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 לא דוקר Dockerלא לפחד, 

 מאת ניצן שולמן

 

 הקדמה

אלף שנה! ההנחה אומרת שהמכלים  011-בני אדם החלו את השימוש במכלים כבר לפני יותר מ

הראשונים שומשו על מנת לשמור אוכל, זאת כדי להקל על האדם 

לסחוב את האוכל ממקום למקום ולאפשר לשמור אותו לזמן רב. 

המצאת המיכל הייתה מהחשובות בהתפתחות הראשונית של 

המיכל תפס הרבה צורות  ,השנים האדם ובהתאם לכך, עם

יצא לאור מיכל חדש בתחום המחשבים  1102-ושימושים שונים. ב

וכמו המיכל הראשון, גם הוא מאוד קידם ושינה את  Dockerבשם 

 שיטת העבודה של האדם )או לפחות המתכנתים(.

על מנת להפוך פיתוח ושילוב  Docker-בימינו, משתמשים המון ב

-של מערכות תוכנה לפשוט יותר. אחד הדברים העיקריים ש

Docker א השימוש במכונה וירטואלית. דוגמה בא להחליף הו

, במקרים שיש שירות scaling-קלאסית היא שירותי ענן שתומכים ב

סביר שאתר יהיה עמוס יותר ושירות הענן  Black Friday-עמוס רק בתקופות מסוימות בשנה. לדוגמה: ב

זאת בעזרת  שהאתר משתמש בו צריך לדעת להקצות לו עוד משאבים ברגע זיהוי העומס. אפשרי לעשות

VM  אבל הרבה יותר נוח להקצות את המשאבים האלה בעזרתDocker. 

 

Docker 

התחיל עבור לינוקס אך בעת  dockerנתחיל בדוגמה קטנה כדי לראות כמה קל להשתמש בכלי הזה. 

ולכן בחרתי לעשות את הדוגמאות על  windows-כתיבת המאמר גיליתי כמה נוח לעבוד איתו גם ב

windows. 
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 Windows for Desktop Docker Desktop Docker: להוריד את 0שלב 

 את הפקודה: תריצו שתרצו! container: להריץ כל 1שלב 

docker run hello-world 

 :הראשון שלכם container-שלבים קצרים והרצתם את ה 1תאמינו או לא, לקח רק 

 

 .dockerבוא נצלול טיפה לתוך המונחים ונבין את ההגדרה המדויקת של 

PaaS - Platform as a Service 

והרמת  מודל במחשוב ענן בו חברת צד שלישי מספקת חומרה ותוכנה, בדרך כלל עבור פיתוח אפליקציות

מפתחים יכולים לעשות את עבודתם מבלי להתעסק בלקנות חומרה או להתקין שירותים. כתוצאה מכך, 

 ולהרים מכונות, כשכל הדברים האלו נעשים על ידי החברה החיצונית.

 virtualization level-OS -  ,מערכות הפעלה שהוירטואליזציה ברמת מערכת ההפעלה-kernel  שלהם

שרצים בו מבודדים  spaces userמאפשר קיום של כמה וכמה 

 זמנית.

 Docker -  סט כלים המאפשר להריץ דברים ברמת מערכת

 .containerההפעלה בתוך סביבה מבודדת בשם 

 container -  מחזיק בתוכו את כל התוכנות, ספריות וקבצי

 לדוגמה קונפיגרוציה שבדרך כלל מקושרים לאפליקציה מסוימת.

https://hub.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-windows
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- container  אתר מסוים.שמכיל את כל הדברים הקשורים להרמת 

יותר קל מבחינת משאבים ממכונה וירטואלית היא שהוא רץ ישירות מול  container-הסיבה העיקרית ש

 הקרנל ומערכת ההפעלה של המחשב. 

כדי לבודד את . Docker engineבשם  container-נהוג לקרוא לתוכנה שמריצה ועושה פעולות על ה

שנרחיב עליהם  cgroup-ו namespacesוקסי כמו המיכלים נעשה שימוש בפיצ'רים של הקרנל הלינ

)אשר הוסיפו  windows-הרבה יותר טובה בלינוקס מאשר ב Docker-בהמשך. באופן כללי, התמיכה ב

  .(windows 10-תמיכה רק ב

 -מקרים רבים, סט הכלים הזה עוזר לחברות לספק שירותים של חומרה ותוכנה לרוץ עליה בניהול קל 

 שהוסבר קודם. PaaSבדיוק הקוסנפט של 

 

 המונחים היותר פרקטים

 Image -  לאחר בנייה והרצה שלcontainer  נשמרת גרסהreadonly  שלו שניתן להריץ שוב בקלות

מאפס, אלא בונים על בסיס אחד קיים ומשדרגים  imageבהמשך. בהרבה מאוד מהמקרים לא בונים 

 .Docker hubמה  hello-worldבשם  imageאותו. בדוגמה למעלה משכתי 

  Docker hub-  שרת המאפשר למצוא ולשתףimages מזכיר מאוד את ,GitHub ההבדל בין השניים .

 .dockerשל  imagesוא שבמקום לשתף ולנהל גרסאות של פרויקטי תוכנה, עושים זאת עבור ה

 DockerFile -  קובץ בפורמט מיוחד שלdocker  המגדיר את הצעדים ליצירה והרצה שלimage. לכל 

container  יהיה קובץ כזה. כל שורה בקובץ עומדת בפני עצמה ועושה פעולה מסוימת. ברגע שמשנים

-ובץ, רק הפעולות הקשורות לשורות שהשתנו רצות מחדש. זאת אחת הסיבות העיקריות שאת הק

docker מהיר ויעיל בזיכרון.  

 דוגמאות:

 :אינטראקטיבי shell ופתיחת ubuntuבנוי מראש של   containerמשיכה והרצה של
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 :Dockerfileבעזרת  containerיצירת 

שנמצאת במקום שבו  hey.txtשיודע להעביר אליו בעליה את התיקייה  containerבדוגמה הזאת ניצור 

 . תוכן הקובץ:hey.txtוספציפית במקרה הזה, את הקובץ  Dockerfile-כל מה שצריך זה את ה הריצו אותו.

FROM ubuntu - base image is ubuntu 

WORKDIR /tmp - move to /tmp inside container 

COPY hey.txt . - copy hey.txt from host to . in container 

CMD ["ls", "-la"] - run ls -la 

 :יש כבר על המכונה imagesבדיקה של איזה , הפקודות שנריץ בשורת הפקודה והסברים עליהן

 docker image ls 

 :שנמצא בתיקייה הנוכחית Dockerfile-מה imageלבנות 

docker image build -t name:tag 

 :הרצה

docker run -it name:tag 

 Dockerfileמחפשת בתיקייה הנוכחית קובץ בשם  buildכאשר לא מצוין שום דבר אחר הפקודה 

 ומשתמשת בו.

 שֵל פייתון עם הקבצים של התיקייה הנוכחית:  SimpleHTTPServerהרמת

FROM python - base image is python 

WORKDIR /tmp  

COPY . . - copy all current dir's content to docker 

EXPOSE 8000 - expose port 8000 

CMD python -m http.server 8000 - run python server 

 :פקודת בניה

docker image build -t file_share 

 :פקודת הרצה

docker run --publish 8000:8000 --detach file_share 

 באמת רץ container-, נוכל לראות שהdetachכדי שהשרת לא יתקע לנו את הטרמינל נשתמש בדגל 

  :בעזרת

docker ps 
Docker compose -  כלי בשביל ליצור אפליקציות המשלבות כמהcontainer ים יחד. זה עובד בעזרת

ים. -container-המגדיר חוקים על כל אחד מה YAMLקובץ קונפיגורציה בפורמט 

וכל מיני דגלים, יש את  runים בעזרת containerבפשטות, במקום להריץ כמה 

 האופציה ליצור קובץ שמאחד את הדברים שכולם צריכים ולהריץ רק בעזרתו.

 :יחד איתו database-ו webדוגמה להריץ שרת 

version: '3' 

services: 

  webapp: 
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    build: webapp 

    ports: 

      - "5000:5000" 

    volumes: 

      - ./webapp:/code 

  redis: 

    image: "redis:alpine" 

, webappבתיקייה רלטיווית בשם  containerשירותים, הראשון הוא לבנות  1ניתן לראות פה הגדרה של 

החיצוני. השני הוא  0111הפנימי שלו לפורט  0111למפות לו את התיקייה הזאת וגם לחשוף את פורט 

 (gettingstarted/compose/com.docker.docs://https/ להסבר:. )קישור redisקלאסי של  imageפשוט 

זה שהוא יודע לרוץ רק על מחשב אחד. בשביל לעשות את הפעולה הזאת  composeהחיסרון העיקרי של 

 .Kubernetes-ו Docker Swarmעל כמה מחשבים יש את 

swarm Docker 

ים שרצים על כמה מחשבים. לכלים כאלה -containerשנועד להרצה וחיבור של  Dockerכלי רשמי של 

ים בצורה חכמה, לעלות -container-. הם יודעים לנהל את הtool orchestrationקוראים 

ולהוריד אותם במידה ויש עומס או זמן מת, להתחיל אחד חדש אם משהו קורס 

 ים.-container-ולתפעל הגדרות רשתיות מורכבות בין כל ה

Kubernetes 

שפותח ע"י גוגל, הכלי הזה מאוד נפוץ בשוק והוא ממילות הבאזז הקלאסיות  Docker Swarm-כלי דומה ל

 .Kubernetes לקבל מושג ירוק על קוברנטיס -. מאמר שפורסם פה ומרחיב יותר כרגע

 שימושים בשטח

מקום  וכל בניו מאוד נוחים לשימוש במחשוב ענן ובמחשוב מבוזר.docker -  אם זה לא היה מובן עד עכשיו

הוא כדי להריץ קוד בסביבה חדשה ומבודדת לחלוטין. ברגע שהרצה  docker-אחר שלי יצא להשתמש ב

והרצה מחדש תעבוד ללא תלות בסביבה  image-בסביבה כזאת תקינה, אפשר לחתום שהעברה של ה

 העבודה.

 דוגמאות שימוש עבור מחקר

 , מאוד נוח שיש מכונה שמאגדת את כל כלי המחקר האהובים עליך(Reverse engineer) כדי לחקור

, לאחר מכן יהיה אפשר Docker Hub-שיעשה זאת ולדחוף אותו ל imageבמקום אחד. קל מאוד ליצור 

 למשוך ולהשתמש בו מכל מקום.

 :dockerשהוציא כמה וכמה סרטונים על  liveoverflowלהעמקה, ממליץ על ערוץ היוטיוב המחקרי המוכר 

Introduction to Docker for CTFs 

https://docs.docker.com/compose/gettingstarted/
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x68/DW104-2-Kubernetes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cPGZMt4cJ0I
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 מאחורי הקלעים

אז, איך הדבר המופלא הזה עובד מאחורי הקלעים? כל זאת ועוד, בפרק הבא.. או שבעצם עכשיו. 

את אומרת, איך הוא עושה את הוירטואליזציה שלו, ז dockerהמטרה העיקרית שלנו היא להבין איך 

מפריד את עצמו ממערכת ההפעלה. ההפרדות שנעשות הן במגוון תחומים שונים: מערכת הפעלה, 

 תהליכים, מערכת קבצים, רשת, שימוש זיכרון ומעבד ועוד.

, דברים שקיימים כבר מזמן cgroups-ו namespacesשני הדברים שעושים את כל ההפרדות האלה הם 

 בקרנל הלינוקסי.

Process group 

של התהליך הראשון בתוך קבוצת  PID-שהוא בדרך ה ID group processתהליכים המאוגדים על ידי 

מסוים. בסופו של  signalהתהליכים הזאת. ניתן לעשות כל מיני פעולות על קבוצת תהליכים כמו, לשלוח לכולם 

 הוא קבוצת תהליכים שנעשות עליה פעולות רבות בכדי להפרידה משאר המערכת. ,container דבר

NameSpaces 

ים, רשת, משתמש, עץ -mountהפרדה של קבוצות של תהליכים אחת מהשניה. ההפרדות הקלאסיות הן 

תהליכים והמערכת שבה התהליך רץ. ברמה הכי פרקטית שיש, כל הדברים האלו הם דגלים שמעבירים 

לפונקציה היוצרת תהליך בן. הפונקציה הזאת יודעת האם לעשות את ההפרדה או לא. לדוגמה: אם נשים 

הריצה אותו. בעקבות , התהליך החדש לא יהיה מודע למשתמשים הקיימים בסביבה שUIDאת הדגל 

 ואין שום משתמש אחר שקיים.  rootכמעט תמיד אנחנו  dockerזאת, כשמריצים 

 , המוכרים ביותר:UIDקיימים כמה וכמה דגלים כמו 

 UTS -  הדברים המוצגים בעזרת הפקודה( הפרדה של הגדרות מערכת הפעלהuname כמו סוג )

 מערכת ההפעלה והגרסה שלה.

 PID - הפרדה של כל עץ התהליכים שרצים. שנרוץ בתוך ה-image  נראה שהתהליכים בתוכו

 .מתחילים מאחד למרות שהוא רץ בתוך מערכת ההפעלה

 MNT - אחד מהדגלים הכי חשובים אשר אחראי להפרדה של כל ה-mount- .ים ובלינוקס זה די הרבה

 הדבר הכי פשוט שזה כולל זו מערכת הקבצים.

 

Cgroups 

( עבור קבוצות תהליכים. 'ך של הקרנל הלינוקסי לנהל אלוקציה של משאבים )זיכרון, כוח עיבוד וכוהדר

הקבוצות האלה הן היררכיות, זאת אומרת שכל קבוצה מקבלת את ההגדרות שלה מהקבוצה שיצרה 

רת אותה. קיימות מספר דרכים לנהל קבוצות תהליכים במערכת: שינוי מערכת הקבצים הוירטואלית הקשו
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( וכל cgcreate ,cgexec, כל מיני קבצי הרצה שעושים את זה עבורנו בצורה ישירה )cgroups-למערכת ה

 ועוד. Docker ,LXCמיני קבצי הרמה שעושים זאת בעקיפין כמו 

 

-ועכשיו הוא חלק משמעותי של כל עולם ה 1112התחיל בגוגל כבר בשנת  cgourpsהפיתוח של 

containers על עמוד הוויקיפדיה בנושא. ממליץ מאוד: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cgroups 

למרות שזה נשמע מסובך, הקווים הכללים לא מערבים יותר מדי קוד. דוגמה לבן אדם שמימש את 

docker  שורות של  011בעזרת פחות או יותרBASH: 

https://github.com/p8952/bocker/blob/master/bocker 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Cgroups
https://github.com/p8952/bocker/blob/master/bocker
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Docker Vs VM 

, בגדול, הדבר המקביל containersשיודע להרים ולהוריד  engine Docker-אנחנו כבר מכירים טוב את ה

שרץ כתוכנה מעל מערכת ההפעלה, הוא יכול  docker. לעומת hypervisor-במכונות וירטואליות הוא ה

לרוץ בכל הרמות )תכונה, קושחה וחומרה(. מעל הרמה שהוא רץ הוא ירים את מערכת ההפעלה 

הרלוונטית. כפי שאפשר לראות בבירור בתמונה, הרמת מכונה וירטואלית כרוכה בהרמת מערכת הפעלה 

ולא במכונות  containers-אחת הסיבות העיקריות שעדיף להשתמש ב שלמה שפועלת בפני עצמה. זאת

יש כמה טריקים חכמים שעשו על מנת לחסוך במשאבים.  dockerוירטואליות. בנוסף, במימוש עצמו של 

 (rhat is the runtime performance cost of a Docker containe )לקריאה נוספת

 

 Syscalls&  קוד מקור

הפחיד  Go. הקוד containerואיך הוא מרים  dockerאני רוצה לתת הצצה קטנה לתוך קוד המקור של 

 בתוכו. syscalls-אותי קצת בהתחלה אבל, המטרה היא לא להבין לגמרי את הקוד אלא לראות את ה

 הסברים מקדימים:

 .setsid, נוצרת בעזרת קריאת המערכת session -קבוצת תהליכים או כמו שהרבה פעמים קוראים להן 

וצת תהליכים שנוצרת עכשיו לשתף עם הקב namespacesהפונקציות שמועבר אליהם הדגלים של איזה 

הבסיסי של  interface-ה, קישורים למקומות ספציפיים בקוד מקור עצמו. clone-ו unshareהם 

container: 

https://github.com/saturnism/docker/blob/master/vendor/src/github.com/opencontainers/run

c/libcontainer/container.go 

 :container linuxמחלקה המממשת את הנראה למעלה עבור 

https://github.com/saturnism/docker/blob/master/vendor/src/github.com/opencontainers/run

c/libcontainer/container_linux.go 

https://stackoverflow.com/questions/21889053/what-is-the-runtime-performance-cost-of-a-docker-container
https://github.com/saturnism/docker/blob/master/vendor/src/github.com/opencontainers/runc/libcontainer/container.go
https://github.com/saturnism/docker/blob/master/vendor/src/github.com/opencontainers/runc/libcontainer/container.go
https://github.com/saturnism/docker/blob/master/vendor/src/github.com/opencontainers/runc/libcontainer/container_linux.go
https://github.com/saturnism/docker/blob/master/vendor/src/github.com/opencontainers/runc/libcontainer/container_linux.go
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https://github.com/saturnism/docker/blob/master/vendor/src/github.com/opencontainers/run

c/libcontainer/standard_init_linux.go 

יפתח אינטראקטיבית על  container-. בנוסף, במידה ונרצה שהsetsidניתן לראות בתחילת הפונקציה את 

. כיוצא מכך, נעביר לקבוצת התהליכים החדשה nil-יהיה שונה מ consoleשממנו הרצנו אותו,  shell-ה

 .setctty -יאת המערכת בעזרת קר tty-שנוצרה את ה

 

 סיכום

חיבור החלקים בקבוצה מביא למשהו יותר טוב  ,"השלם גדול מסך חלקיו"-נהוג להגיד על קבוצה טובה ש

מכל אחד מהם בנפרד. במצב של מכונות וירטואליות השקענו הרבה מאוד משאבים על לתחזק את 

מוריד את העלויות האלו  dockerהמכונה ולא את האפליקציה. דבר זה הוריד מהסכום של המוצר שלנו, 

 ומאפשר לנו לדאוג רק לאפליקציה עצמה.

 , ממליץ לנסות את הראשוןבצגזיןני שלי זה המאמר ש

 ה בעולם ראשונים צעדים-Machine Learning 

 לעוד שאלות ועזרה מוזמנים לפנות אלי במייל:

 nitzanshulman@gmail.com 

 ביבליוגרפיה

 :liveoverflowסדרת הסרטונים של 

 https://www.youtube.com/watch?v=-YnMr1lj4Z8 

 :הפנה אליו בסרטונים liveroverflow-מאמר ש

 https://itnext.io/linux-container-from-scratch-339c3ba0411d 

 :מקורות כללים

 https://en.wikipedia.org/wiki/Docker_(software) 

 https://www.edureka.co/blog/docker-for-windows/ 

 https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Platform-as-a-Service-PaaS 

 https://token2shell.com/howto/docker/sharing-windows-folders-with-containers/ 

 https://docs.docker.com/engine/docker-overview/ 
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