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کوچک    ییاجرا   طیمحیک    این تکنولوژی .  ستنرهایبر کانت  یمبتن   یکاربرد   یهاساخت برنامه   یبرا یپلتفرم نرم افزار   ک ی  داکر
  ی مدت   یبرا  نرهایشود. کانتی اجرا م  به طور مستقلکند اما  ی عامل استفاده م   ستمیاز هسته سکه به طور مشترک    استو سبک  

  ی انداز راه   2013پروژه منبع باز در سال    ک ی  داکر به عنوان  و  گرفتند ی مورد استفاده قرار م  کسیونیو    نوکسیل  یهاستم یدر س
در    ؟کرداز آن استفاده    د یکند و چرا بای چگونه کار م  ست،یچ   قایدق  این تکنولوژیاما   .کمک کرد  یفناور   نیا  تی به محبوب  و  شد 

 . دهیممی   حی آورد را توض یبه ارمغان م  شما سازمان یکه برا   ییایمزا نیو همچن  Docker ید یکل یهای ژگ ی و و م یادامه مفاه
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 تاریخچه مختصری از داکر 

را در    Docker   بار   نیاول  یبرا  کسی ها  .شد   سی سات DotCloud با نام   2008در سال    م،یشناسی م  این نام که ما اکنون با    یز یچ 
ا   Docker  داد که   حی او توض  . گذاشت  شی نما   در معرض  PyCon در  2013مارس   شده است که توسعه    جاد یا  ل یدل  نیبه 

منبع    این پلتفرم   .متولد شد   داکر   بی ترت نیبه ا  وانجام دهند    DotCloud  پلتفرم  تی تقو  جهترا   اقداماتی  خواستند دهندگان  
  Red Hat، و  IBM  کروسافت،ی مانند ما  یفناور های مشهور  شرکت باز به سرعت مورد توجه توسعه دهندگان قرار گرفت و توجه  

 د. گذاران را به خود جلب کر ه یسرما  نیو همچن

 داکر چیست؟ 

برا  کی   این تکنولوژی  باز است که  نام کانت  ی مجاز   یهاط یها در مح برنامه   تی ر یتوسعه و مد   یپلتفرم منبع  استفاده    نریبه 
  ستم یس  اینبا    و  شودی استفاده م  مختلف  یهاط ی در مح  هاتوسعه برنامه   یپلتفرم برا  کیعمدتا به عنوان  فناوری    نیا  .شودی م

و    ی، نگهدار راه اندازیتوسعه،    فناوریاین  .  باشند پیش آمده  مشکالت  نگران  توسعه دهندگان  دیگر نیاز نیست    ینرم افزار 
 .کند ی تر مها را آسان استفاده از برنامه 

مفهوم ممکن است    نیکند، ای ها استفاده م برنامه   رهیذخ   جهت  یینرهایکانت  جادیا  ی برا  یساز   یاز مجاز   Dockerکه    ییآنجا   از
توسعه نرم افزار هستند،    ی برا یمجاز   ی ها   طی نشان دهنده محمفهوم  اگرچه هر دو   اشتباه گرفته شود.  ی مجاز  یهان یماش با

مهم   هاآن   میان  ی مهم  ی هاتفاوت  دارد.  کانت   نیا  تفاوت   نیتر وجود  که  سر سبک   داکر  ینرها یاست  از  ع یتر،  کارآمدتر  و  تر 
 هستند.   یمجاز  یهان یماش

 چیست؟ Dockerمزایای 

  ی که بر رو   ی اجرا شود. توسعه دهندگان  کسان ی بطور    طی مح  نیکند که برنامه شما در چند ی م   ن یتضماین تکنولوژی    : ثبات
 کنند. استفاده  هابرنامه  از  یمشکل هیچ توانند بدون ی کنند می مختلف کار م  یهاعامل   ستمیها و سن یماش

  ها برای آن  ی و بدون مداخله دست  د یرا خودکار کن یتکرار  و کنندهخسته  یکارها  دهد ی پلتفرم به شما امکان م   نیا :ونی اتوماس
 . انجام دهید  یز یر برنامه 

را انجام  آن    راه اندازی  هی در عرض چند ثان  د یتوانی کنند، می م   یعامل را مجاز   ستمیس  نرهایکه کانت  ییاز آنجا  :عیسر   راه اندازی
 . د یبه اشتراک بگذار  د یجد  یهابرنامه   جادیا  یموجود را برا  ی نرهایکانت د ی توانی م   ن،یعالوه بر ا. د یده

مدرن:  CI/CDاز    یبان یپشت فناوری  خوب   CI/CD  رویکرد با    این  م   یبه  اندازیفرایند    .کند ی کار  م   راه  سرعت    بخشد،ی را 
 با هم کار کنند. تری به طور موثر دهد ی اجازه م  کارمندانو به  کند ی را ساده م های روزرسان به 
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تصو   بازگشت  کنترل  و  عقب  هر    هی ال  نیچند   تواند ی م   نر یکانت  : ریبه  که  باشد  تغ  ک یداشته  دهنده  و    رات یینشان 
امر    نی. اد کنی م کنترل    ز ین  نریکانت  ی رورا    آنبخشد، بلکه  ی را سرعت م  آن  نه تنها روند ساخت   یژگ ی و  ن یست. اهای روزرسان به 

 برگردند.   یبه نسخه قبل  ازیدهد در صورت نی توسعه دهندگان اجازه م به  

  ی عملکرد خاص ها  کدام از آن هر   ،ینر یچند کانت  محیطدر    و  هستند   زولهی مستقل و ا  ی مجاز   یها   طی مح  نرها یکانت  : بودن  مدوالر 
 کل برنامه کار کنند.  تاثیر بر بخش خاص بدون   کی  یرو  توانند ی م  ی دهندگان به راحتتوسعه  شن،یکی اپل ید. با جداساز ندار

های  ماشینتر از  تر و کوچک سبک   اریشوند بسی عامل مهمان نم   ستمیشامل س  نرهایکه کانت  یی از آنجا  : مقرون به صرفه بودن
  محیط ابری نیز در   رایندارند ز  ازین  گ بزر   ی ک یز یف  ی به سرورها  کنند ی اشغال م  که  یها به لطف حافظه کمتر هستند. آن   مجازی 

 شوند. می اجرا 

 Dockerابزارها و اصطالحات 

 عبارتند از:   ها نیاز دارند ه آنب  کار با این تکنولوژی مدرنکه توسعه دهندگان هنگام    ییهای از ابزارها، اصطالحات و فناور   یبرخ 

DockerFile 

  ند یفرآ  DockerFile.  باشد می   Docker  کانتینر  ری ساخت تصو  یبرا  ییهادستورالعمل   ی ساده حاو  یمتن   لیفا  کی با    نر یکانت  هر
جمع    یبرا  Docker Engine( است که  CLIرابط خط فرمان )  یهااز دستورالعمل  یفهرست   یعنیکند.  ی را خودکار م  ریو اتص  جادیا

 .کند ی اجرا م  ری تصو  یآور 

 ر ی تصاو

  از ین  کانتینر به آن  ک یاجرا به عنوان    یهستند که برنامه برا  ییتمام ابزارها   نیو همچن  ییکد منبع برنامه اجرا  یحاو  ر یتصاو
از ابتدا امکان    Docker  ریتصو  ساختن  شود.ی م   لیتبد   نریچند نمونه( از کانت  اینمونه )  کی به    د،یکنی را اجرا م  ریتصو  یدارد. وقت

توسعه دهنده    ک ی. هر زمان که  باشد می   ر یتصو  یک مربوط به    هی اند و هر الشده   لیها تشکه ی از ال  ر یتصاو و این    است  ریپذ 
شود. ی م   ری تصو  یبه عنوان نسخه فعل  یقبل   هیال   نیگز یو جا  شده  جاد یا  د یجد   هی ال  کیکند،  ی م   جادی ا  ریدر تصو   یرات ییتغ
 . شوند استفاده می  گرید  یهااستفاده مجدد در پروژه  ایبازگرداندن   یبرا ی لقب یهاه ی ال

شده   جاد یا  راتیی. تغبه وجود میاید   نریکانت  هی به نام ال  گرید  د یجد  هی ال  ک یشود،  ی م  جادیا ر یتصو  کی از  نر یکانت ک یبار که   هر
در حال    نریوجود دارند که کانت   یو فقط زمان   شوند ی م   ره یذخ   نر یکانت  ه یفقط در ال   -  ها لیحذف فا  ایمانند افزودن    -   نریدر کانت

  ر ی تصو  کیتنها از    توانند ی م  نرینمونه کانت  نیچند   رایز   دهد،ی م   ش یرا افزا  یکل   ییکارا  ر،یتصو   جادیا   یتکرار   ند یآفر  نیاجراست. ا
 . اجرا شوند  ه یپا

 نرها یکانت
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  نر یهستند، کانت  یخواندن   ی هالیفا   ریکه تصاو  ی. در حال باشند می   Docker  ر یتصاو  یزنده و در حال اجرا  یهانمونه   نرهایکانت
با آن ی . کاربران م ستاجراقابل    و  زنده  ییمحتوا باشند و تنظتوانند  بآن  طی و شرا  ماتیها تعامل داشته  را  از    ا ها  استفاده 

 . نمایند   میتنظ  داکردستورات 

 هاب داکر

  100000از   ش ی نامد. بی در جهان" م  نریکانت   ری کتابخانه و انجمن تصاو نیتر داکر است که خود را "بزرگ  ر ی تصاو  منبعهاب  داکر
اند. شده   هی ته  مستقل  ندگانمنبع باز و توسعه ده  یهاپروژه   ،دارد که از فروشندگان نرم افزاری را در خود نگه م   ینر یکانت  ری تصو

 . باشد می   گرید  ری و هزاران تصو Docker Trusted Registryمتعلق به  است که   یر یشامل تصاو این قسمت

شده    فیتعر   شی از پ  ر یتوانند تصاو ی م   نی ها همچنخود را به دلخواه به اشتراک بگذارند. آن   ر یتوانند تصاوی کاربران داکرهاب م
مانند    یگر ی د   ر یتصو  مخازن   .بگیردهر پروژه مورد استفاده قرار    یدانلود کنند تا به عنوان نقطه شروع برا  ل یفا  ستم ی را از س

GitHub  ت یو ارتباطات را تقو   یکه همکار   ی توسعه برنامه و به عنوان پلتفرم  ی ابزارها   لیبه دل   سی سرو. این  وجود دارد  زی ن  
 دهد. می   یرا در خود جا   ی ار یبس  ریکنند که تصاومی   جاد ی( اrepoمخزن )  ک ی  Docker Hub. کاربران  شودمی کند، شناخته  ی م

Docker Desktop 

Docker Desktop   است که شامل    ویندوز  ای   مک   یبرا   یبرنامه کاربرد   کیDocker Engine  ،Docker CLI Client  ،Docker 
Compose  ،Kubernetes نیز دسترسی دارد به داکرهاب  نیاست. همچن گری و موارد د. 

 مون ید

  ی به عنوان مرکز کنترل اجرا  این سرویسکند. اساسا  ی م  تی ر یو مد   جادیا  نتیرا با استفاده از دستورات کال  ر یتصاو  این سرویس
 شود.ی م  ده ینام Docker زبانیشود، م یآن اجرا م  ی رو  مونیکه د ی کند. سرور ی داکر عمل م 

 Docker ی ستر یرج 

  ر یتصو  ی هادهد نسخه ی به شما امکان م   ی ستر یاست. رج   ری تصاو  یمنبع باز برا  ع یو توز   ی ساز   رهیذخ   ستمیس  ک ی  یستر یرج 
 . د یکن ییشناسا یرا در مخازن با استفاده از برچسب گذار 

 نتیجه گیری 

ا برنامه می شما انجام    یبرا  داکر است که    یز یچ   نیبه طور خالصه،  کند، ی تر مرا آسان  ی نر یکانت  ی کاربرد  یها دهد: توسعه 
  راه اندازی و    ت یر یمد   یو عملکردها را برا   نماید ی اجرا م با سخت افزار مشابه  ها  ی فناور   ری را نسبت به سا  یشتر یب  یهابرنامه 
را از   یی عملکرد و کارا ن یکه بهتر  د یتا مطمئن شو راه اندازی آن باید به درستی انجام شود   ت،یدر نهاکند. ی تر م ها ساده برنامه 

 بوده باشد.  د یشما مف یبرا میاه پوشش داد  این مقالهکه در  ی میها مف میدوار یام .د یکنی م  افتیخود در  ی نرهایکانت
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