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Obsïuga kontenerów
Dockera
W poprzednim rozdziale wyjaĂniliĂmy, dlaczego Docker to narzÚdzie przyszïoĂci umoĝliwiajÈce
tworzenie uniwersalnych kontenerów dostosowanych do wymogów poszczególnych aplikacji.
DowiedziaïeĂ siÚ, ĝe Docker pozwala na przenoszenie kontenerów pomiÚdzy Ărodowiskami
(lokalnymi i zdalnymi). Zapewne widzisz juĝ potencjalne zastosowania Dockera w Ărodowisku,
w którym pracujesz. Teraz czas, abyĂ zrozumiaï zagadnienia zwiÈzane z cyklem roboczym kontenera. W tym rozdziale dowiesz siÚ, jak optymalnie korzystaÊ z kontenerów wïasnych i tych, które
zostaïy opracowane przez innych, aby uzyskaÊ jak najlepszÈ wydajnoĂÊ i uniknÈÊ potencjalnych
problemów. Kontenery mogÈ usprawniÊ pracÚ nad aplikacjÈ, a takĝe jej testowanie i dystrybucjÚ.
Podczas lektury tego rozdziaïu poznasz najwaĝniejsze zagadnienia zwiÈzane z obsïugÈ kontenerów. Udzielimy Ci wielu praktycznych porad i przedstawimy polecenia, które pozwolÈ Ci usprawniÊ pracÚ z kontenerami.
W rozdziale zajmiemy siÚ nastÚpujÈcymi tematami:
Q wyjaĂnienie terminów zwiÈzanych z Dockerem;
Q praca z obrazami i kontenerami Dockera;
Q funkcje serwisu Docker Registry i jego repozytorium;
Q usïuga Docker Hub Registry;
Q szukanie obrazów Dockera;
Q praca z interaktywnymi kontenerami;
Q Ăledzenie zmian wewnÈtrz kontenera;
Q kontrolowanie i utrzymywanie kontenerów Dockera;
Q tworzenie obrazów na podstawie kontenerów;
Q uruchamianie kontenera jako demona.
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WyjaĂnienie terminów
zwiÈzanych z Dockerem
W kolejnych sekcjach wyjaĂnimy znaczenie czÚĂciej uĝywanych terminów zwiÈzanych z Dockerem. DziÚki temu podrozdziaïowi ïatwiej bÚdzie Ci zrozumieÊ zagadnienia poruszane w dalszej
czÚĂci tego rozdziaïu.

Obrazy Dockera
Obraz Dockera jest zbiorem wszystkich plików tworzÈcych wykonywalnÈ aplikacjÚ. Zawiera on
aplikacjÚ oraz wszystkie biblioteki, pliki binarne i inne elementy zaleĝne, takie jak np. deskryptor
wdroĝenia, które umoĝliwiajÈ uruchomienie aplikacji w dowolnym Ărodowisku. Pliki znajdujÈce
siÚ w obrazie Dockera sÈ przeznaczone tylko do odczytu, wiÚc nie moĝna edytowaÊ zawartoĂci
obrazu. Wprowadzanie zmian zawartoĂci obrazu jest moĝliwe tylko po dodaniu do niego kolejnej
warstwy — obrazy Dockera skïadajÈ siÚ z warstw, na podstawie których moĝna odtworzyÊ historiÚ
prac. Sïuĝy do tego polecenie docker history (wiÚcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 3., „Budowanie obrazów”).
Architektura obrazów Dockera skutecznie rozbudowuje koncepcjÚ warstw, umoĝliwiajÈc dodawanie nowych funkcjonalnoĂci do istniejÈcych obrazów w celu dostosowania ich do zmieniajÈcych siÚ wymagañ biznesowych i wielokrotne uĝywanie tych samych obrazów. Innymi sïowy:
dodawanie nowych warstw umoĝliwia dodawanie nowych funkcjonalnoĂci do stworzonych wczeĂniej obrazów, co pozwala tworzyÊ na ich podstawie nowe obrazy. Obrazy Dockera charakteryzujÈ
siÚ hierarchicznymi zaleĝnoĂciami. Obraz znajdujÈcy siÚ najniĝej w strukturze zaleĝnoĂci okreĂla
siÚ mianem obrazu bazowego. Obraz bazowy nie ma ĝadnego elementu macierzystego:

Na powyĝszym schemacie Ubuntu jest obrazem bazowym — taki obraz nie ma elementu
macierzystego.
Ubuntu jest systemem operacyjnym Linuksa opartym na systemie Debian. Obraz Ubuntu Dockera
jest minimalistycznym zbiorem bibliotek programu i plików binarnych wymaganych do uruchomienia aplikacji. Obraz ten nie zawiera jÈdra systemu Linux, sterowników zapewniajÈcych obsïugÚ urzÈdzeñ ani róĝnych usïug wchodzÈcych w skïad peïnoprawnego systemu Ubuntu.
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Jak widzisz, wszystko zaczyna siÚ od obrazu bazowego. Obrazem takim na zaprezentowanym
rysunku jest Ubuntu. MoĝliwoĂci tego obrazu rozszerza dodatkowa warstwa — obraz wget. Obraz
wget odwoïuje siÚ do obrazu Ubuntu jak do obrazu nadrzÚdnego. Kolejna warstwa dodaje aplikacjÚ serwerowÈ Tomcat, dla której obraz wget jest obrazem nadrzÚdnym. Kaĝdy element dodawany do oryginalnego obrazu bazowego jest przechowywany w oddzielnej warstwie (hierarchia
organizacji obrazu pozwala na okreĂlenie jego toĝsamoĂci). Kaĝdy obraz Dockera powstaje na podstawie obrazu bazowego, do którego dodawane sÈ kolejne funkcje w postaci nowych moduïów
bÚdÈcych kolejnymi warstwami opartymi na istniejÈcym obrazie Dockera (proces ten zilustrowano
na powyĝszych rysunkach).
Platforma Docker umoĝliwia ïatwe tworzenie nowych obrazów i rozbudowywanie juĝ istniejÈcych. Obrazy Dockera opracowane przez innych uĝytkowników tej platformy moĝesz pobieraÊ
z prywatnych i publicznych repozytoriów. Kaĝdy obraz ma unikalny identyfikator (wiÚcej informacji na ten temat znajdziesz w kolejnej sekcji).

Kontenery Dockera
Obrazy Dockera to tak naprawdÚ szablony przeznaczone tylko do odczytu. ZawierajÈ one
wszystkie skïadniki niezbÚdne do uruchomienia aplikacji, ale nie przechowujÈ ĝadnych informacji
o jej stanie. Kontener Dockera jest tworzony na podstawie obrazu Dockera. Zawiera dodatkowÈ
warstwÚ przeznaczonÈ do odczytu i zapisu, która znajduje siÚ nad statycznymi warstwami obrazu.
GdybyĂmy chcieli zastosowaÊ porównania do terminów zwiÈzanych z programowaniem obiektowym, to obrazy Dockera sÈ klasami, a kontenery Dockera sÈ obiektami (instancjami klas).
Obraz Dockera definiuje zachowanie kontenera Dockera — okreĂla proces wïÈczany podczas
uruchamiania kontenera. W poprzednim rozdziale korzystaïeĂ z polecenia docker run hello-world,
które sprawiaïo, ĝe silnik Dockera uruchamiaï nowy kontener utworzony na podstawie obrazu
hello-world, co powodowaïo wyĂwietlenie na ekranie komputera doĂÊ duĝej iloĂci informacji.
To chyba oczywiste, ĝe obrazy Dockera sÈ podstawowym blokiem konstrukcyjnym kontenerów
Dockera. Obrazy okreĂlajÈ sposób pracy kontenerów.
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Na powyĝszym rysunku przedstawiono warstwÚ zapisywalnÈ (umoĝliwiajÈcÈ zapis i odczyt
danych) dodawanÈ do obrazu podczas tworzenia kontenera w celu zapisu stanu aplikacji. Pod zapisywalnÈ warstwÈ kontenera moĝe siÚ znajdowaÊ kilka obrazów przeznaczonych tylko do odczytu.

Rejestr Dockera
Rejestr Dockera to repozytorium przeznaczone do przechowywania prywatnych i publicznych
obrazów Dockera. Umoĝliwia szybkie tworzenie aplikacji przez programistów znajdujÈcych
siÚ w dowolnym miejscu. Wszystkie obrazy przechowywane w rejestrze przechodzÈ proces
wielokrotnej walidacji, weryfikacji i modyfikacji, a wiÚc ich jakoĂÊ jest naprawdÚ wysoka. Moĝesz
zaïadowaÊ swój obraz Dockera do rejestru za pomocÈ polecenia docker push. Polecenie docker
pull sïuĝy do pobierania obrazów z rejestru.
Rejestr Dockera moĝe byÊ prowadzony przez dowolnego usïugodawcÚ i moĝe mieÊ charakter
publiczny lub prywatny. Oto przykïadowe rejestry:
Q Docker Hub,
Q Quay,
Q Google Container Registry,
Q AWS Container Registry.
Kaĝda firma i kaĝdy programista moĝe utworzyÊ wïasny rejestr przeznaczony tylko do przechowywania lub takĝe udostÚpniania obrazów Dockera.

Praca z obrazami Dockera
W poprzednim rozdziale pokazaliĂmy typowy przykïad wyĂwietlajÈcy komunikat w rodzaju
Witaj, Ăwiecie! — uruchomiliĂmy obraz hello-world. Czas dokïadniej przeanalizowaÊ dane
wyĂwietlane po uruchomieniu polecenia docker pull uĝywanego do pobierania obrazów Dockera.
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W dalszej czÚĂci tego podrozdziaïu bÚdziemy korzystaÊ z obrazu busybox — jednego z najmniejszych, ale bardzo praktycznych obrazów Dockera. Przykïad ten pozwoli nam zrozumieÊ sposób
obsïugi obrazów przez Dockera:

Przyjrzyj siÚ komunikatom wyĂwietlonym po uruchomieniu polecenia docker pull. Jednym z nich
jest Using default tag: latest (uĝywanie domyĂlnej etykiety: najnowszy). Rejestry obrazów Dockera
obsïugujÈ mechanizmy zarzÈdzania, które pozwalajÈ na przechowywanie wielu wariantów tego
samego obrazu — róĝne wersje obrazu mogÈ byÊ oznaczone okreĂlonymi etykietami.
DomyĂlnie Docker zawsze pobiera obraz oznaczony etykietÈ latest (najnowszy). Kaĝdy wariant
obrazu moĝe byÊ wybrany za pomocÈ etykiety. EtykietÚ naleĝy umieĂciÊ po dwukropku (:)
wpisanym po nazwie repozytorium (<repozytorium>:<etykieta>). Spróbujmy pobraÊ obraz busybox oznaczony etykietÈ 1.24:

To doskonaïa funkcja, prawda? Moĝemy pobraÊ dowolnÈ wersjÚ obrazu busybox. W zaprezentowanym przykïadzie pobraliĂmy wersjÚ 1.24. Polecenie docker pull obsïuguje równieĝ parametr a, który sïuĝy do pobierania wszystkich dostÚpnych wersji obrazu. Zachowaj ostroĝnoĂÊ, korzystajÈc z niego, bo moĝesz bardzo szybko zapeïniÊ caïÈ dostÚpnÈ przestrzeñ dyskowÈ.
PobraliĂmy juĝ kilka obrazów Dockera ze zdalnego repozytorium. Teraz host Dockera moĝe uzyskaÊ lokalny dostÚp do pobranych obrazów. W celu wyĂwietlenia listy obrazów dostÚpnych dla
hosta Dockera skorzystaj z polecenia docker images:

Na wyĂwietlonej liĂcie znalazïy siÚ trzy elementy. Przyjrzyjmy siÚ bliĝej danym wygenerowanym
po uruchomieniu polecenia docker images. Oto lista kolumn, które mogÈ byÊ wyĂwietlone przez
to polecenie:
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Q REPOSITORY (repozytorium) — nazwa repozytorium lub obrazu. W poprzednich
przykïadach korzystaliĂmy z repozytoriów o nazwach hello-world i busybox.
Q TAG (etykieta) — etykieta przypisana do obrazu, np. 1.24 lub latest. Do obrazu moĝe byÊ
przypisanych kilka etykiet.
Q IMAGE ID (identyfikator obrazu) — do kaĝdego obrazu przypisany jest unikalny
identyfikator. Jest to losowa liczba szesnastkowa majÈca 64 cyfry. DomyĂlnie polecenie
docker images wyĂwietla tylko 12 cyfr. W celu wyĂwietlenia wszystkich 64 cyfr
skorzystaj z flagi --no-trunc (np. sudo docker images --no-trunc).
Q CREATED (utworzony) — czas, który upïynÈï od utworzenia obrazu.
Q SIZE (rozmiar) — wirtualny rozmiar obrazu.

Serwis Docker Hub
W poprzedniej sekcji uruchamiaïeĂ polecenie docker pull w celu pobrania obrazu busybox.
W tej sekcji chciaïbym opisaÊ dziaïanie tego polecenia. Dowiesz siÚ, ĝe polecenie docker pull
korzysta z serwisu Docker Hub.
SpoïecznoĂÊ rozwijajÈca Dockera doprowadziïa do powstania publicznego repozytorium obrazów
dostÚpnego pod domyĂlnym adresem index.docker.io. Ta domyĂlna lokalizacja to wïaĂnie Docker
Hub. Polecenie docker pull jest zaprogramowane tak, aby szukaïo obrazów pod tym wïaĂnie
adresem. W zwiÈzku z tym jeĝeli uruchomisz polecenie pobierania obrazu busybox, to obraz ten
zostanie pobrany z domyĂlnego rejestru. Taki mechanizm przyĂpiesza uruchamianie kontenerów
Dockera. Docker Hub to oficjalne repozytorium zawierajÈce wszystkie obrazy utworzone i opublikowane przez spoïecznoĂÊ rozwijajÈcÈ Dockera. W serwisie zaimplementowano rozwiÈzania polegajÈce na tym, ĝe obrazy przechodzÈ procedury kontrolne. Ponadto serwis weryfikuje toĝsamoĂÊ
osoby publikujÈcej obraz, a takĝe integralnoĂÊ wszystkich danych przepïywajÈcych przez wszystkie kanaïy rejestru.
IstniejÈ sprawdzone metody weryfikacji i walidacji pozwalajÈce na usuniÚcie z obrazów Dockera
wszystkich celowo lub przypadkowo wprowadzonych wirusów i zïoĂliwego oprogramowania.
IntegralnoĂÊ obrazów Dockera jest zapewniana przez mechanizm cyfrowego podpisu. Jeĝeli
mimo to oficjalny obraz zostanie uszkodzony lub sfaïszowany, to silnik Dockera wyĂwietli informujÈce o tym ostrzeĝenie przed uruchomieniem obrazu.
Poza oficjalnym repozytorium serwis Docker Hub Registry udostÚpnia platformÚ dla niezaleĝnych
programistów, która moĝe byÊ uĝyta do upublicznienia opracowanych przez nich obrazów. Obrazy
opracowane przez niezaleĝnych programistów sÈ oznaczone identyfikatorem uĝytkownika (identyfikator ten jest umieszczany przed nazwÈ obrazu). Na przykïad obraz thedockerbook/helloworld
zostaï opracowany przez niezaleĝnego programistÚ o identyfikatorze thedockerbook i jest udostÚpniany w repozytorium o nazwie helloworld. Obrazy opracowane przez niezaleĝnych twórców
moĝna pobieraÊ za pomocÈ polecenia docker pull:
$ sudo docker pull thedockerbook/helloworld
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Poza pobieraniem obrazów z oficjalnego repozytorium Docker umoĝliwia pobieranie obrazów
z repozytoriów niezaleĝnych (mogÈ byÊ to repozytoria publiczne lub prywatne). Jak zapewne
pamiÚtasz, silnik Dockera domyĂlnie szuka obrazów pod adresem index.docker.io. Jeĝeli chcesz
pobraÊ obraz z innego repozytorium, to musisz rÚcznie okreĂliÊ ĂcieĝkÚ, pod którÈ znajduje
siÚ dany obraz. Adres obrazu przypomina adres URL, ale nie zawiera specyfikatora protokoïu
(np.: https://, http:// lub ftp://). Oto przykïadowe polecenie pobierajÈce obraz z niezaleĝnego
repozytorium:
$ sudo docker pull rejestr.przykïad.com/moja_aplikacja

Wyszukiwanie obrazów Dockera
Repozytorium Docker Hub udostÚpnia oficjalne obrazy, a takĝe obrazy opracowane przez niezaleĝnych programistów — uĝytkowników Dockera. W chwili pisania tej ksiÈĝki Docker Hub
udostÚpnia tysiÈce obrazów (okreĂlanych mianem zdockeryzowanych aplikacji). WiÚkszoĂÊ z nich
zostaïa pobrana przez miliony uĝytkowników. Obrazy te mogÈ byÊ uĝywane w sposób bezpoĂredni
lub peïniÊ funkcjÚ bloku konstrukcyjnego aplikacji tworzonych przez uĝytkownika Dockera.
ZawartoĂÊ oficjalnego repozytorium moĝesz przeszukiwaÊ za pomocÈ polecenia docker search:
$ sudo docker search mysql

W wynikach wyszukiwania frazy mysql znajdziesz wiele obrazów zwiÈzanych z technologiÈ
MySQL. Ograniczmy wyĂwietlanÈ listÚ do kilku pierwszych wyników wyszukiwania — skorzystajmy z polecenia head -10:

Jak widzisz, wyniki wyszukiwania sÈ sortowane wedïug ich oceny (STARS). W wynikach wyszukiwania podawana jest informacja o tym, czy obraz jest oficjalny (utworzony i udostÚpniany
przez oficjalne repozytorium Dockera). Ponadto podawana jest informacja dotyczÈca tego, czy
obraz zostaï zbudowany za pomocÈ struktury szkieletowej automatyzacji stworzonej przez twórców platformy Docker. Obraz mysql utworzony i udostÚpniony przez Docker Inc. uzyskaï ocenÚ
2759 gwiazdek. ¥wiadczy to o tym, ĝe jest to najpopularniejszy obraz mysql. Polecamy korzystanie
tylko z obrazów udostÚpnionych oficjalnie przez Docker Inc. z powodów bezpieczeñstwa. Kolejnym obrazem na liĂcie jest mysql-server udostÚpniony przez niezaleĝnego uĝytkownika. Obraz
ten uzyskaï ocenÚ 178 gwiazdek. Kontenery Dockera sÈ standardowymi blokami konstrukcyjnymi
aplikacji rozproszonych.
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Dynamiczne repozytorium obrazów Dockera utrzymuje siÚ dziÚki wsparciu entuzjastów z caïego
Ăwiata. ProgramiĂci mogÈ pobieraÊ obrazy z serwisu Docker Hub, a takĝe udostÚpniaÊ w nim
róĝne obrazy i kontenery zoptymalizowane pod kÈtem konkretnych potrzeb biznesowych. DziÚki
temu moĝna w duĝym stopniu zautomatyzowaÊ i przyĂpieszyÊ proces tworzenia, wdraĝania i obsïugi
aplikacji. Docker Hub ma na celu zapewnienie doskonaïej bazy obrazów dla programistów
i administratorów systemu, dziÚki której mogÈ oni skupiÊ siÚ na tworzeniu nowych funkcji poprzez
zminimalizowanie powtarzalnej pracy nad podstawowymi elementami konstrukcji aplikacji.
Na podstawie zapytañ wyszukiwarki Docker Hub Registry i rozmów z wieloma róĝnymi programistami twórcy Dockera doszli do wniosku, ĝe programiĂci potrzebujÈ gotowych stosów moduïów
utworzonych w preferowanych przez nich jÚzykach. Programistom zaleĝy na maksymalnym
skróceniu czasu pracy — pisaniu kodu bez tracenia czasu na walkÚ ze Ărodowiskiem programistycznym, z elementami konstrukcyjnymi aplikacji i bibliotekami.

Praca z interaktywnym kontenerem
W rozdziale 1. uruchomiïeĂ kontener Hello World i zobaczyïeĂ na wïasne oczy, jak dziaïa
technologia konteneryzacji. W tej sekcji uruchomisz kontener w trybie interaktywnym. Jako parametr polecenia docker run podaje siÚ nazwÚ obrazu wejĂciowego, który jest nastÚpnie uruchamiany jako kontener. W celu uruchomienia kontenera w trybie interaktywnym naleĝy do polecenia docker run dodaÊ flagi -t i -i. Flaga -i sprawia, ĝe kontener zostanie uruchomiony w trybie
interaktywnym (przechwytuje ona standardowe wejĂcie kontenera STDIN). Flaga -t alokuje
emulator terminala, zwany równieĝ pseudoterminalem, a nastÚpnie przypisuje go do kontenera.
W poniĝszym przykïadzie uruchomimy interaktywny kontener na podstawie obrazu ubuntu:16.04
przy uĝyciu parametru /bin/bash:
$ sudo docker run -i -t ubuntu:16.04 /bin/bash

Nie pobraïeĂ jeszcze obrazu ubuntu, wiÚc w terminalu zostanie wyĂwietlony komunikat, ĝe ten
obraz nie jest dostÚpny w lokalnym zbiorze obrazów, a nastÚpnie automatycznie uruchomi siÚ
proces pobierania tego obrazu:
Unable to find image 'ubuntu:16.04' locally
16.04: Pulling from library/ubuntu

Od razu po pobraniu obrazu zostanie on uruchomiony jako kontener. Ponadto wewnÈtrz kontenera uruchomiona zostanie powïoka Bash (dzieje siÚ tak, poniewaĝ podczas uruchamiania polecenia podaliĂmy argument /bin/bash). Bash wyĂwietli komunikat podobny do poniĝszego:
root@742718c21816:/#

Komunikat ten Ăwiadczy o poprawnym dziaïaniu kontenera i gotowoĂci do przyjÚcia poleceñ.
Liczba szesnastkowa 742718c21816 to nazwa hosta kontenera. W Dockerze nazwa hosta jest
taka sama jak identyfikator kontenera.
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Spróbuj uruchomiÊ kilka poleceñ — sprawdě moĝliwoĂÊ interaktywnej pracy z kontenerem:
root@742718c21816:/# hostname
742718c21816
root@742718c21816:/# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@742718c21816:/# echo $PS1
[e]0;u@h: wa]${debian_chroot:+($debian_chroot)}u@h:w$
root@742718c21816:/#

Na podstawie tych trzech poleceñ widaÊ, ĝe znak gotowoĂci do dziaïania skïada siÚ z identyfikatora
uĝytkownika, nazwy hosta i bieĝÈcego katalogu.
Teraz skorzystajmy z jednej z niszowych funkcji Dockera — moĝliwoĂci odczepienia Dockera
od interaktywnego kontenera. Przyjrzyjmy siÚ równieĝ szczegóïom zarzÈdzania tym kontenerem
przez Dockera. Moĝemy odïÈczyÊ Dockera od kontenera za pomocÈ sekwencji kombinacji klawiszy Ctrl+P i Ctrl+Q. Sekwencja ta odïÈcza pseudoterminal od kontenera i przenosi uĝytkownika
do znaku gotowoĂci hosta Dockera ($), ale nie spowoduje to zakoñczenia pracy kontenera. W celu
wyĂwietlenia listy wszystkich dziaïajÈcych kontenerów i ich najwaĝniejszych parametrów skorzystaj z polecenia docker ps:
$ sudo docker ps
CONTAINER ID
IMAGE
PORTS
NAMES
742718c21816
ubuntu:16.04
jolly_lovelace

COMMAND

CREATED

STATUS

"/bin/bash"

About a minute ago

Up About a minute

Polecenie docker ps wyĂwietla tabelÚ z nastÚpujÈcymi kolumnami:
Q CONTAINER ID (identyfikator kontenera) — identyfikator przypisany kontenerowi.
Do kaĝdego kontenera przypisany jest unikalny identyfikator. Jest to losowa liczba
szesnastkowa majÈca 64 cyfry. DomyĂlnie polecenie docker ps wyĂwietla tylko 12
cyfr. W celu wyĂwietlenia wszystkich 64 cyfr skorzystaj z flagi --no-trunc (np. sudo
docker ps --no-trunc).
Q IMAGE (obraz) — obraz, na podstawie którego uruchomiono kontener.
Q COMMAND (polecenie) — polecenie wywoïane w momencie uruchomienia kontenera.
Q CREATED (utworzony) — czas, który upïynÈï od utworzenia kontenera.
Q STATUS (status) — bieĝÈcy status kontenera.
Q PORTS (porty) — kolumna informujÈca o tym, czy do kontenera przypisano porty.
Q NAMES (nazwy) — silnik Dockera automatycznie generuje losowÈ nazwÚ kontenera
skïadajÈcÈ siÚ z angielskiego przymiotnika i rzeczownika. W celu odwoïania siÚ do
kontenera moĝna uĝywaÊ jego identyfikatora lub nazwy. Nazwa kontenera moĝe zostaÊ
nadana rÚcznie za pomocÈ parametru --name dodanego do polecenia docker run.
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Po przyjrzeniu siÚ statusowi kontenera doïÈczmy go ponownie do Dockera. Skorzystaj z zaprezentowanego poniĝej polecenia docker attach. Moĝesz posïuĝyÊ siÚ nazwÈ kontenera lub
jego identyfikatorem. W zaprezentowanym przykïadzie wykorzystaliĂmy nazwÚ kontenera. Jeĝeli
w oknie terminala nie widzisz znaku gotowoĂci, ponownie wciĂnij klawisz Enter:
$ sudo docker attach jolly_lovelace
root@742718c21816:/#
Docker umoĝliwia wielokrotne podïÈczanie siÚ do kontenera, co jest bardzo przydatne przy
wspóïdzieleniu ekranu.

Polecenie docker attach ponownie spowoduje wyĂwietlenie znaku gotowoĂci kontenera. Poeksperymentuj z interaktywnym kontenerem — uruchom nastÚpujÈce polecenia:
root@742718c21816:/# pwd
/
root@742718c21816:/# ls
bin dev home lib64 mnt proc run srv tmp var
boot etc lib media opt root sbin sys usr
root@742718c21816:/# cd usr
root@742718c21816:/usr# ls
bin games include lib local sbin share src
root@742718c21816:/usr# exit
exit
$

Interaktywny kontener zostanie zatrzymany od razu po zakoñczeniu procesu Bash za pomocÈ
polecenia exit. W zwiÈzku z tym w oknie terminala ponownie zostanie wyĂwietlony znak gotowoĂci Dockera ($).

¥ledzenie zmian wewnÈtrz kontenera
Podczas lektury poprzedniej sekcji dowiedziaïeĂ siÚ, jak utworzyÊ kontener oparty na bazowym
obrazie ubuntu, i sprawdziïeĂ dziaïanie podstawowych poleceñ sïuĝÈcych do podïÈczania i odïÈczania kontenerów. PoznaïeĂ równieĝ polecenie docker ps, które wyĂwietla podstawowe dane
niezbÚdne do zarzÈdzania kontenerami. W tej sekcji pokaĝemy Ci, jak skutecznie ĂledziÊ zmiany
wprowadzone w kontenerze i porównywaÊ je z obrazem uĝytym do uruchomienia kontenera.
Uruchom kontener w trybie interaktywnym, tak jak robiïeĂ to w poprzedniej sekcji:
$ sudo docker run -i -t ubuntu:16.04 /bin/bash

Przejdě do katalogu /home:
root@d5ad60f174d3:/# cd /home
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Teraz skorzystaj z polecenia touch w celu utworzenia trzech pustych plików. Za pierwszym
razem, gdy uĝyjesz polecenia ls -l, zobaczysz, ĝe katalog jest pusty. Drugie uĝycie tego polecenia
pokaĝe trzy puste pliki utworzone za pomocÈ polecenia touch:
root@d5ad60f174d3:/home#
total 0
root@d5ad60f174d3:/home#
root@d5ad60f174d3:/home#
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0
-rw-r--r-- 1 root root 0
-rw-r--r-- 1 root root 0
root@d5ad60f174d3:/home#

ls -l
touch {abc,cde,fgh}
ls -l
Sep 29 10:54 abc
Sep 29 10:54 cde
Sep 29 10:54 fgh

Docker Engine elegancko zarzÈdza swoim systemem plików i pozwala na przeprowadzenie inspekcji systemu plików kontenera za pomocÈ polecenia docker diff. W celu przeprowadzenia
inspekcji systemu plików kontenera naleĝy go odczepiÊ lub otworzyÊ inne okno terminala z sesjÈ
hosta Dockera, a nastÚpnie uruchomiÊ polecenie docker diff. Wiemy, ĝe dowolny kontener
ubuntu ma nazwÚ hosta, która jest czÚĂciÈ znaku gotowoĂci. Nazwa ta jest równieĝ identyfikatorem
kontenera. Moĝemy z niej skorzystaÊ, uruchamiajÈc polecenie docker diff:
$ sudo docker diff d5ad60f174d3

W zaprezentowanym przykïadzie uruchomienie polecenia docker diff wygeneruje cztery linie
odpowiedzi:
C
A
A
A

/home
/home/abc
/home/cde
/home/fgh

Odpowiedě ta oznacza, ĝe katalog /home zostaï zmodyfikowany (Ăwiadczy o tym litera C) i utworzono pliki /home/abc, /home/cde i /home/fgh, o czym Ăwiadczy litera A. Operacje usuwania
oznaczane sÈ literÈ D. Nie usuwaliĂmy ĝadnych plików, a wiÚc oznaczenie to nie pojawia siÚ
w wygenerowanych danych wyjĂciowych.
Jeĝeli podczas pracy z obrazem nie okreĂlimy konkretnego egzemplarza obrazu np. za pomocÈ nazwy, to Docker Engine bÚdzie siÚ odwoïywaÊ do ostatnio wygenerowanego egzemplarza
(zostanie uĝyty parametr latest).

ZarzÈdzanie kontenerami
Dotychczas zaprezentowaliĂmy kilka praktycznych przykïadów ilustrujÈcych sedno pracy z kontenerami. W tej sekcji przedstawimy kilka podstawowych, a takĝe kilka bardziej zaawansowanych
poleceñ umoĝliwiajÈcych zarzÈdzanie kontenerami.
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Docker Engine pozwala na uruchomienie (docker start), zatrzymanie (docker stop) i ponowne
uruchomienie (docker restart) kontenera. Zacznijmy od polecenia docker stop zatrzymujÈcego
aktywny kontener. Uruchomienie tego polecenia przez uĝytkownika sprawia, ĝe Docker Engine
wysyïa sygnaï SIGTERM (-15) do gïównego procesu uruchomionego wewnÈtrz kontenera. Sygnaï
ten wywoïuje jego poprawne zakoñczenie. WiÚkszoĂÊ procesów obsïuguje ten sygnaï i zamyka siÚ
w sposób poprawny. Ale jeĂli do tego nie dojdzie, Docker Engine odczekuje pewien czas i jeĝeli
w ciÈgu tego czasu proces nie zostanie zakoñczony, to Docker Engine zakoñczy ten proces
metodÈ siïowÈ. Siïowe zakoñczenie jest przeprowadzane poprzez wysïanie sygnaïu SIGKILL(-9),
który nie moĝe byÊ zignorowany. Powoduje on natychmiastowe zakoñczenie procesu bez przeprowadzenia sprzÈtania.
Czas uruchomiÊ kontener i poeksperymentowaÊ z poleceniem docker stop:
$ sudo docker run -i -t ubuntu:16.04 /bin/bash
root@da1c0f7daa2a:/#

UruchomiliĂmy kontener. Teraz czas skorzystaÊ z polecenia docker stop. Do polecenia musisz
dodaÊ argument w postaci identyfikatora kontenera (skopiuj go ze znaku gotowoĂci). OczywiĂcie
polecenie to naleĝy wprowadziÊ w drugim oknie lub instancji terminala. Polecenie to zawsze
wyĂwietla identyfikator kontenera:
$ sudo docker stop da1c0f7daa2a
da1c0f7daa2a

Jeĝeli przejdziesz do okna lub instancji terminala, w której uruchomiïeĂ wczeĂniej kontener, to
zauwaĝysz, ĝe dziaïanie kontenera zostaïo zakoñczone. Jeĝeli przyjrzysz siÚ uwaĝniej zawartoĂci
tego okna, zauwaĝysz napis exit znajdujÈcy siÚ obok znaku gotowoĂci kontenera. Wynika to
z obsïugi sygnaïu SIGTERM przez powïokÚ Bash:
root@da1c0f7daa2a:/# exit
$

GdybyĂmy poszli krok dalej i uruchomili polecenie docker ps, kontener nie znalazïby siÚ na
wyĂwietlonej liĂcie. Wynika to z tego, ĝe polecenie docker ps wyĂwietla listÚ zawierajÈcÈ tylko
kontenery znajdujÈce siÚ w stanie aktywnym. Nasz kontener znalazï siÚ w stanie zatrzymania,
a wiÚc nie zostaï ujÚty na tej liĂcie. Jak w zwiÈzku z tym zobaczyÊ kontenery, które znajdujÈ
siÚ w stanie zatrzymania? Polecenie docker ps moĝe przyjÈÊ dodatkowy argument -a, który
spowoduje wyĂwietlenie wszystkich kontenerów hosta Dockera niezaleĝnie od ich statusu:
$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID
IMAGE
CREATED
STATUS
NAMES
da1c0f7daa2a
20 minutes ago
desperate_engelbart
$

COMMAND
PORTS
ubuntu:16.04
Exited (0) 10 minutes ago

"/bin/bash"
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Przyjrzyjmy siÚ poleceniu docker start. Sïuĝy ono do uruchamiania jednego wstrzymanego kontenera lub wielu takich kontenerów. Kontener moĝe byÊ wprowadzony w stan zatrzymania za
pomocÈ polecenia docker stop lub w wyniku zakoñczenia gïównego procesu kontenera (moĝe do
tego dojĂÊ w sposób naturalny lub w wyniku bïÚdu). Polecenie to nie wpïywa na pracÚ aktywnych
kontenerów.
Uruchom zatrzymany wczeĂniej kontener za pomocÈ polecenia docker start (jako argument tego
polecenia musisz podaÊ identyfikator kontenera):
$ sudo docker start da1c0f7daa2a
da1c0f7daa2a
$

DomyĂlnie polecenie docker start nie wywoïa podïÈczenia kontenera. W celu podïÈczenia kontenera naleĝy uruchomiÊ polecenie docker start z parametrem -a lub polecenie docker attach
w sposób jawny:
$ sudo docker attach da1c0f7daa2a
root@da1c0f7daa2a:/#

Teraz moĝesz uruchomiÊ polecenie docker ps i zweryfikowaÊ status pracy kontenera:
$ sudo docker ps
CONTAINER ID
CREATED
NAMES
da1c0f7daa2a
25 minutes ago
desperate_engelbart
$

IMAGE
STATUS

COMMAND
PORTS

ubuntu:16.04
Up 3 minutes

"/bin/bash"

Polecenie restart ïÈczy funkcje poleceñ stop i start. Innymi sïowy: polecenie restart zatrzyma
dziaïanie kontenera — wykona dokïadnie te same operacje co polecenie docker stop, a nastÚpnie
zainicjuje proces uruchamiania (start). Operacje te sÈ wykonywane domyĂlnie po uruchomieniu polecenia docker restart.
KolejnÈ przydatnÈ parÈ poleceñ jest docker pause i docker unpause. Polecenie docker pause
wstrzymuje wykonywanie wszystkich procesów w kontenerze. Polecenie docker unpause spowoduje ponowienie wykonywania wszystkich procesów kontenera od punktu, w którym zostaïy
one wstrzymane.
Czas zobaczyÊ, jak w praktyce dziaïajÈ polecenia docker pause i docker unpause. StworzyliĂmy
przykïad korzystajÈcy z dwóch okien terminala. W jednym z nich uruchomiliĂmy zaprezentowany
wczeĂniej kontener ubuntu, a nastÚpnie wywoïaliĂmy nieskoñczonÈ pÚtlÚ wyĂwietlajÈcÈ datÚ i czas
w odstÚpach co 5 s. Aby samodzielnie wykonaÊ ten eksperyment, uruchom nastÚpujÈce polecenia:
$ sudo docker run -i -t ubuntu:16.04 /bin/bash
root@c439077aa80a:/# while true; do date; sleep 5; done
Thu Oct 2 03:11:19 UTC 2016

47

Kup książkę

Poleć książkę

Docker dla praktyków

Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu

Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

03:11:24
03:11:29
03:11:34
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UTC
UTC
UTC
UTC
UTC
UTC
UTC
UTC
UTC
UTC
UTC

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Nasz skrypt wyĂwietlaï datÚ i bieĝÈcy czas dokïadnie co 5 s z jednym wyjÈtkiem:
Thu Oct 2 03:11:34 UTC 2016
Thu Oct 2 03:11:59 UTC 2016

Tutaj widoczne jest upïyniÚcie 25 s. Wynika ono z uruchomienia polecenia docker pause odwoïujÈcego siÚ do tego kontenera w drugim oknie terminala:
$ sudo docker pause c439077aa80a
c439077aa80a

Po wstrzymaniu kontenera sprawdziliĂmy status jego procesu za pomocÈ polecenia docker ps
(polecenie to uruchomiliĂmy równieĝ w drugim oknie terminala). OczywiĂcie zwrócone dane
poinformowaïy o wstrzymaniu pracy kontenera (status Paused):
$ sudo docker ps
CONTAINER ID
CREATED
c439077aa80a
47 seconds ago

IMAGE
STATUS
ubuntu:16.04
Up 46 seconds (Paused)

COMMAND
PORTS
"/bin/bash"

NAMES
ecstatic_torvalds

NastÚpnie uruchomiliĂmy polecenie docker unpause, które ponowiïo dziaïanie wstrzymanego
wczeĂniej kontenera. Kontener zaczÈï ponownie wyĂwietlaÊ datÚ i czas:
$ sudo docker unpause c439077aa80a
c439077aa80a

Podczas lektury tej sekcji poznaïeĂ polecenia docker pause i docker unpause. Teraz czas zatrzymaÊ
kontener za pomocÈ polecenia docker stop:
$ sudo docker stop c439077aa80a
c439077aa80a

Administrowanie kontenerami
W poprzednich przykïadach po uruchomieniu polecenia docker ps -a widaÊ byïo wiele zatrzymanych kontenerów. Kontenery te mogïyby wisieÊ w stanie zatrzymania przez wieki. Moĝe siÚ to
wydawaÊ bïÚdem, ale w praktyce pozwala na utworzenie obrazu na podstawie takiego kontenera,
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a takĝe na ponowne uruchomienie wybranych zatrzymanych kontenerów. Jednakĝe nie wszystkie zatrzymane kontenery bÚdÈ uĝywane ponownie, a kaĝdy z takich kontenerów zajmuje przestrzeñ dyskowÈ systemu plików hosta Dockera. Docker Engine oferuje kilka sposobów rozwiÈzania
tego problemu. Przyjrzyjmy siÚ im.
Podczas uruchamiania kontenera moĝemy poprosiÊ Docker Engine, aby sprzÈtnÈï kontener
po osiÈgniÚciu stanu zatrzymania. W tym celu naleĝy zastosowaÊ dodany do polecenia docker run
parametr --rm (sudo docker run -i -t --rm ubuntu:16.04 /bin/bash).
Innym rozwiÈzaniem tego problemu jest wyĂwietlenie listy wszystkich kontenerów (polecenie
docker ps -a) i rÚczne usuniÚcie zbÚdnych zatrzymanych kontenerów za pomocÈ polecenia
docker rm:
$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID
IMAGE
COMMAND
CREATED
STATUS
PORTS
7473f2568add
ubuntu:16.04
"/bin/bash"
5 seconds ago
Exited (0) 3 seconds ago

NAMES
jolly_wilson

$ sudo docker rm 7473f2568add
7473f2568add
$

Polecenia docker rm i docker ps moĝna poïÈczyÊ w celu automatycznego usuniÚcia wszystkich
zatrzymanych kontenerów:
$ sudo docker rm $(sudo docker ps -aq)

Polecenie znajdujÈce siÚ w nawiasie $() wygeneruje listÚ identyfikatorów wszystkich kontenerów
niezaleĝnie od ich statusu. Lista ta stanie siÚ argumentem polecenia docker rm, które jeĝeli
nie zostanie uruchomione z parametrem -f, usunie tylko te kontenery, które nie sÈ aktywne.
Polecenie to po trafieniu na uruchomiony kontener zwróci poniĝszy komunikat informujÈcy, ĝe nie
moĝna usunÈÊ aktywnego kontenera, a nastÚpnie przejdzie do kolejnego kontenera z listy:
Error response from daemon: You cannot remove a running container.
Stop the container before attempting removal or use -f

Moĝesz uniknÈÊ takich sytuacji poprzez przefiltrowanie listy i wybranie tylko kontenerów w stanie
exited za pomocÈ dodanego do polecenia docker ps parametru -f:
$ sudo docker rm $(sudo docker ps -aq -f state=exited)

Irytuje CiÚ wpisywanie tak dïugich i skomplikowanych poleceñ? Mamy dla Ciebie dobre wieĂci. Wszystkie zatrzymane kontenery moĝna usunÈÊ za pomocÈ polecenia docker container prune.
Wprowadzono je do Dockera w wersji 1.13. Oto przykïad uruchomienia polecenia docker container
prune:
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Budowanie obrazów na podstawie kontenerów
Dotychczas pracowaliĂmy na kontenerach powstaïych na bazie standardowych obrazów busybox
i ubuntu. W tej sekcji dowiesz siÚ, jak doïÈczyÊ dodatkowe oprogramowanie do obrazu bazowego
poprzez konwersjÚ aktywnego kontenera na obraz przeznaczony do dalszego uĝytku.
W roli bazowego obrazu zastosujmy ubuntu:16.04. Dodajmy do niego aplikacjÚ wget, a nastÚpnie
przeksztaïÊmy dziaïajÈcy kontener na obraz. W tym celu naleĝy wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Uruchom kontener ubuntu:16.04 za pomocÈ polecenia docker run:
$ sudo docker run -i -t ubuntu:16.04 /bin/bash

2. Po uruchomieniu kontenera zweryfikuj obecnoĂÊ w wybranym obrazie aplikacji
wget. Skorzystaj z polecenia which z argumentem wget. Polecenie to zwróci pusty
wiersz, co oznacza, ĝe aplikacja wget nie zostaïa zainstalowana w tym kontenerze:
root@472c96295678:/# which wget
root@472c96295678:/#

3. Czas zainstalowaÊ aplikacjÚ wget. Pracujesz z nowym kontenerem ubuntu, wiÚc przed
rozpoczÚciem instalacji pakietu wget musisz dokonaÊ synchronizacji z repozytorium
pakietów ubuntu:
root@472c96295678:/# apt-get update

4. Po zakoñczeniu synchronizacji z repozytorium pakietów moĝesz rozpoczÈÊ
instalacjÚ aplikacji wget:
root@472c96295678:/# apt-get install -y wget

5. Po zakoñczeniu instalacji aplikacji wget upewnij siÚ, ĝe zostaïa ona zainstalowana
poprawnie — uruchom polecenie which z argumentem wget:
root@472c96295678:/# which wget
/usr/bin/wget
root@472c96295678:/#

6. Instalacja dowolnego oprogramowania spowoduje zmianÚ kontenera w stosunku
do jego obrazu bazowego. Moĝemy to sprawdziÊ za pomocÈ polecenia docker diff
opisanego w sekcji „¥ledzenie zmian wewnÈtrz kontenera”. Uruchom je w drugim
terminalu:
$ sudo docker diff 472c96295678
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W wyniku uruchomienia tego polecenia na ekranie zostanie wyĂwietlone kilkaset
linii informujÈcych o modyfikacji obrazu ubuntu. Modyfikacje te powstaïy w wyniku
aktualizacji repozytorium pakietów, pobrania danych binarnych aplikacji wget, a takĝe
plików niezbÚdnych do jej obsïugi.
7. Teraz czas na wykonanie najwaĝniejszej czynnoĂci — zatwierdzenia obrazu.
Polecenie docker commit moĝe byÊ uruchomione na aktywnym lub zatrzymanym
kontenerze. W przypadku uruchomienia go na dziaïajÈcym kontenerze Docker
Engine wstrzyma dziaïanie kontenera podczas operacji commit w celu zapewnienia
spójnoĂci danych. Mimo to zalecamy wykonywanie operacji commit tylko na
zatrzymanym kontenerze. Oto przykïad dziaïania polecenia docker commit:
$ sudo docker commit 472c96295678 \
learningdocker/ubuntu_wget
sha256:a530f0a0238654fa741813fac39bba2cc14457aee079a7ae1fe1c64dc7e1ac25

ZatwierdziliĂmy obraz pod nazwÈ learningdocker/ubuntu_wget.
Teraz juĝ wiesz, jak utworzyÊ obraz na podstawie zawartoĂci kontenera. WyĂwietl listÚ obrazów
dostÚpnych w hoĂcie Dockera i zobaczmy, czy znajdzie siÚ na niej nowy obraz:
$ sudo docker images
REPOSITORY
CREATED
learningdocker/ubuntu_wget
48 seconds ago
busybox
2 days ago
ubuntu
2 days ago

TAG
VIRTUAL SIZE
latest
221.3 MB
latest
2.433 MB
16.04
194.8 MB

IMAGE ID
a530f0a02386
e72ac664f4f0
6b4e8a7373fe

Z danych zwróconych przez polecenie docker images wynika, ĝe operacja tworzenia obrazu na
podstawie kontenera przebiegïa pomyĂlnie.
Umiesz juĝ tworzyÊ obrazy na podstawie kontenerów. ChcielibyĂmy zachÚciÊ CiÚ, abyĂ korzystaï
z tej metody gïównie podczas testowania. Najbardziej eleganckÈ i polecanÈ metodÈ tworzenia
obrazów jest metoda Dockerfile, która zostanie opisana w kolejnym rozdziale.

Uruchamianie kontenera jako demona
EksperymentowaïeĂ juĝ z interaktywnym kontenerem, ĂledziïeĂ zmiany dokonane w kontenerach,
tworzyïeĂ obrazy na podstawie kontenerów, a wiÚc zgïÚbiïeĂ pewne zagadnienia zwiÈzane z konteneryzacjÈ. Teraz czas, abyĂ zapoznaï siÚ z prawdziwym konikiem technologii Dockera. Tak
jest! W tej sekcji dowiesz siÚ, jak uruchomiÊ kontener w trybie odïÈczonym — nauczysz siÚ
uruchamiaÊ kontener jako demona. Ponadto zobaczysz, jak podglÈdaÊ tekst wygenerowany
w kontenerze.
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Polecenie docker run obsïuguje parametr -d, który sïuĝy do uruchamiania kontenera w trybie
odïÈczonym, tj. uruchamiania go jako demona. W celu zilustrowania tej koncepcji wrócimy do
przykïadu zaprezentowanego wczeĂniej podczas wyjaĂniania dziaïania operacji pause i unpause:
$ sudo docker run -d ubuntu \
/bin/bash -c "while true; do date; sleep 5; done"
0137d98ee363b44f22a48246ac5d460c65b67e4d7955aab6cbb0379ac421269b

Polecenie docker logs otwiera podglÈd danych generowanych przez kontener demona:
$ sudo docker logs \
0137d98ee363b44f22a48246ac5d460c65b67e4d7955aab6cbb0379ac421269b
Sat Oct 4 17:41:04 UTC 2016
Sat Oct 4 17:41:09 UTC 2016
Sat Oct 4 17:41:14 UTC 2016
Sat Oct 4 17:41:19 UTC 2016

Podsumowanie
W tym rozdziale poznaïeĂ róĝne zagadnienia zwiÈzane z dziaïaniem kontenerów Dockera. Na poczÈtku rozdziaïu wyjaĂniliĂmy waĝne terminy, takie jak: obraz, kontener, rejestr i repozytorium,
co uïatwiïo zrozumienie koncepcji przedstawionych w kolejnych podrozdziaïach. DowiedziaïeĂ
siÚ, jak szukaÊ obrazów w repozytorium Dockera. Ponadto poznaïeĂ róĝne zagadnienia zwiÈzane
z dziaïaniem i obsïugÈ kontenerów Dockera. Potrafisz ĂledziÊ zmiany dokonywane wewnÈtrz
kontenera i nimi administrowaÊ.
Podczas lektury kolejnego rozdziaïu poznasz techniki i narzÚdzia przydatne w procesie budowania
obrazów Dockera.
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silnik Docker Engine, Patrz: Docker Engine
SOA, 234
system
ciÈgïej integracji, 95
IDS, 101
IPS, 101
kontroli wersji
GitHub, 178
obrazów, 95
operacyjny
jÈdro, 22
Linux, Patrz: Linux
plików, 128, 131
AUFS, 25
szyfrowanie, 215
Ărodowisko Jenkins, Patrz: Jenkins

T
tablica
exec, 66
JSON, 66
TDD, 169, 170, 176, 230
technologia
CaaS, Patrz: CaaS
PaaS, Patrz: PaaS
terminal, 42
testowanie, 169, 231, 232
automatyzacja, 181, 185
translacja adresów sieciowych, Patrz: NAT
tryb bezpiecznych obliczeñ seccomp, 212
TUF, 214

obliczeniowa, 156
brzegowa, 235, 236
we mgle, 235
odkrywanie, 148
Redis, 163

V
Vagrant, 27
Virtual Machine Monitor, Patrz: VMM
Virtualenv, 174
VMM, 18, 230
Vormetric, 215

W
Windows, 27
Windows 10, 23, 27
Windows Nano Server, 22
Windows Server, 22
Windows Server 2016, 22, 23
wirtualizacja, 18, 188, 204
typ, 20
wady, 18
wirus, 203
usuwanie, 40
wolumin, 128, 176
danych, 128
mapowanie, 130, 134
udostÚpnianie, Patrz: dane udostÚpnianie
zarzÈdzanie, 131
lista, 131
tworzenie, 131
usuwanie, 131, 132
workflow, Patrz: przepïywy pracy
wtyczka AuthZ, 215
wymagania NFR, 234, 235

Z
zdarzenie, 196
zmienna Ărodowiskowa, 60, 150, 151, 153
znak specjalny, 57

U
urzÈdzenie brzegowe, 235
usïuga
jakoĂÊ, Patrz: QoS
Node.js, 163
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