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1
Docker
— wprowadzenie
Witaj w drugim wydaniu ksiÈĝki Docker. Programowanie aplikacji dla zaawansowanych. W rozdziale 1. znajdziesz podstawowe wiadomoĂci dotyczÈce Dockera, które powinieneĂ opanowaÊ
przed przystÈpieniem do lektury kolejnych rozdziaïów. Jeĝeli nie masz zbyt duĝego doĂwiadczenia w pracy z Dockerem, to nie przejmuj siÚ, po przeczytaniu tego rozdziaïu dowiesz siÚ
wszystkiego, co niezbÚdne, aby pójĂÊ dalej. Po przeczytaniu caïej ksiÈĝki powinieneĂ zostaÊ
mistrzem Dockera potrafiÈcym implementowaÊ Dockera we wïasnych Ărodowiskach, bÚdÈcym
w stanie zbudowaÊ i uruchomiÊ aplikacje w kontenerach.
W tym rozdziale opiszemy nastÚpujÈce wysokopoziomowe zagadnienia:
Q Czym jest Docker?
Q Czym siÚ róĝni Docker od standardowych maszyn wirtualnych?
Q Jak wyglÈda proces instalacji Dockera?
Q Jakie polecenia obsïuguje Docker?
Q Jak wyglÈda ekosystem Dockera?

Czym jest Docker?
Definiowanie, czym jest Docker, zacznijmy od cytatu ze strony internetowej tej platformy:
Docker to obecnie najpopularniejsza platforma przeznaczona do konteneryzacji aplikacji.
Umoĝliwia ona rozwiÈzanie problemów typu „a u mnie dziaïa” powstajÈcych podczas
tworzenia aplikacji przez róĝnych programistów. Administratorzy korzystajÈ z Dockera
w celu uruchamiania na jednym serwerze wielu aplikacji w oddzielonych od siebie
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kontenerach i zarzÈdzania nimi. Docker jest uĝywany w wielu firmach podczas pracy
zgodnie z metodologiÈ programowania zwinnego, umoĝliwiajÈcej szybsze tworzenie nowych funkcji, a takĝe zwiÚkszenie bezpieczeñstwa w aplikacjach serwerowych systemów
Linux i Windows.
Te sïowa nie oddajÈ wszystkiego. Oto liczby opisujÈce popularnoĂÊ Dockera przedstawione
przez prezesa firmy bÚdÈcej twórcÈ Dockera, Bena Goluba, podczas otwarcia konferencji
DockerCon w 2017 r.:
Q 14 milionów hostów Dockera;
Q 900 tysiÚcy aplikacji korzystajÈcych z Dockera;
Q wzrost o 77 000% liczby miejsc pracy zwiÈzanych z Dockerem;
Q 12 miliardów pobrañ obrazów;
Q 3300 osób zaangaĝowanych w rozwój platformy.

Te liczby robiÈ wraĝenie, jeĝeli weěmiemy pod uwagÚ, ĝe Docker to technologia obecna na
rynku dopiero od trzech lat. Materiaï wideo z tym wystÈpieniem moĝesz obejrzeÊ na stronie
https://www.slideshare.net/Docker/dockercon-2017-general-session-day-1-ben-golub.
Spróbujmy zrozumieÊ problemy, które rozwiÈzuje Docker. Zacznijmy od problemów programistów.

ProgramiĂci
Poniĝszy mem to chyba najlepsza ilustracja problemu „na moim komputerze dziaïaïa bez
problemów”. Obraz ten zaczÈï kilka lat temu pojawiaÊ siÚ na prezentacjach, forach dyskusyjnych i w kanaïach Slacka:

To doĂÊ Ămieszna ilustracja czÚstego problemu, z którym spotykaïem siÚ osobiĂcie.
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Problem
Pomimo zachowania najlepszych praktyk metodologii DevOps wciÈĝ moĝliwe jest istnienie
róĝnic pomiÚdzy Ărodowiskiem programistycznym i produkcyjnym.
Programista korzystajÈcy z wersji PHP przystosowanej do pracy w systemie macOS prawdopodobnie bÚdzie pracowaï w innej wersji niĝ serwer produkcyjny pracujÈcy pod kontrolÈ
systemu Linux. Nawet jeĝeli obie wersje PHP sÈ identyczne, to Ărodowiska te mogÈ charakteryzowaÊ siÚ innÈ konfiguracjÈ, innymi przywilejami dotyczÈcymi korzystania z plików itd. Oto
jedno potencjalne ěródïo problemu.
Programista wdraĝajÈcy kod w Ărodowisku produkcyjnym musi sobie odpowiedzieÊ na nastÚpujÈce pytanie: Czy lepiej jest skonfigurowaÊ Ărodowisko produkcyjne tak, aby jego konfiguracja odpowiadaïa Ărodowisku deweloperskiemu, czy lepiej skonfigurowaÊ Ărodowisko deweloperskie tak, aby byïo skonfigurowane tak samo jak Ărodowisko produkcyjne?
Idealnie byïoby, aby wszystko byïo skonfigurowane w identyczny sposób. Dotyczy do laptopa
programisty i produkcyjnego serwera, ale to doĂÊ utopijna wizja, którÈ trudno zrealizowaÊ.
Kaĝdy pracuje w nieco inny sposób. ZgodnoĂÊ platform trudno jest uzyskaÊ nawet wtedy, gdy
wszystko obsïuguje ta sama osoba, a w przypadku zespoïu skïadajÈcego siÚ z setki programistów jest to praktycznie niemoĝliwe.

RozwiÈzanie problemu za pomocÈ Dockera
Programista korzystajÈcy z platformy Docker przeznaczonej dla systemu Windows lub Mac
moĝe obudowaÊ swój kod kontenerem, który moĝe byÊ zdefiniowany samodzielnie albo
utworzony za pomocÈ pliku Dockerfile (zagadnienie to opiszemy w rozdziale 2. „Tworzenie
obrazów kontenerów”) lub pliku Docker Compose (zagadnienie to opiszemy w rozdziale 6.
„Docker Compose”).
DziÚki temu rozwiÈzaniu moĝliwe jest korzystanie z wybranego Ărodowiska programistycznego i preferowanych sposobów pracy nad kodem. Podczas lektury kolejnych rozdziaïów przekonasz siÚ o tym, ĝe instalacja i obsïuga Dockera wcale nie sÈ trudne. Korzystanie z niego jest
o wiele ïatwiejsze od dbania o zgodnoĂÊ Ărodowisk nawet za pomocÈ mechanizmów automatyzacji.

Administratorzy
PracÚ administratora wykonywaïem dïuĝej, niĝ powinienem, i z mojego doĂwiadczenia wynika, ĝe opisany niĝej problem pojawia siÚ doĂÊ regularnie.

Problem
Zaïóĝmy, ĝe opiekujesz siÚ piÚcioma serwerami: trzy z nich to serwery sieciowe o doĂÊ zrównowaĝonym obciÈĝaniu, a dwa pozostaïe to serwery bazodanowe dziaïajÈce w konfiguracji serwer
nadrzÚdny i serwer podrzÚdny, na których uruchomiona jest aplikacja 1. Stosem oprogramowania
19
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zarzÈdzasz automatycznie za pomocÈ narzÚdzia takiego jak Puppet lub Chef. NarzÚdzie to jest
równieĝ uĝywane do konfiguracji wszystkich piÚciu serwerów.
Wszystko dziaïaïo poprawnie, dopóki nie dostaïeĂ zadania wdroĝenia aplikacji 2 na tych samych serwerach, na których dziaïa aplikacja 1. To na pozór nic problematycznego. Moĝesz
zmodyfikowaÊ konfiguracjÚ narzÚdzia Puppet lub Chef w celu dodania nowych uĝytkowników i wirtualnych hostów oraz zaciÈgniÚcia nowego kodu, ale po chwili orientujesz siÚ, ĝe
aplikacja 2 wymaga wyĝszej wersji oprogramowania od aplikacji 1.
Okazuje siÚ, ĝe aplikacja 1 nie chce wspóïpracowaÊ z nowym stosem oprogramowania, a aplikacja 2 nie jest wstecznie kompatybilna.
Istnieje kilka tradycyjnych rozwiÈzañ tego problemu, ale ĝadne z nich nie jest idealne:
1. Moĝesz poprosiÊ o dodatkowe serwery. Technicznie rzecz biorÈc, jest to
najbezpieczniejsze rozwiÈzanie, ale wiÈĝe siÚ to z poniesieniem wydatków
na dodatkowÈ infrastrukturÚ.
2. Moĝesz zmieniÊ architekturÚ aplikacji. WyjÚcie jednego z serwerów sieciowych
i bazodanowych bÚdÈcego kopiÈ lub poprawiajÈcego obciÈĝenia robocze
i wdroĝenie na nim stosu aplikacji 2 moĝe wydawaÊ siÚ równieĝ dobrym
rozwiÈzaniem. Jednakĝe sprawi ono, ĝe aplikacja 2 bÚdzie podatna na awarie,
a stabilnoĂÊ pracy aplikacji 1 moĝe ulec pogorszeniu (prawdopodobnie
z jakiegoĂ powodu dziaïaïa ona na trzech serwerach sieciowych i dwóch
serwerach bazodanowych).
3. Moĝesz podjÈÊ próbÚ równolegïej instalacji nowego stosu oprogramowania.
OczywiĂcie jest to moĝliwe i moĝe wydawaÊ siÚ dobrym tymczasowym
rozwiÈzaniem umoĝliwiajÈcym uruchomienie nowego projektu, ale wdroĝenie
krytycznej poprawki zabezpieczeñ któregoĂ ze stosów moĝe byÊ wtedy bardzo
kïopotliwe.

RozwiÈzanie problemu za pomocÈ Dockera
Zastosowanie Dockera to doskonaïe rozwiÈzanie tego problemu. Gdyby aplikacja 1 byïa uruchomiona na trzech serwerach w kontenerach, to mógïbyĂ nawet zdublowaÊ te kontenery, co
pozwoliïoby na gïadkie wdraĝanie nowych wersji tej aplikacji „w locie”, bez ograniczania jej
dostÚpnoĂci.
Wdroĝenie aplikacji 2 w tym Ărodowisku sprowadza siÚ po prostu do uruchomienia wiÚkszej
liczby kontenerów w trzech hostach i skonfigurowania systemu równowaĝenia obciÈĝenia.
WdraĝajÈc kontenery, nie musisz siÚ przejmowaÊ problemami wynikajÈcymi z wdraĝania,
konfigurowania i zarzÈdzania dwiema wersjami tego samego stosu oprogramowania na tym
samym serwerze.
Dokïadnie taki scenariusz opiszemy w rozdziale 6. „Docker Compose”.
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Firmy
Firmy cierpiÈ z powodu opisanych wczeĂniej problemów, poniewaĝ zatrudniajÈ programistów
i administratorów, ale problemy te w skali firmy wydajÈ siÚ znacznie wiÚksze i wiÈĝe siÚ z nimi
wiÚksze ryzyko.

Problem
Przerwa w dziaïaniu aplikacji wiÈĝe siÚ z poniesieniem kosztów finansowych, a takĝe utratÈ
reputacji. Firmy muszÈ wiÚc testowaÊ kaĝde wdroĝenie przed jego udostÚpnieniem. W zwiÈzku
z tym nowe funkcje i poprawki sÈ zawieszone z powodu:
Q Tworzenia i konfiguracji Ărodowisk testowych.
Q Wdraĝania aplikacji w nowych Ărodowiskach.
Q Wykonywania zaplanowanych testów i poprawiania aplikacji i konfiguracji aĝ

do poprawnego przejĂcia testów.
Q Zmian i omawiania ĝÈdañ modyfikacji aplikacji podczas wdraĝania jej kodu

w Ărodowisku produkcyjnym.
Proces ten moĝe trwaÊ od kilku dni do tygodni, a nawet miesiÚcy. Zaleĝy to od zïoĝonoĂci
aplikacji i ryzyka wprowadzanego przez zmiany. Proces ten jest niezbÚdny do zapewnienia
ciÈgïoĂci i dostÚpnoĂci na poziomie technologicznym, ale wiÈĝe siÚ z potencjalnymi zagroĝeniami natury biznesowej. Co, jeĝeli konkurencja udostÚpni podobne lub, o zgrozo, identyczne
funkcje przed TobÈ?
Takie zdarzenie moĝe mieÊ tak samo negatywny wpïyw na sprzedaĝ i reputacjÚ firmy jak udostÚpnienie nieprzetestowanego wdroĝenia.

RozwiÈzanie problemu za pomocÈ Dockera
Zaczniemy od stwierdzenia, ĝe Docker nie zwalnia z wykonywania opisanego wczeĂniej procesu, ale jak juĝ pisaliĂmy, uïatwia wykonywanie pracy w sposób ciÈgïy. DziÚki niemu programiĂci mogÈ pracowaÊ w tak samo skonfigurowanym kontenerze jak kontener wdroĝony na
produkcji, co z pewnoĂciÈ uproĂci metodologiÚ jego testowania.
Gdy np. programista ïaduje kod, który wedïug niego dziaïa w jego lokalnym Ărodowisku (Ărodowisku, w którym przeprowadzano prace programistyczne), to moĝliwe jest takie skonfigurowanie narzÚdzia testujÈcego, aby uruchomiïo te same kontenery w celu przeprowadzenia
automatycznego testu. Po zakoñczeniu testowania kontenery mogÈ zostaÊ usuniÚte w celu
zwolnienia zasobów dla kolejnego zestawu testów. Technika ta sprawia, ĝe proces testowania
i zwiÈzane z nim procedury sÈ o wiele bardziej elastyczne i moĝliwe staje siÚ wielokrotne korzystanie z tego samego Ărodowiska, co zwalnia z koniecznoĂci ponownego wdraĝania lub
odtwarzania serwerów z obrazów przed przeprowadzeniem kolejnego zestawu testów.
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Opisane rozwiÈzanie usprawnia proces wdraĝania nowych aplikacji w Ărodowisku produkcyjnym.
Im szybciej zostanie on przeprowadzony, tym wczeĂniej bÚdziesz mógï pewnie wprowadziÊ
nowe funkcje lub poprawki, nie dajÈc siÚ wyprzedziÊ konkurencji.

Róĝnice pomiÚdzy dedykowanymi hostami,
maszynami wirtualnymi i Dockerem
OpisaliĂmy problemy, które Docker miaï rozwiÈzaÊ. Teraz zajmiemy siÚ opisem szczegóïów
mechanizmu dziaïania tej platformy.
Docker to system zarzÈdzania, który uïatwia obsïugÚ kontenerów LXC (Linux Containers).
RozwiÈzanie to umoĝliwia tworzenie obrazów w Ărodowiskach wirtualnych na laptopach programistów i uruchamianie na nich poleceñ. Docker umoĝliwia wykonywanie na kontenerach
uruchomionych lokalnie tych samych operacji, które bÚdÈ przeprowadzane w Ărodowisku
produkcyjnym.
W zwiÈzku z tym nie ma koniecznoĂci robienia czegoĂ w sposób inny w Ărodowisku lokalnym
i w Ărodowisku serwerowym. Porównajmy róĝnice pomiÚdzy kontenerami Dockera i typowymi
Ărodowiskami maszyn wirtualnych.
Poniĝszy schemat przedstawia róĝnice pomiÚdzy dedykowanym, fizycznym serwerem i serwerem uruchomionym w maszynie wirtualnej:
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Jak widzisz, w przypadku dedykowanego serwera wszystkie trzy aplikacje wspóïdzielÈ ten sam
stos oprogramowania wyróĝniony kolorem pomarañczowym. Maszyny wirtualne umoĝliwiajÈ
uruchomienie trzech aplikacji na dwóch zupeïnie innych stosach oprogramowania. Na poniĝszym
schemacie pokazano te same aplikacje (wyróĝnione kolorem pomarañczowym i zielonym)
uruchomione w kontenerach Dockera:

Schemat ten przedstawia najwiÚkszÈ zaletÚ Dockera — brak potrzeby uruchamiania caïego
nowego systemu operacyjnego podczas dodawania nowych kontenerów, co pozwala na zredukowanie ich rozmiaru. Docker korzysta z jÈdra systemu Linux hosta. WiÚkszoĂÊ wersji systemu Linux korzysta ze standardowych modeli jÈdra, a wiÚc Docker moĝe dziaïaÊ w dystrybucjach takich jak Red Hat, CentOS i Ubuntu. W zwiÈzku z tym systemem hosta moĝe byÊ
prawie kaĝda dystrybucja systemu Linux. Aplikacja w kontenerze jest traktowana tak, jakby
system operacyjny nie byï kompletny, a posiadaï tylko niezbÚdne pliki binarne, takie jak np.
menedĝer pakietów, serwer Apache-PHP i biblioteki potrzebne do uruchomienia aplikacji.
W przypadku wczeĂniejszej ilustracji pomarañczowa aplikacja mogïa dziaïaÊ w dystrybucji
Red Hat, a zielona w dystrybucji Debian, ale ĝadna z tych dystrybucji nie musiaïaby byÊ systemem hosta. KolejnÈ zaletÈ Dockera jest rozmiar obrazów. Obrazy nie muszÈ zawieraÊ duĝych
elementów, takich jak jÈdro systemu operacyjnego lub caïy system operacyjny. DziÚki temu sÈ
one bardzo maïe i ïatwe do przesyïania.

Instalacja Dockera
Instalator Dockera to pierwszy element tego ekosystemu, który naleĝy uruchomiÊ w swoim
lokalnym Ărodowisku, a takĝe na serwerach. Oto lista Ărodowisk, w których moĝna zainstalowaÊ
Dockera:
Q Linux (róĝne dystrybucje);
Q Apple macOS;
Q Windows 10 Professional.
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Ponadto instalator Dockera moĝe zostaÊ uruchomiony w chmurze takiej jak np. Amazon Web
Services, Microsoft Azure i DigitalOcean. Docker integruje siÚ w róĝny sposób z systemami
operacyjnymi, dlatego dla kaĝdego systemu przewidziano inny instalator. Podstawowym Ărodowiskiem pracy Dockera jest Linux, a wiÚc jeĝeli korzystasz z tego systemu, jego uruchomienie nie bÚdzie stanowiïo ĝadnego problemu. Docker dziaïa nieco inaczej w systemach macOS
i Windows 10. Wynika to z tego, ĝe korzysta on wewnÚtrznie z rozwiÈzañ systemu Linux.
Przyjrzyjmy siÚ procesowi instalacji Dockera na komputerze stacjonarnym pracujÈcym pod
kontrolÈ systemu Linux — Ubuntu 16.04, a nastÚpnie systemów macOS i Windows 10.

Instalacja w systemie Linux (Ubuntu 16.04)
Zgodnie z tym, co wczeĂniej pisaliĂmy, instalacja Dockera w systemie Linux jest najprostsza.
W celu zainstalowania Dockera uruchom poniĝsze polecenia w sesji Terminala:
$ curl -sSL https://get.docker.com/ | sh
$ sudo systemctl start docker

Uruchomienie tych poleceñ spowoduje pobranie, zainstalowanie i skonfigurowanie najnowszej
wersji Dockera. Program zostanie pobrany bezpoĂrednio z serwera jego autorów. W momencie
pisania tej ksiÈĝki najnowszÈ wersjÈ Dockera instalowanÈ przez oficjalny skrypt jest 17.05.
W celu sprawdzenia poprawnoĂci instalacji i dziaïania Dockera uruchom polecenie:
$ docker version

W Terminalu powinien pojawiÊ siÚ komunikat podobny do nastÚpujÈcego:

W dalszej czÚĂci ksiÈĝki bÚdziemy korzystaÊ z dwóch narzÚdzi pomocniczych, które sÈ automatycznie instalowane wraz z Dockerem w systemach macOS i Windows. Zainstaluj je teraz,
dziÚki czemu nie bÚdziesz traciÊ na to czasu póěniej. Pierwszym z tych narzÚdzi jest Docker
Machine. W celu zainstalowania go uruchom poniĝsze polecenia:
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Aby sprawdziÊ, czy instalujesz najnowszÈ wersjÚ narzÚdzia, wejdě w sekcjÚ z wersjami znajdujÈcÈ siÚ na
stronie projektu w repozytorium GitHub — https://github.com/docker/machine/releases/. W celu zainstalowania wersji innej niĝ v.0.13.0 po prostu umieĂÊ inny numer wersji w poniĝszym poleceniu.
$ curl -L https://github.com/docker/machine/releases/download/v0.13.0/
´docker-machine-`uname -s`-`uname -m` >/tmp/docker-machine &&
chmod +x /tmp/docker-machine &&
sudo cp /tmp/docker-machine /usr/local/bin/docker-machine

W celu pobrania i zainstalowania narzÚdzia Docker Compose uruchom poniĝsze polecenie.
Tu równieĝ sprawdě, czy pobiera ono najnowszÈ wersjÚ — wejdě na stronÚ https://github.com/
docker/compose/releases/:
$ sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.18.0/
´docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose &&
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Po poprawnym zainstalowaniu narzÚdzia moĝna uruchomiÊ nastÚpujÈce polecenia:
$ docker-compose version
$ docker-machine version

Instalacja w systemie macOS
Docker w systemie macOS instalowany jest za pomocÈ graficznego instalatora.
Przed pobraniem instalatora upewnij siÚ, ĝe pracujesz w systemie Apple macOS Yosemite 10.10.3 lub nowszym. Jeĝeli korzystasz ze starszej wersji tego systemu, to moĝesz równieĝ i w niej uruchomiÊ Dockera
— zajrzyj do sekcji „Starsze systemy operacyjne”.

Instalator moĝesz pobraÊ z serwisu Docker Store (https://store.docker.com/editions/community/
docker-ce-desktop-mac/). Kliknij przycisk Get Docker (pobierz Dockera). Spowoduje to pobranie pliku DMG. Kliknij go dwukrotnie w celu zamontowania obrazu i uruchomienia go.
Na ekranie Twojego komputera powinno pojawiÊ siÚ nastÚpujÈce okno:
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Po przeciÈgniÚciu ikony Dockera do folderu aplikacji kliknij jÈ dwukrotnie. Zostaniesz zapytany,
czy chcesz otworzyÊ pobranÈ aplikacjÚ. Kliknij Tak, co uruchomi instalator:

Kliknij przycisk Next (dalej) i wykonuj instrukcje wyĂwietlane na ekranie. Po zainstalowaniu
i uruchomieniu Dockera jego ikona powinna pojawiÊ siÚ na belce widocznej w prawym górnym rogu ekranu. KlikniÚcie tej ikony i wybranie opcji About Docker (o Dockerze) spowoduje
wyĂwietlenie okna podobnego do poniĝszego:

Moĝesz równieĝ otworzyÊ okno Terminala i uruchomiÊ w nim to samo polecenie, z którego
korzystaliĂmy w systemie Linux:
$ docker version

Powinno ono spowodowaÊ wyĂwietlenie informacji o Dockerze:
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Oto polecenia, dziÚki którym sprawdzisz wersje narzÚdzi Docker Compose i Docker Machine
zainstalowanych wraz z silnikiem Docker Engine:
$ docker-compose version
$ docker-machine version

Instalacja w systemie Windows 10 Professional
W systemie Windows, podobnie jak w systemie macOS, Docker jest instalowany równieĝ za
pomocÈ graficznego instalatora.
Przed pobraniem instalatora upewnij siÚ, ĝe pracujesz w 64-bitowej wersji systemu Microsoft Windows
10 Professional lub Enterprise. Jeĝeli korzystasz ze starszej wersji tego systemu lub nieobsïugiwanej
wersji Windows 10, zajrzyj do sekcji „Starsze systemy operacyjne”.
Docker wymaga okreĂlonej wersji systemu Windows, poniewaĝ korzysta z Hyper-V — hipernadzorcy
wbudowanego w system Windows, umoĝliwiajÈcego uruchamianie aplikacji o architekturze x86-64.
MogÈ to byÊ aplikacje systemu Windows 10 Professional lub Windows Server. Wspomniany hipernadzorca wchodzi nawet w skïad systemu operacyjnego konsoli XBox One.

Instalator Dockera dla systemu Windows moĝesz pobraÊ z serwisu Docker Store https://store.
docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-windows/. Kliknij przycisk Get Docker (pobierz
Dockera) w celu pobrania instalatora. Po uruchomieniu instalatora Docker zostanie automatycznie rozpakowany i zainstalowany. Opcja uruchomienia hipernadzorcy pojawi siÚ przy
pierwszym uruchomieniu Dockera.
Po zakoñczeniu procesu instalacji ikona Dockera pojawi siÚ w zasobniku systemowym wyĂwietlanym w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij jÈ i wybierz opcjÚ About Docker, co spowoduje wyĂwietlenie okna z informacjami o zainstalowanej wersji Dockera:
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Otwórz okno PowerShell i uruchom w nim polecenie:
$ docker version

W oknie pojawiÈ siÚ informacje podobne do tych, które byïy wyĂwietlane w wersjach przeznaczonych dla systemów Mac i Linux:

W systemie równieĝ moĝesz uruchomiÊ nastÚpujÈce polecenia:
$ docker-compose version
$ docker-machine version

Starsze systemy operacyjne
Jeĝeli korzystasz ze starszej wersji systemu macOS lub Windows, to musisz skorzystaÊ z narzÚdzia Docker Toolbox. ByÊ moĝe zauwaĝyïeĂ, ĝe po uruchomieniu polecenia:
$ docker version

w przypadku zaprezentowanych trzech instalacji wyĂwietlone zostaïy informacje o dwóch
wersjach: klienta i serwera. W przypadku instalacji w systemie Linux komunikat zawieraï informacje o tym, ĝe architektura klienta i serwera to Linux; w przypadku wersji zainstalowanej
w systemie macOS komunikat informowaï o tym, ĝe klient dziaïa na architekturze Darwin,
czyli uniksowym jÈdrze firmy Apple, a w systemie Windows klient dziaïa na architekturze
systemu Windows, ale wszystkie serwery dziaïajÈ wedïug komunikatu na architekturze systemu
Linux. Jak to moĝliwe?
Wynika to z tego, ĝe wersje Dockera pracujÈce w systemach Windows i macOS pobierajÈ
i uruchamiajÈ w tle maszynÚ wirtualnÈ, w której uruchomiony jest lekki system operacyjny
Alpine Linux. Maszyna ta korzysta z wïasnych bibliotek Dockera, które ïÈczÈ siÚ z wbudowanym hipernadzorcÈ wybranego Ărodowiska. W przypadku systemu macOS jest to wbudowany
moduï Hypervisor Framework (https://developer.apple.com/documentation/hypervisor), a w systemie
Windows jest to Hyper-V (https://www.microsoft.com/en-gb/cloud-platform/server-virtualization).
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IstniejÈ wersje Dockera przeznaczone dla starszych wersji systemów macOS i Windows. Nie
korzystajÈ one z wbudowanych hipernadzorców. Zamiast nich uĝywajÈ programu VirtualBox
w charakterze hipernadzorcy — lokalny klient ïÈczy siÚ z uruchomionym w tym programie
serwerem Linux.
VirtualBox to otwarte narzÚdzie wirtualizacyjne przeznaczone dla architektur x86 i AMD64/Intel64 opracowane przez firmÚ Oracle. Dziaïa ono w hostach Windows, Linux, Macintosh i Solaris. Obsïuguje wiele
wirtualizowanych systemów operacyjnych z rodzin Linux, Unix i Windows. WiÚcej informacji na temat
programu VirtualBox znajdziesz na stronie https://www.virtualbox.org.

WiÚcej informacji na temat projektu Docker Toolbox znajdziesz na stronie https://www.docker.com/
get-docker, z której moĝesz równieĝ pobraÊ programy instalacyjne systemów macOS i Windows.
W tej ksiÈĝce zakïadamy, ĝe zainstalowaïeĂ najnowszÈ wersjÚ Dockera w systemie Linux lub korzystasz
z Dockera w wersji dla systemu macOS lub Windows. Co prawda instalacje wykonane przy uĝyciu narzÚdzia Docker Toolbox powinny obsïugiwaÊ polecenia opisane w tej ksiÈĝce, ale pracujÈc w takiej instalacji, moĝesz spotkaÊ siÚ z problemami wynikajÈcymi z braku uprawnieñ do plików podczas montowania w kontenerze danych z lokalnej maszyny.

Klient Dockera w wierszu poleceñ
Po zainstalowaniu Dockera czas przypomnieÊ sobie jego najwaĝniejsze polecenia. Zaczniemy
od tych, które sÈ uĝywane najczÚĂciej, przejdziemy do poleceñ, które sÈ uĝywane podczas zarzÈdzania obrazami, a na koniec zajmiemy siÚ poleceniami dotyczÈcymi kontenerów.
Docker niedawno zmieniï strukturÚ klienta obsïugiwanego z poziomu wiersza poleceñ. Polecenia zostaïy
pogrupowane w sposób bardziej logiczny. Zabieg ten wynikaï z szybkiego rozwijania siÚ platformy
i krzyĝowania poleceñ. W tej ksiÈĝce bÚdziemy korzystaÊ z nowej struktury. WiÚcej informacji na temat
zmian wprowadzonych w kliencie obsïugiwanym za pomocÈ wiersza poleceñ znajdziesz w artykule
https://blog.docker.com/2017/01/whats-new-in-docker-1-13/.

Zaczniemy od najwaĝniejszego polecenia — tego wyĂwietlajÈcego pomoc. W celu uruchomienia pomocy uruchom polecenie:
$ docker help

Na ekranie pojawi siÚ lista wszystkich dostÚpnych poleceñ Dockera wraz z krótkimi opisami
ich funkcji. W celu uzyskania bardziej szczegóïowych informacji dotyczÈcych wybranego polecenia wpisz:
$ docker <POLECENIE> --help
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Teraz moĝemy przystÈpiÊ do uruchomienia kontenera hello-world. Zróbmy to za pomocÈ
polecenia (w zaleĝnoĂci od konfiguracji systemu Linux moĝe istnieÊ koniecznoĂÊ poprzedzenia poleceñ instrukcjÈ sudo):
$ docker container run hello-world

Niewaĝne, na jakim hoĂcie uruchomiono Dockera. W systemach Linux, macOS i Windows
zostanÈ wykonane te same operacje — Docker pobierze obraz kontenera hello-world, uruchomi go, a nastÚpnie zatrzyma po wykonaniu znajdujÈcego siÚ w nim kodu.
W oknie Terminala powinny zostaÊ wyĂwietlone nastÚpujÈce komunikaty:

Zróbmy coĂ ciekawszego. Spróbujmy pobraÊ i uruchomiÊ kontener NGINX. W tym celu naleĝy uruchomiÊ nastÚpujÈce polecenia:
$ docker image pull nginx
$ docker container run -d --name nginx-test -p 8080:80 nginx

Pierwsze polecenie pobiera obraz kontenera NGINX, a drugie uruchamia go w tle — tworzy
kontener ngnix-test na bazie pobranego obrazu ngnix. Drugie polecenie mapuje równieĝ
port 8080 hosta do portu 80 kontenera, dziÚki czemu moĝna uzyskaÊ do niego dostÚp lokalnie
za pomocÈ przeglÈdarki internetowej (pod adresem http://localhost:8080/).
Polecenia te zadziaïajÈ tak samo we wszystkich trzech systemach operacyjnych (o czym przekonasz siÚ, patrzÈc na trzy kolejne rysunki). Oto zrzut z systemu Linux:
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Oto zrzut z systemu macOS:
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A to zrzut z systemu Windows:

W kolejnych trzech rozdziaïach poszerzysz swojÈ wiedzÚ dotyczÈcÈ klienta obsïugiwanego za
pomocÈ wiersza poleceñ. Zatrzymaj i usuñ kontener nginx-test za pomocÈ poleceñ:
$ docker container stop nginx-test
$ docker container rm nginx-test

Ekosystem Dockera
Docker poza doïÈczonymi do niego narzÚdziami obsïuguje równieĝ wiele dodatkowych
narzÚdzi. CzÚĂÊ z nich opiszemy w kolejnych rozdziaïach. Na koniec pierwszego rozdziaïu
chcieliĂmy stworzyÊ zarys narzÚdzi, z których bÚdziemy korzystaÊ. Najwaĝniejszym z nich
jest Docker Engine.
To jÈdro Dockera. KorzystajÈ z niego wszystkie pozostaïe opisane przez nas narzÚdzia. KorzystaliĂmy z niego w sekcjach zwiÈzanych z instalacjÈ Dockera. Obecnie utrzymywane sÈ dwie
wersje silnika Docker Engine: Docker Enterprise Edition (Docker EE) i Docker Community
Edition (CE). W tej ksiÈĝce korzystamy z Dockera CE. Niedawno cykl wydawania nowych
wersji silnika Docker Engine zostaï zmieniony, dziÚki czemu jest bardziej przewidywalny.
Silniki Docker CE i EE majÈ stabilne wersje, które sÈ aktualizowane co kwartaï. Jak zapewne
zauwaĝyïeĂ, w systemie macOS i Windows zainstalowaliĂmy Dockera w wersji CE v17.03.x.
Istnieje jeszcze wersja Edge, w której nowe funkcje sÈ wprowadzane co miesiÈc, ale lepiej
nie korzystaÊ z niej w Ărodowiskach produkcyjnych. W systemie Linux zainstalowaliĂmy
Dockera w wersji Edge CE 17.05.x. Oto inne elementy ekosystemu Dockera:
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Q Docker Compose to narzÚdzie pozwalajÈce na tworzenie i udostÚpnianie

zespoïów kontenerów. WiÚcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 6.
„Docker Compose”.
Q Docker Machine to narzÚdzie przeznaczone do uruchamiania hostów Dockera

na róĝnych platformach. WiÚcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 5.
„Docker Machine”.
Q Docker Hub to repozytorium przeznaczone do przechowywania obrazów Dockera.

Zagadnienia z nim zwiÈzane zostanÈ poruszone w trzech kolejnych rozdziaïach.
Q Docker Store to serwis przeznaczony do pobierania oficjalnych obrazów i wtyczek

Dockera, a takĝe innych licencjonowanych produktów. Zagadnienia zwiÈzane z tym
tematem równieĝ zostanÈ poruszone w trzech kolejnych rozdziaïach.
Q Docker Swarm to narzÚdzie przeznaczone do orkiestracji mogÈce pracowaÊ z wieloma

hostami. WiÚcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 7. „Docker Swarm”.
Q Docker dla systemu macOS. Zagadnienie to opisaliĂmy w tym rozdziale.
Q Docker Cloud — platforma CaaS (kontener jako usïuga) opisana jest szczegóïowo

w rozdziale 10. „Usïuga Docker Cloud”.
Q Docker dla systemu Windows. Zagadnienie to opisaliĂmy w tym rozdziale.
Q Docker dla usïug Amazon Web Services. Najlepsze praktyki instalacji narzÚdzia

Docker Swarm w kontekĂcie obsïugi usïug AWS opiszemy w rozdziale 10.
„Usïuga Docker Cloud”.
Q Docker dla Azure. Najlepsze praktyki instalacji narzÚdzia Docker Swarm

w kontekĂcie obsïugi usïugi Azure opiszemy w rozdziale 10. „Usïuga Docker Cloud”.
W kolejnych rozdziaïach przyjrzymy siÚ równieĝ wybranym usïugom niezaleĝnych twórców.

Podsumowanie
W tym rozdziale przedstawiliĂmy podstawowe zagadnienia, które sÈ niezbÚdne podczas lektury kolejnych rozdziaïów. DowiedziaïeĂ siÚ, czym jest i jak dziaïa Docker. OpisaliĂmy przebieg instalacji Dockera w róĝnych systemach operacyjnych i obsïugÚ podstawowych funkcji
Dockera z poziomu wiersza poleceñ. PamiÚtaj o koniecznoĂci sprawdzenia wymagañ przed uruchomieniem instalatora — korzystaj z instalatora wïaĂciwego dla swojego systemu operacyjnego.
W dalszej czÚĂci tego rozdziaïu opisaliĂmy podstawowe polecenia umoĝliwiajÈce rozpoczÚcie
pracy z Dockerem. W kolejnych rozdziaïach opiszemy wszystkie polecenia sïuĝÈce do zarzÈdzania
kontenerami. Przedstawimy dziaïanie poszczególnych poleceñ, a takĝe ich zastosowania. Pod
koniec tego rozdziaïu wymieniliĂmy narzÚdzia wchodzÈce w skïad ekosystemu Dockera.
W kolejnych rozdziaïach przyjrzymy siÚ procesowi tworzenia bazowych kontenerów, opiszemy zagadnienia zwiÈzane z plikami Dockerfile, przechowywaniem obrazów, a takĝe korzystaniem ze zmiennych Ărodowiskowych i wolumenów Dockera.
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