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 Docker آشنایی با

FreeBSD Jails و Solaris Zonesای از ، نمونه Container های محرمانه  های لینوکس هستند که دارای محفظه

 .خود هستند

 .گذارندعامل میزبان را به اشتراک می که هسته سیستم ( بلوک و منابع شبکه I / Oبا پردازنده مجزا، حافظه،  )

 .نند یک ماشین مجازی استکنید مانتیجه چیزی است که احساس میDocker  در

 .بردعامل مهمان را از بین میاندازی سیستماما تمام وزن و سربار راه

 .در یک سیستم در مقیاس بزرگ، وقتی در حال اجرا ماشین مجازی هستید

های بوت عامل و تعداد زیادی از نسخههای تکراری همان سیستمبه این معناست که شما بسیاری از نمونه

 .کنید بارگیری می سیستم را 

 .ها هستندتر نسبت به ماشین مجازیتر و سبکها ساده Container ازآنجاکه

 .افزار اجرا کنیدهای ماشین مجازی را با همان سختهای شش تا هشت برابر ظرفیتممکن است بتوانید ظرفیت

Docker 

سازی  حل جذاب در مقایسه با مجازیراه ها یک Containersای که نیاز به مقیاس وب دارد، در محیط برنامه

 .سنتی سرورها هستند

های هسته لینوکس های لینوکس که از ویژگی Namespace و Cgroups ها، ما باید با Containers برای درک

 .هستند آشنا شویم
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 .گیرندو سایر فرآیندهای موجود در میزبان قرار می containers که مابین 

Namespace توسط  لینوکس، که ابتدا IBM ای از منابع سیستم را دربرمی گیردایجاد شد مجموعه. 

 .یافته استطور به نظر برسد که به این فرآیند اختصاصکند تا آنها را به یک فرایند ارائه می آن

Cgroups های لینوکس، که ابتدا توسط Google توسعه یافتند. 

Namespace  منابع سیستم، مانند ها در لینوکس برای جداسازی و استفاده از CPU   و حافظه، برای یک گروه از

 .کنندفرایندها مدیریت می 

 و حافظه را به خود اختصاص دهد، CPU مثال، اگر شما یک برنامه داشته باشید که مقدار زیادی چرخهعنوانبه

اده از حافظه را  و استف CPU قرار دهید تا Cgroup توانید برنامه را درمانند یک برنامه محاسباتی علمی، می

 .محدود کنید

Namespace که رود، درحالیبا جداسازی منابع برای یک فرآیند واحد به کار می Cgroups   مدیریت منابع برای

 .دهدیک گروه از فرایندها را انجام می 

 Docker به  LXC از

 .شودشناخته می LXC عنوانلینوکس است که معمواًل به Container تکنولوژی اصلی لینوکس

LXC عامل لینوکس که اجرای چندین سیستم جداشده لینوکس در یک میزبان  سازی برای سیستمیک روش مجازی

 .کندرا فراهم می

Namespaces و Cgrpoupsها امکان ایجاد LXC  دهدرا می. namespaceعامل جدا  ها را از سیستمبرنامه
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 .امل لینوکس پاکیزه و حداقل داشته باشندعتوانند یک سیستمبدین معنا که کاربران می .کندمی 

 عامل ازچنین، به دلیل اینکه سیستمهم .جداگانه اجرا کنند container عالوه بر این هر چیز دیگری را در یک

Container شودخارج می. 

کر که به  دا .کند، انتقال دهیدها پشتیبانی می Container را در هر سرور لینوکس که از Container توانید یکمی 

 .آغاز شد  Single-application LXC Containers عنوان یک پروژه برای ساخت

 .پذیر برای استفاده قراردادحمل و انعطافرا قابل Container ایجاد کرد که LXC توجه در چندین تغییر قابل 

Docker چیست؟ 

تر از  تر و راحتتیبان گیری را سریعتوانید گسترش، جابجایی و پش شما می containers Docker با استفاده از 

 .های مجازی انجام دهیدماشین

در این بخش ما به جزییات داکر و تفاوت آن   .های مدرنش محبوبیت پیدا کرد  Container بنابراین داکر به دلیل

 .نگاهی خواهیم کرد LXC با

کارکرد، اما بعدًا به محیط برنامه  متفاوتی شروع به LXC عنوان یک پروژه منبع باز برای ساخت  اگرچه داکر به

 .خود متصل شد Containers بندیزمان

 .را مدیریت کند Containers طور مؤثر ایجاد، حمل و نگهداریتواند بهداکر یک ابزار لینوکس است که می

 .وزن کاربر هستندسازی سبکهای مجازیمکانیسم LXC و Containers Dockerاساسًا، 

 .کنندها را برای ایزوله کردن منابع اجرا می Namespace و Cgroups البته

http://www.rahaco.net/


 

 

 6صفحه 
    www.rahaco.net            10215452: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 

 

 LXC و  Docker های کلیدی بین ظروفتعدادی از تفاوت 

Singleprocess and Multiprocess 

Docker ،Containersزمانکند که اگر برنامه شما که متشکل از فرآیندهای همها را مجبور می x  باشد، به تعداد

 .را اجرا کنید Containers کسای

توانند چندین فرآیند معمولی دارند و می init یک فرآیند containers LXCهرکدام با یک فرآیند متمایز در مقابل، 

 .را اجرا کنند

 .داریدphp container برای اجرای یک برنامه ساده چند سطحی وب در داکر شما نیاز به یک

 برای پایگاه داده  mysql container )برای وب سرور ( و یک nginx container به عالوه ی یک

 .های برنامه داریدداده برای ذخیره جداول پایگاه داده و دیگر داده Containers و چندین
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 .روزرسانی آسان داردتک پروسه مزایای بسیاری ازجمله به Container استفاده از

های های کاربردی مبتنی بر سرویسمد برای ساخت برنامهای یک معماری کارآ تک پروسه Container همچنین

 .میکرو است

 .تک پروسه وجود دارد Container هایی نیز برایمحدودیت 

 .اجرا کنید Container را درون یک SSH و Login scrips و Agent توانیدمثال، شما نمیعنوانبه

روز شده جدید به Container ور به ایجاد یکچنین برای تغییرات کوچک در سطح برنامه شما اساسا مجبهم

 .هستید

Stateless and Stateful 

Container Docker صورتبه Stateless اندشدهطراحی. 

 .کنداواًل ، داکر حافظه دائمی را پشتیبانی نمی

خود   container به Docker volume عنواندهد که قسمتی از فضای هاست را بهاما این امکان را به شما می

 .اختصاص دهید

 .های فقط خواندنی هستندشامل الیه Container Dockerدوما، 

 .کندایجاد شد، تغییری نمی Container image این بدان معنی است که وقتی

 .باعث تغییرات در وضعیت داخلی آن شود Container در طول زمان اجرا، اگر فرایند در یک
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 .شودشده است، تفاوت ایجاد میساخته Container آنکه از  Image بین ساختار داخلی و

Stateless container توانید یکشما می .یک موجود جالب است container روزرسانی کنیدرا به. 

 .گرد سیستم آسان استکنند، بنابراین عقبجدید ایجاد می Container image ها یک سریروزرسانیاین به

Portability 

 .است LXC ترین پیشرفت داکر در موردماین احتماال مه

 .کندخالصه می LXC عامل از برنامه را بیشتر ازسازی، و جزئیات سیستمداکر شبکه، ذخیره

 .را از یک میزبان داکر به دستگاه دیگری انتقال دهید  Container که یکهنگامی 

قیم این رویکرد این است که داکر  مزیت مست .کند که محتوا برای برنامه باقی خواهد ماندداکر تضمین می

 .های توسعه محلی را که دقیقه مانند یک سرور هستند، تنظیم کنندتا محیط .سازددهندگان را قادر میتوسعه

قرار   Container تواند آن را در یکدهد، میدهنده نوشتن و تست کد خود را پایان میکه یک توسعههنگامی 

 .دهد

دهنده وقتی ، یک توسعهLXC با .یا ابر خصوصی خود منتشر کند AWS قیم به سرور طور مستهم چنین آن را به

 .شوددرستی اجرا نمیکند، بهاندازی میوقتی در سرور راه .کندچیزی را بر روی دستگاه خود اجرا می

ده در  حمل و آسان برای استفا را قابل Container Docker داکر این پیچیدگی را برداشت، این چیزی است که 

 .سازدهای مختلف ابر و مجازی میمحیط

 Developer-friendly یک معماری
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 .سازی استافزار پایه مفهوم اساسی در پشت مجازیها از سختجدا کردن برنامه

Container کنندعامل اصلی جدا می ها را از سیستمها یک گام به جلو برداشتند و برنامه. 

 .شود، ازجمله قابلیت حمل و مقیاس کارایی میCloudly پذیریاین باعث انعطاف

Container سازی  دهندگان بیش از مجازیپذیری را برای توسعهسطوح دیگری از کارایی، قابلیت حمل و انعطاف

 .آورندارمغان میبه 

 .بگذاریم هاناممکن از  فراتر  پا که  است  این ممکن هایمحدودیت کشف برای  راه تنها
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