Docker เบือ้ งต้ น
ก่อนจะไปใช้ งาน Docker เรามาดู ที่มาที่ไปกันก่อนว่าทําไมถึงมีคนพัฒนา software แบบ Docker นี ้ ขึ ้นมา
เจ้ า Docker นี ้ เป็ น application ประเภทที่เรี ยกว่า software container ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในการลดปั ญหาใน
เรื่ องของ software version conflict และปั ญหาความแตกต่างของ environment ระหว่างเครื่ อง develop และ
production

สมมติวา่ เราต้ องทําการพัฒนา application เพื่อทํางานบน Linux โดยเครื่ อง production มีสภาพแวดล้ อม
้ ดตังเพี
้ ยง PHP 5.6 และไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจาก
คือใช้ MySQL + PHP 7.0 ในขณะที่เครื่ อง development นันติ
ยังมี application อื่นที่กําลังพัฒนาอยูเ่ ช่นกัน ในสถานการณ์อย่างนี ้ จะเกิดความยุง่ ยากขึ ้นมาทันที ดีไม่ดีก็ต้องหาเครื่ อง
development ใหม่ซงึ่ คงขอมาไม่ได้ ง่ายๆ
อีกตัวอย่างหนึง่ สมมติวา่ ใน server ที่เราใช้ งานอยูน่ นมี
ั ้ application ทํางานอยูห่ ลายตัว และเราเกิดมีความ
จําเป็ นต้ อง upgrade ตัวใดตัวหนึง่ ในนัน้ ซึง่ การ upgrade นี ้ จะต้ องใช้ library ที่มี version ไม่ตรงกับทีใ่ ช้ อยูใ่ นเครื่ อง
และไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจาก application อื่นๆก็ใช้ งานอยูด่ ้ วย แบบนี ้ก็ทาํ ให้ เราไม่สามารถ upgrade
application เป็ นบางตัวได้ คือ ถ้ าจะทําก็ต้องทําทังหมด
้
ทังที
้ ่ตวั ที่เราจะ upgrade มีตวั เดียว เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ สิง่ ที่ software container เข้ ามาช่วยก็คือ ลดความยุง่ ยากในการ deploy application และการ
test ที่ซํ ้าซ้ อนระหว่างเครื่ อง development และ production เนื่องจาก application ที่ทํางานอยูภ
่ ายใน software
container นัน้ จะมีทกุ อย่างครบในตัวอยูแ่ ล้ ว เมื่อต้ องการนําไปใช้ งานก็เพียงเอา container ไปติดตังบน
้ server แล้ วก็
run มันขึ ้นมา โดยไม่จําเป็ นต้ อง install อะไรเพิ่มเติมอีกแล้ ว ทังนี
้ ้ ยกเว้ น application ที่มีความจําเป็ นต้ อง
communicate กับ application ที่อยูใ่ น container อื่นๆ ซึง่ ก็จะต้ องทําการ config และ test เหมือนเดิม
Software Container คืออะไร
Software Container เป็ น concept ของการสร้ างสภาพแวดล้ อมเฉพาะให้ ซอฟต์แวร์ ทาํ งานได้ โดยไม่กวนกับ

ซอฟต์แวร์ ตวั อื่นบนระบบปฏิบตั กิ ารเดียวกัน เราสามารถเอา Container ไปรันในคอมพิวเตอร์ หรื อ Server เครื่ องไหนก็
ยังทํางานได้ เหมือนเดิม โปรแกรมใน Container ยังทํางานได้ ปกติไม่ผิดเพี ้ยนจากเดิม ที่ผา่ นมา Software Container
มีการพูดถึงและมีการใช้ งานกันมานานแล้ ว อาทิ LXC (Linux Container), Solaris Containers, OpenVZ เป็ นต้ น แต่
ไม่เป็ นที่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากมีการใช้ งานค่อนข้ างยุง่ ยาก

ความแตกต่ างระหว่ าง Virtual Machine กับ Container

•

Container จะเป็ นการเพื่อจําลองและควบคุมสภาพแวดล้ อมสําหรับการรันเฉพาะบาง Service เช่น
Contianer ที่รัน nginx ใน ubuntu ก็จะบรรจุ Environment เหล่านี ้ไว้ เป็ น 1 Contianer และรัน service

•

เท่าที่จําเป็ นต้ องใช้ เท่านัน้ ทําให้ ใช้ ทรัพยากรน้ อยกว่า Virtual Machine
Virtual Machine จะเป็ นการจําลอง Environment มาทัง้ OS รันขึ ้นมาเป็ นเครื่ อง Server 1 เครื่ อง และมีการ
รัน service หลายๆ service ใน VM เดียวกัน ทําให้ แต่ละ VM ต้ องใช้ ทรัพยากรจํานวนมาก
อย่างไรก็ดี ด้ วยสถาปั ตยกรรมนี ้ ทําให้ container ไม่สามารถทํางานบน Host ที่มี Kernel ต่างไปจาก Host ที่
้ เช่น application ที่พฒ
ั นามาบน Linux เมื่อนําไปใส่ไว้ ใน container ก็ไม่
ทําการพัฒนา application นันมา
สามารถนํา container นันไปทํ
้ างานบน Windows Native ได้ เป็ นต้ น

Docker คืออะไร
Docker ก็เป็ น Software Container ที่ถกู พัฒนาขึ ้นมาให้ สามารถการจัดการ Container ได้ ง่าย Image มี

ขนาดเล็ก แยกเป็ นชันๆ
้ สร้ างแนวคิด build, ship, run ในการ deploy application
ุ ซอฟต์แวร์ ให้ ใช้ งานดังนี ้
Docker มีชด
•

Docker Engine เป็ น Core หลักในการทํางาน

•

Docker Machine เป็ นซอฟต์แวร์ สาํ หรับสร้ าง หรื อ เซ็ตอัพเครื่ องให้ พร้ อมสําหรับ container

•

Docker Swarm เป็ นซอฟต์แวร์ ทเี่ อาไว้ เชื่อมต่อ Docker Engine หลายๆเครื่ องมาเชื่อมต่อรวมกันให้ เป็ น
cluster

•

Docker Compose เป็ นซอฟต์แวร์ สาํ หรับอํานวยความสะดวกในการรัน Container โดยสามารถสัง่ รันหลายๆ
Container ได้ พร้ อมๆกัน ตังค่
้ าต่างๆ รวมไปถึงเชื่อมโยง Container ให้ สามารถทํางานร่วมกันได้

•

Kitematic คือ เครื่ องมือ GUI ที่รวบรวมคําสัง่ ของ Docker Command ต่าง ๆ ในรู ปแบบ UI ให้ สามารถใช้

งานได้ งา่ ย ๆ ยิง่ ขึ ้น

องค์ ประกอบต่ างๆของ Docker

Docker image

คือต้ นแบบของ Container ข้ างในจะเป็ น Linux ที่มีการติดตัง้ Application และ มีการ Configuration เอาไว้ แล้ ว ซึง่
เกิดมาจากการ build ไฟล์ Dockerfile ขึ ้นมาเป็ น image
Docker container
container จะถูกสร้ างมาจาก Docker Image ที่เป็ นต้ นแบบ เกิดเป็ น container จะได้ Service หรื อ Application ที่

สามารถเรี ยกใช้ งานได้ ทนั ที
Docker registry

เราสามารถสร้ าง Docker Image แล้ วนําไปเก็บรวบรวมไว้ บน server (ลักษณะเดียวกับการเก็บ Source Code ไว้ บน
Github) โดย Docker registry ณ ปั จจุบน
ั ก็มใี ห้ เลือกใช้ งานได้ หลากหลายโดยมี Docker Hub เป็ น Docker registry
หลักในการเรี ยกใช้ (pull) Docker Image และนอกจากนี ้ยังมีผ้ ใู ห้ บริ การ docker registry เจ้ าอื่นๆด้ วย เช่น Gitlab,
Quay.io, Google Cloud เป็ นต้ น

การติดตัง้ Docker

สามารถ Download มาติดตังตาม
้
OS ที่เราจะใช้ งานได้ เลยตาม link ด้ านล่าง
นี ้ https://www.docker.com/products/docker-desktop
สําหรับ Docker for Windows นันต้
้ องใช้ ฟีเจอร์ Hyper-V ด้ วย ซึง่ ใน Windows Home version จะไม่มี Hyper-V ก็
จะไมสามารถติดตังได้
้ โดย Docker ในเวอร์ ชนั Windows และ Mac จะเรี ยกว่า Docker Desktop ส่วนใน Linux
based จะเรี ยกว่า Docker Engine ตัวฟรี ทงหมดสามารถโหลดได้
ั้
จาก link ด้ านล่างนี ้ (ปกติ การติดตังใน
้ Linux จะใช้
ผ่านระบบ installation ของ Linux นันๆมากกว่
้
าการ download เอง)
https://hub.docker.com/search/?type=edition&offering=community

สําหรับ Docker Desktop นัน้ เมื่อติดตังเสร็
้ จแล้ ว จะมี icon ปรากฎบนหน้ าจอ (ยกเว้ นไปเอา check box ออก ก็ไปรัน
จาก start menu เอา) เมื่อ run โปรแกรม มันจะเป็ น System service ซึง่ จะเห็นไป icon อยูใ่ น System Tray
ด้ านล่างขวา เมื่อโปรแกรม start แล้ ว จะปรากฎหน้ าต่างแนะนํา และให้ เราทําการ login เข้ าระบบของ Docker (ก่อนที่
เราจะ download ได้ มันก็จะบังคับให้ ลงทะเบียนไว้ แล้ ว) ในการติดตัง้ โปรแกรมจะถามว่าจะใช้ Windows based
container แทน Linux หรื อไม่ ตรงนี ้ให้ ใช้ เป็ น Linux based ไปก่อน ก็ไม่ต้องไปเลือกอะไร
เมื่อทําการ login แล้ ว ให้ ลอง right click ที่ icon จะปรากฎเมนูขึ ้นมา เลือก Settings เพื่อมากําหนดค่าต่างๆ
ก่อน ในส่วนของ General โปรแกรมจะเลือก Start Docker Desktop when you login เอาไว้ เลย ทําให้ มนั ทํางาน
ทันทีเมื่อเรา login ซึง่ หากเราแค่จะใช้ เพื่อทดสอบ ก็แนะนําให้ เอาออก ส่วน option อื่นๆก็ตามชอบ หากต้ องการเป็ นส่วน
หนึง่ ในการพัฒนา Docker ก็เลือก Send usage statistic ไว้ แต่ถ้าไม่อยากเปลือง net ก็เอาออก ส่วนอันสุดท้ ายไม่
จําเป็ นก็ไม่ต้องไปเลือก
ต่อไปให้ ไปที่หวั ข้ อ Shared Drives ซึง่ จะเป็ นการกําหนดว่าจะใช้ Drive ไหนในการทํางานกับ Docker ถ้ าไม่
เลือกไว้ ก็จะมีปัญหาในการรันคําสัง่ Docker เลือกแล้ วอย่าลืม Apply
ในส่วน Advanced จะเป็ นการกําหนด resources ให้ กบั Docker ทัง้ vCPU, Memory และ พื ้นที่เก็บ Image
ส่วนของ Network จะเป็ น virtual network สําหรับใช้ ระหว่าง container ภายในของเครื่ อง
ส่วนของ Proxies Daemon และ Kubernetes ให้ ใช้ default setting
ถ้ าต้ องการ reset ค่ากลับเหมือนเดิม ก็เลือกเมนู Reset
สําหรับการใช้ งาน Docker นันจะต้
้ องใช้ คาํ สัง่ ในการสัง่ งาน ผ่าน Command Line เมื่อติดตังเสร็
้ จแล้ ว ให้ เปิ ดโปรแกรม
Terminal หรื อ cmd ในแบบ “Run as Administrator” เพื่อป้องกัน permission error
ตัวอย่างคําสัง่ แรก ลองใช้ คาํ สัง่ ตรวจสอบ version ดังนี ้
docker --version หรื อ docker -v

ถ้ ามี Output ที่ไม่ใช่ Error ก็แปลว่าการติดตังเสร็
้ จสมบูรณ์

การทํางานกับ Docker
ในเอกสารชุดนี ้ จะนําเสนอการใช้ งานแบบเบื ้องต้ นเท่านัน้ ซึง่ ยังอาจไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การทํางานจริ งได้ แต่
จะนําเสนอให้ เห็นภาพกว้ างๆของวิธีและแนวทางในการใช้ งาน
Docker Image
Docker Image ก็เหมือนกับบะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป ที่เราสามารถนํามาปรับแต่งแล้ วก็ใช้ งานได้ เกือบจะในทันที โดย
image เหล่านี ้สามารถหาโหลดได้ จาก Docker Hub ตาม link นี ้ https://hub.docker.com/
Workshop
•

ค้ นหา MySQL image บน docker hub

•

ระบบจะแสดงผลของ Image ที่เป็ น MySQL ทังหมด
้
ซึง่ มีเยอะมาก (18,950) ทังนี
้ ้ image ในระบบของ
Docker Hub จะมี 2 ประเภทหลักๆคือ Official Image กับ Shared Image ก็คือ Image ที่มีคนสร้ างไว้ แล้ ว
นํามา shared ลงใน Docker Hub การจะพิจารณาว่าจะใช้ image ไหนก็ให้ พจิ ารณาจากจํานวนการ
download และ จํานวน stars ที่ image นันได้
้ รับ ใน workshop นี ้ จะใช้ Official Image ตามรูป

•

ทําการ pull image ด้ วยคําสัง่ docker image pull mysql ดังรูป

Docker ก็จะทําการ download image มาเก็บไว้ ในเครื่ อง ทีนี ้ จะมีสว่ นรายละเอียดอีกเล็กน้ อยดังนี ้
o

Tag – เปรี ยบเสมือน version ของ image หากเราไม่ระบุ ก็จะได้ latest มาเป็ น default หากจะระบุ
tag ให้ ใส่ “:” ต่อท้ ายชื่อ image แล้ วตามด้ วย tag label เช่น
docker image pull mysql:8

o

Layers – ในสถาปั ตยกรรมของ Docker จะแบ่ง image ออกเป็ นหลายๆส่วน แต่ละส่วนเรี ยกว่า
Layer แต่ละ Layer ก็จะมี ID กํากับ อย่างในกรณีของ mysql จะเห็นว่ามี Layer ใน image อยู่

•

12 Layer ข้ อดีของการใช้ Layer ก็คือ หากมีการ update ในตัว image ระบบจะ
ทังหมด
้
download เฉพาะ Layer ที่เปลีย่ นมาใช้ เท่านัน้
ทดลองเรี ยกดูวา่ ในขณะนี ้มี image ในระบบของเราทังหมดเท่
้
าไหร่ด้วยคําสัง่
docker image ls

จะเห็นว่ามี image อยูใ่ นระบบ 2 ตัว คือ mysql และ docker4w/nsenter-dockerd ก็คือตัว Docker
Desktop นัน
่ เอง
Further Commands
•

หากต้ องการดูวา่ มี command / option อะไรบ้ างในสว่นของ docker image ให้ ใช้ คาํ สัง่

•

docker image –help
หากต้ องการลบ image ที่ไม่ใช้ สามารถลบได้ ดงั นี ้
docker image rm <image:tag>

•

จําไว้ วา่ การลบด้ วย rm นัน้ ระบบจะไม่ทําการ ลบ ออกไปจาก hard disk จริ งๆ ก็เหมือนกับการ delete บน
Windows ซึง่ หมายความว่า มันจะยังคงใช้ เนื ้อที่อยูน
่ นั่ เอง หากต้ องการลบ image เหล่านี ้ออกอย่างถาวรให้ ใช้
คําสัง่
docker image prune

จะเป็ นการ purge image ทังหมดที
้
่เคยถูกลบไปแล้ วออกจากเครื่ องอย่างถาวร

•

หากต้ องการดูรายละเอียดของ image สามารถใช้ คาํ สัง่ ดังนี ้
docker image inspect <image_name>

Docker Container

เมื่อเราได้ docker image มาแล้ ว หากต้ องการนํามาใช้ งาน เราก็ต้องนําเอา image นัน้ มาสร้ างให้ เป็ น
container นึกสภาพก็คล้ ายกับ เรามีของที่จะบรรจุต้ ู container แล้ ว ก็ต้องหา container มาใส่ ถ้ าเราใส่ของ
เหมือนๆกันอยูภ่ ายใน container หลายๆตู้ ก็เหมือนกับเราสร้ าง container ของ docker image ที่เหมือนกันหลายๆอัน
ซึง่ นี่เป็ นจุดเด่นในเรื่ องของการ deploy โปรแกรมที่ทํา image ไว้ แล้ วได้ อย่างรวดเร็ ว
Workshop
•

ดูวิธีการ run ตัว mysql จาก docker hub จะเห็นคําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ คาํ สัง่ ตามรูปด้ านล่าง

•

ทดลองรันตามตัวอย่างดังนี ้

•

อธิบาย option แบบคร่าวๆได้ ดงั นี ้
o --name คือการตังชื
้ ่อให้ กบั container ที่กําลังรัน หากไม่ตงชื
ั ้ ่อ เราจะได้ ชื่อเป็ น random id ยาวๆ
ใช้ งานลําบาก
o -d คือออพชันที่บอกให้ container นี ้ทํางานแบบ daemon หรื อทํางานเป็ นพื ้นหลัง
o -e เป็ นการกําหนดค่าให้ กบ
ั Environment Variable ที่ container จะเอาไปใช้ แทนที่คา่ นันๆตามที
้
่
กําหนด ตามตัวอย่างนัน้ mysql ต้ องการ MYSQL_ROOT_PASSWORD ในการสร้ าง container
เราจึงต้ องกําหนดค่านี ้ หากไม่กําหนดก็จะไม่สามารถสร้ าง container ได้ และจะมี error เกิดขึ ้น
ตรวจสอบการทํางานของ container ด้ วยคําสัง่ docker ps ดังนี ้

จะเห็นว่ามี container ชื่อ some-mysql ทํางานอยู่ จาก image ชื่อ mysql:latest สร้ างเมื่อ 4 นาทีที่แล้ ว
ทํางานที่พอร์ ต 3306

•

ทดลองเชื่อมต่อไปยังพอร์ ต 3306 บนเครื่ อง localhost

•

จะเห็นว่า ไม่สามารถต่อเชื่อมได้ ทังนี
้ ้เนื่องจาก container นันเปรี
้ ยบเสมือน VM Server ตัวหนึง่ มันจะมี IP
เป็ นของมันเอง ถ้ าเราไม่ได้ ทําการ map port ออกมาที่ host แล้ ว ก็ไม่สามารถเข้ าถึง service นันๆได้
้
ดูรายละเอียดของ container ด้ วยคําสัง่
docker container inspect <container-name>

ด้ วยคําสัง่ นี ้ เราจะเห็นรายละเอียดทังหมดของ
้
container หากดูไล่ลงมาเรื่ อยๆก็จะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับ
Network Setting ดังนี ้

•

จะเห็นว่า container นัน้ ได้ IP คือ 172.17.0.2 มี Gateway IP คือ 172.17.0.1 เป็ นต้ น
หยุดการทํางานของ container ด้ วยคําสัง่
docker container stop <container-name>

จากนันลองเช็
้
คด้ วย

docker ps และ docker ps -a ดังรู ป

•

จะเห็นว่าเมื่อทําการ stop container แล้ ว หากใช้ docker ps ตามปกติ จะไม่มีอะไรแสดงขึ ้นมาเลย แต่หาก
้ ้ option
ใช้ docker ps -a แล้ ว ก็จะเห็นว่ามี container 1 ตัว สถานะเป็ น Exited เมื่อ 6 วินาทีที่แล้ ว ทังนี
“-a” จะเป็ นการแสดงผล container ทังหมด
้
ที่ทํางานและไม่ได้ ทํางาน
NOTE: เราไม่สามารถ restart container ได้ ไม่วา่ กรณีใด ทําได้ เพียงสร้ างขึ ้นมาใหม่เท่านัน้
ทดลอง run container แบบเดิมอีกครัง้

•

ระบบจะแจ้ งเตือน error ว่าชื่อซํ ้า ทังที
้ ่ container นันไม่
้ ทํางานแล้ ว นัน่ ก็คือ container ที่ปิดไปแล้ วก็ยงั คง
้ ้ storage path ที่ถกู กําหนดให้ container จะยังคงอยู่ ซึง่ เรา
ค้ างอยูใ่ นระบบแบบเดียวกับ image ทังนี
สามารถไป copy ข้ อมูลที่สาํ คัญมาก่อนได้ เราสามารถลบ container เป็ นการถาวรได้ ด้วยคําสัง่
docker container prune เหมือนกับการลบ image ซึง่ เมือ่ รันแล้ ว storage path จะถูกลบทิ ้งไปด้ วยแบบ
ถาวรและเราจะไม่สามารถกู้ข้อมูลใดๆกลับมาได้ อกี
ทดลองลบ container ที่ปิดแล้ วและลองรันใหม

•

จะเห็นว่าหลังจาก prune แล้ ว เราสามารถรัน container โดยใช้ ชื่อเดิมซํ ้าได้
NOTE: Docker for Windows จะเก็บ storage ใน Virtual HD ดังนันเราจะไม่
้
สามารถเห็น storage นันได้
้
โดยตรง
โดย concept ของ container แล้ ว ตัว container ไม่ควรจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ ้น แล้ วถ้ าเป็ น container ของ
MySQL ที่เป็ น database แล้ วจะทําอย่างไร? คําตอบคือ เราควรต้ องกําหนด External Volume ที่อยูบ
่ น
host แยกออกมาต่างหาก ข้ อดีก็คือ External Volume นี ้ จะไม่ถกู ลบแม้ วา่ container จะถูกลบไป ทําให้ เรา
สามารถรัน container ขึ ้นมาใหม่โดยใช้ External Volume เดิมได้ ก็จะสามารถใช้ ข้อมูลเดิมได้ ก่อนจะทํา
การ map volume เข้ าไปใน container เราต้ องรู้ก่อนว่า มี path อะไรที่จะสามารถ map เข้ าไปได้ บ้าง เรา
สามารถสังเกตุได้ จากการใช้ คาํ สัง่ docker image inspect ได้ เช่นในกรณีของ MySQL เราจะเห็นข้ อมูลดังนี ้

•

จะเห็นว่ามี Volumes ที่กําหนดอยูค่ ือ /var/lib/mysql เราจสามารถกําหนด External Path ให้ ไป map กับ
volume นี ้ได้
ทดลองสร้ าง container แบบกําหนด mapping port และ external path ดังนี ้
docker run --name mysql-01 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=mysecret -d -p 3306:3306 -v
d:/DockerTest/mysql:/var/lib/mysql mysql:latest

เมื่อรันแล้ ว จะมี pop-up ถามการอนุญาตเรื่ อง network port ก็ให้ ตอบ Yes / OK
จากนัน้ หากไปดูใน D:\DockerTest\mysql จะเห็นว่ามีไฟล์ของ mysql อยู่

option “-“ นัน้ ไว้ สงั่ ให้ docker ทําการ map port จาก container มายัง host โดยเลขที่อยูข่ ้ างหน้ า “:” คือ
port บน host ที่ต้องการจะเปิ ด ส่วนเลขที่อยูข่ ้ างหลังคือ port ของ container
option “-v” ไว้ สงั่ ให้ docker ทําการ map volume จาก host path ไปยัง container path
•

ทดลองต่อเข้ าพอร์ ต 3306 ผ่าน localhost ด้ วย telnet หรื อ mysql connector ใดๆ เช่น telnet localhost
3306 จะพบว่าสามารถเชื่อมต่อเข้ าไปได้

Dockerfile

นอกจากการเอา image ที่มีอยูแ่ ล้ วมาสร้ างเป็ น container นัน้ เราสามารถสร้ าง image ขึ ้นมาเองได้ การสร้ าง image
จะมีด้วยกัน 2 วิธี คือ การ build image จาก container ที่กําลังทํางานอยู่ หรื อ การใช้ Dockerfile ในการช่วยสร้ าง
image
Workshop - สร้ าง custom image ผ่าน container

•

โหลด ubuntu มาด้ วยคําสัง่ docker image pull ubuntu
รัน container ด้ วยคําสัง่ docker container run -it --name=ubuntu-01 ubuntu
ด้ วย option -it จะทําให้ เรา access เข้ าไปยัง container ที่รันขึ ้นมา ก็จะเห็นเป็ น Ubuntu prompt
รันคําสัง่ ใน ubuntu ดังนี ้
apt-get update - เพื่อ update ระบบ และ repository
apt-get install apache2 - เพื่อติดตัง้ apache2
ออกจาก container โดยไม่ terminate ด้ วยปุ่ ม <CTRL-P> ตามด้ วย <CTRL-Q>
ทําการสร้ าง image จาก container ubuntu-01 ดังนี ้

•

docker commit ubuntu-01
ตรวจสอบ image ด้ วยคําสัง่ docker image ls จะเห็น image ที่ไม่มีชื่อ ให้ จํา ID หรื อ copy ไว้

•
•

•

•

•

•

•

ทําการเปลีย่ น Tag ของ image เพื่อให้ งา่ ยต่อการใช้ ด้วยคําสัง่
docker tag <image id> my-ubuntu:1.0
เราจะอ้ างอิง image นี ้ว่าเป็ น my-ubuntu เวอร์ ชนั 1.0
ลองรัน container ขึ ้นมาใหม่พร้ อม map port 80 ดังนี ้
docker run -it --name ubuntu-01 -p 80:80 my-ubuntu:1.0
เมื่อเข้ ามาใน Ubuntu prompt ทําการรัน apache2 service ดังนี ้
service apache2 start

•

จะเห็นได้ วา่ package ของ Apache2 ได้ ถกู ติดตังไว้
้ ใน container เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ แตกต่างจาก ubuntu ตัว
หลักที่เราโหลดมาเป็ นต้ นแบบ
ลองใช้ browser บน host เปิ ดไปยัง http://localhost ควรจะเห็น default page ของ Apache2

จะเห็นได้ วา่ เราสามารถใช้ image ใดๆเป็ น แม่แบบในการสร้ าง container จากนันเราสามารถทํ
้
าการ
update container นันๆแล้
้ วนํามาสร้ างเป็ น image แบบที่ต้องการได้
Workshop – สร้ าง custom image ด้ วย Dockerfile
•
•

สร้ าง folder สําหรับเก็บ Dockerfile ไว้ ที่ตรงไหนก็ได้
สร้ างไฟล์ชื่อ Dockerfile (ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ตามนี ้ และไม่มีนามสกุลไฟล์) ไว้ ใน folder จากข้ อที่แล้ วด้ วย
content ดังนี ้
FROM ubuntu:18.04
RUN apt-get update && apt-get install -yq apache2
EXPOSE 80
CMD apachectl -D FOREGROUND

•

รายละเอียดสามารถอธิบายได้ คร่าวๆดังนี ้
o FROM ไว้ ระบุ image ที่จะเป็ นต้ นแบบ ควรใส่ Tag ที่ชด
ั เจน ปกติจะไม่ใช้ latest
o RUN เสมือนการรันคําสัง่ จากภายใน container คล้ ายกับทีเ่ รารันคําสัง่ ผ่าน Ubuntu prompt
o EXPOSE ไว้ ระบุวา่ container นี ้ จะมี port อะไรบ้ าง
o CMD เพือ
่ บอกว่า หลังจาก container start แล้ ว จะให้ ทาํ คําสัง่ อะไร จะมีความแตกต่างจาก RUN
ที่จะเป็ นการทํางานในระหว่างการสร้ าง image เท่านัน้
ใน windows prompt ให้ cd ไปยัง drive และ folder ที่มี Dockerfile แล้ วรันคําสัง่
docker build -t my-ubuntu:2.0 .
(อย่าลืม ‘.’ ที่อยูห่ ลังสุด!!!)

•

หลังจากสร้ างแล้ ว ลองตรวจสอบด้ วย docker image ls ดู จะต้ องมี image ชื่อ my-ubuntu Tag 2.0 อยูใ่ น
รายการ

•

ทําการรัน container ด้ วยคําสัง่
docker container run -d -- name ubuntu-01 -p 80:80 my-ubuntu:2.0

PS1 : อย่าลืม stop container ตัวที่แล้ วก่อน เพราะจะใช้ ชื่อและ port เดียวกัน ถ้ าจะทดลองคนละชื่อและคน

•

ละ port ก็ไม่ต้อง stop
PS2 : ถ้ าลบแล้ ว อย่าลืมใช้ docker container prune ไม่อย่างนันแล้
้ วก็จะใช้ ชื่อ ubuntu-01 ไม่ได้
ทดสอบด้ วยการเปิ ด browser เช่นเดียวกับ Workshop ก่อนหน้ านี ้

