  

Nabízí komplexní vrstvu nezávislou na jádře vytvořenou pro Linux a kontejnery, a umožňuje organizacím rozšířit 
automatizaci a viditelnost napříč cloudovými úlohami, virtuálními počítači, kontejnery, soukromými a veřejnými 
cloudy a fyzickými koncovými body. 
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Založeno 2001, Romania
Počet zaměstnanců 1800+

Sídlo
Enterprise HQ – Santa Clara, CA, United States
Technology HQ – Bucharest, Romania

COUNTRY PARTNER pro Českou republiku a Slovensko
IS4 security s.r.o., Praha, Česká republika

VE ZNAMENÍ VLKA
Bezpečnost dat je odvětví, kde může zvítězit jen ten, kdo má nejjasnější pohled, nejbystřejší mysl a nejhlubší vhled - hra 
s nulovým prostorem pro chybu. Naším úkolem je vyhrát pokaždé, tisíckrát z tisíce a milionkrát z milionu.

A my to děláme. Překonáváme odvětví nejen tím, že máme nejjasnější přehled, nejbystřejší mysl a nejhlubší vhled, ale 
také tím, že jsme o krok napřed před všemi ostatními, ať už jde o tzv. black hats nebo jiné bezpečnostní experty. 
Brilantnost naší kolektivní mysli je jako zářivý drako-vlk na vaší straně, poháněný inženýrskou intuicí, vytvořený k 
ochraně před všemi nebezpečími ukrývajícími se v tajuplných spletitostech digitální říše.

Tato brilantnost je naší superschopností a je jádrem všech našich produktů a řešení, které mění pravidla hry.

Vytvořeno pro odolnost 

https://www.bitdefender.com/business/enterprise-products/containers-security.html



