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 مقدمة
ا أحدثت ضجة كبرية عند ظهورها، حيث عززت فكرة ال أهن إالتعترب من التقنيات احلديثة نسبيًا  Dockerتقنية الدوكر 

Containerization  حاليًا ال( واليت تسمح لك بتشغيل الربامجServer-Side Applications بداخل )Container  تكون معزولة عن

تكون بأشكال خمتلفة،  أنبدالً من  Imageخرى يف نظام التشغيل، باإلضافة اىل تقدمي الربامج على شكل األ Containersال  أوالربامج 

 هذه املفاهيم سهلت لنا طريقة تطوير الربجميات، طريقة نشرها على السريفرات املختلفةو وغريها. exe أو Jar أومثاًل بداخل ملف مضغوط 

 يف بيئات خمتلفة. بسهولة ها، طريقة تشغيلCloudsوحىت ال 

يبدأ هبا، فهناك مصادر تتحدث عنها ولكن  أن مبتدئفقد يكون من الصعب ألي  اجلوانبتقنية الدوكر كبرية وهبا العديد من  نوأل

 أن اللغةوقد يكون من الصعب ملبتدئ ال يتقن تلك  Python & Docker أو ASP.NET & Dockerتقنية معينة مثاًل  أوباستخدام لغة 

تكون  أوويكون من الصعب مثاًل للمطورين البدء معها،  األنظمةموجهة بلهجة مدراء  أيضًاتكون املصادر  وأحيانًاهذه املصادر. يستخدم 

 ل أمثلة هبا.أوجتربة  أوقد ال تناسب من يريد البدء والدقيقة  امروواأل مفصلة للغاية حبيث تعرض كل التفاصيل

هيم األساسية ، وسوف نستعرض فيه بعض املفاDockerىل لك يف عامل الدوكر ول اخلطوة األت فكرة الكتاب، حيث هو ميثكانومن هنا 

يف جمال يعمل ألي شخص  أو األنظمةملدراء  أيضًاو الربجمة لغة بغض النظر عنحبيث تكون مناسبة سواًء للمطورين فيه، والفوائد منه، 

  تقنية املعلومات.

ىل وفهذا الكتاب ليس اال اخلطوة األ ،االستخدام جوانبامر، وال من ناحية تغطية كل وة شرح األال من ناحي بالطبع لن جتد كل شيء هنا،

 يف عدة مواضيع خمتلفة، مثاًل:فقط، وسوف يتبعه كتب مصغرة أخرى 

 ،NodeJS أو ASP.NETمع تقنيات الويب املختلفة مثاًل  Docker استخدام ال .1

 Containersمكون من عدة سريفرات وعشرات ال  Clusteringلعمل  Docker Swarm Modeال  استخدام .2

 وغريها ELKمنصات لذلك مثاًل  باستخداميف دوكر  Containersلل  Logsوال  Healthyمتابعة ال  .3

 . باستخدام الدوكر Continuous Deliveryوال  Continues Integrationعمل ال  .4

 High Availability and خدمات عالية اجلودة واألداءلبناء  اجلوانبسوف خنتم السلسلة ببناء مشروع متكامل يضم كافة  .5

Scalability  هبذه التقنية، ونطبق مفاهيم الMicroservices  ًفيه وطرق التواصل الداخلي املختلفة مثالHTTP بربوتوكوالت أو 

 .gRPC  كالأخرى 

وهي دورة رائعة يف موقع  Wes Higbeeل  Getting Started with Docker on Windowsعداد هذا الكتاب على دورة اعتمدت يف إ

Pluralsight  باإلضافة اىل خربيت الشخصية يف العمل على دوكر يف ال الشهريProductions  سوءًا لشركات لعدة تطبيقات وخدمات ويب

  جلهات ومؤسسات أخرى. أوناشئة 
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 Dockerمقدمة حول دوكر ل: والفصل األ
 اليت تغري طريقة التعامل مع الربجميات سواًء من ناحية تزنيل هذه الربجمياتاإلبداعية و املشاريعمن  Docker دوكرمشروع  يعترب

Installation وتشغيلها، وطريقة نشرها Deployment ثناء التطوير واالختبارات أ أيضًاوBuilding .للمطورين 

نفس  اليت تستخدمهناك غريه من املشاريع ، وImagesوال  Containersيعترب أحد املشاريع اليت تستخدم مفهوم ال  Dockerدوكر  نوأل

( وما هي أمهيتها، وما الدور الذي Containers & Imagesعن ماهية هذه املفاهيم ) هذه املقدمةتكون  أن، فمن املهم Rktاملفاهيم مثل 

 ما يلي: يف هذا الفصل ح املشاريع حاليًا. وسوف نناقشأجنمن  Docker or Rkt تستخدمها مثل جعلت املشاريع اليت

 ملاذا حنتاج اىل طريقة جديدة يف التعامل مع الربجميات 

 الفرق بني ال Container  والVirtual Machine 

  ما هو الContainer  والImages  

  ما هوDocker 

 عامل مع الربمجيات؟ملاذا نحتاج لطريقة جديدة يف الت

على الربجميات  وما الذي اضافته لنا، فسوف نقوم بعمل مقارنة بني األسلوب القدمي عندما نعمل واحلوجة هلا Containersلكي نفهم ال 

 ، وذلك من النواحي التالية:Containersمن أكتر من منظور مع ال 

 ازهشخص يريد حتميل أدوات جله أوكمستخدم  – عند حتميل الربامج 

 وكيف يتم توحيد بيئة التطوير واالختبارات وتسهيل عملية نشر الربجميات– أثناء الربجمة والتطوير ونشر الربجميات على السريفر 

 MySQLحتميل أي برنامج لكي تستخدمه على جهازك، وليكن مثالً  أردتك أنولنفرض  :ل نقطة وهي يف العمل على الربجمياتأووسنبدأ ب

 هناك خطوات عليك القيام هبا: أني برنامج اخر، فسوف جتد أ أو RabbitMQ أو

 من مواقع أخرى  أو، األصليلتحميل الربنامج، سواًء من موقعه  كانعن م :Findingالبحث  -1

: فتح صفحة التحميل وقراءهتا بتركيز لتحميل الربنامج املطلوب، على حسب نظام التشغيل، وهل هو Downloading التزنيل -2

32bit/64bit التأكد من حتميل النسخة الصحيحةو 

وهل هناك متطلبات لتحميل برامج وأدوات أخرى مطلوبة، ووضع متغريات يف  االعتماديات: قرائه صفحة Installingالتنصيب  -3

 حيتاجها الربنامج يف عمله Environment Variablesالنظام 

 .أردتتشغيله مىت ما : تشغيل الربنامج بشكل صحيح والقدرة على إيقافه وRunningالتشغيل  -4

 ل مرة:والصورة التالية تبني كل هذه اخلطوات سوف تقوم هبا حىت تقوم بتحميل الربنامج ومن مث تشغيله أل



 

تشغيل الربنامج بشكل صحيح، وقد تلغى فكرة  أووهذه اخلطوات ليست بالسهلة وقد ختطئ يف أحد اخلطوات ولن تستطيع اكمال تنصيب 

قد جتد العديد من املشاكل، على سبيل خطوة من األساس وتبدأ يف البحث عن بديل بسبب هذه املشكلة، ففي كل استخدام هذا الربنامج 

 املثال:

  البحث مرحلةSearching : 

o التحميل كانم Where:  وهل سيتم حتميله الApp Store  يف نظام التشغيل، متجر للتطبيقات يتواجد  كانمثالً إذا

يع حتميل الربنامج مباشرة، ولكن كما يف لينوكس وتستط Package Managerبه أم قد يكون نظام التشغيل 

قد جتد برنامج معني ووال يوجد هبا التحديث األخري،  Package Managerتكون بعض الربامج قدمية يف ال  أحيانًا

الت خصوصًا يف بعض احلاعلى توزيعه أخرى مثاًل. يف  هيف توزيعه لينوكس ما ولن جتد Package Managerيف ال 

سوءًا  Standalone website مواقع ماك مضطرًا لتحميل الربنامج من أنقد جتد يف الغالب  نظام تشغيل ويندوز

 املوقع األصلي أم مواقع أخرى توفر الربنامج. ت منكان

o  معلومات عن الربنامجStats  &Metadata: هل تريد  قبل حتميلك للربنامج قد حتتاج بعض املعلومات ألخذ القرار

معلومات أخرى عن  وأيالتحميل أي معلومات إحصائية عن عدد التحميالت  كانال، وقد ال يتوفر يف م أمتزنيله 

حتديث للربنامج. وقد جتد بعض املواقع توفر هذه  تاريخ أخرالربنامج، مثاًل عدد املشاكل للمستخدمني وغريها، 

 يقة خمتلفة، ختتلف حبسب املوقع.يوفرها بطر أوال يوفرها  اآلخراملعلومات والبعض 

o  الثقةTrust:  قد تبحث عن الربنامج من خالل حمرك البحث، ومن مث تصل اىل موقع ما يوفر خاصية التحميل، لكن

موقع مزيف به برجميات خبيثة ملغمة؟ وهل املوقع يوفر محاية عند تزنيل املشروع باستخدام  أوهل هو موقع موثوق، 

HTTPSل املوقع يعمل دائمًا ؟ باإلضافة اىل هAvailability حتميل الربنامج، وغريها  تستطيعبه مشاكل وال  أحيانًا أم

 هذه املرحلة.يف من املشاكل 



 

  التحميل مرحلةInstalling : 

o  نظام التشغيلOperation Systemسيعمل على نظام التشغيل احلايل، هل هو  : هلCross-Platform  وسوف يعمل

هبا  تعملاليت  CPUمن نظام التشغيل، هل سيعمل على هذه ال  version/buildعينة بالضبط على هذه النسخة امل

 .Architectureواملعمارية اليت يعمل هبا 

o ماهية الربنامج Format:  يأيت على شكل  أوببنائه وتشغيله،  وتقومهل سيأيت السورس كود فقطexecutable 

 Setupعلى شكل  أو؟ Zipمع كامل املكتبات املطلوبة به يف ملف مضغوط يعمل مباشرة، أم يأيت به امللف التنفيذي 

 أم حتتاج لتنصيبها على حدة؟ NET. أو JREاملطلوبة مثل ال  Runtimeبه كامل امللفات، وهل سيأيت معه ال 

o  طريقة التحديثUpdates:  وهل سيتم مسح القدمي كليًا وإعادة تنصيبه، وهل من خالل أليةكيف ستكون وبأي 

 برنامج اخر أم ما هي التفاصيل لذلك.

 

  التشغيل مرحلةRunning: 

o  التوثيق للربنامجDocumentation األنترنتللبحث يف  أم حتتاجاخلطوات فيه  تتبع: وهل هناك توثيق حمدث حبيث 

 عن كيفية تشغيله.

o  املساراتPath:  لوضع متغريات يف النظام  حتتاجهلEnvironment Variables سوف لربنامج يف عمله أم حيتاجها ا

 بشكل افتراضي. التزنيل أثناءهبا  يقوم

o  االعتمادياتDependencies: ميل الربنامج، قوم بتحميلها قبل حتت أنحيب  أوبتحميلها كاملة  الربنامج هل سيقوم

 اىل اعتماديات اخرى االعتمادياتوهل حتتاج هذه 

o كيفية التشغيل وااليقاف Service Registration:  ق الربنامج، هل اغالتستطيع للربنامج من خالل الواجهة هل

 تريد إيقافه وتشغيله جمددا أولكي يعمل مباشرة بعد إعادة التشغيل  Serviceحتتاج لوضعه ك 

o :الربنامج سوف يفتح بورت معني  كانإذا  هل هناك تعارض مع الربامج األخرىPort حيتاج وصول مللفات معينة  أو

 استخدامها بواسطة برجميات أخرىفيجب التأكد من عدم 

o :مثل حتديثات نظام التشغيل يف ال  هل التحديثات القادمة سوف تؤثر على الربنامجShared Library  اليت يستخدمها

 الربنامج ويعتمد عليها.

مثاًل وجدت قاعدة  خصوصًا الربجميات الكبرية، ك حتتاج لساعات عديدة فقط لتنصيب برنامج قبل البدء باستخدامه،أنلذلك قد جتد 

تتعلمها، فقد متضي ساعات عديدة وتلغى فكرة تعلمها  أنوغريها من الربجميات اليت قد تود  Elastic Searchمثاًل  أو Casandra بيانات

 بسبب واحد هو تعقيد مسألة التعامل مع الربجميات بشكل عام، بدءًا من البحث، التزنيل، والتشغيل.

بتحميل  تقوم أنهو ، وكل ما يف األمر كانعل هذه العملية يف منتهى البساطة، وتكون موحدة وتعمل يف أي مما حبيث جن آليةفهل توجد 

موثوق بسهولة، وبأمر واحد يعمل بكافة االعتمادية املطلوبة ويكون الربنامج معزول عن بقية الربامج األخرى، ويتم  كانالربنامج من م

 )ودوكر(. Containers & Imagesمرحبًا بك يف ال ؟ أيضًاثر من نسخة بسهولة تشغيله بسرعة وايقافه بسرعة وتشغيل أك

وال  Containersفمباشرة تبدأ باحلديث عن الفرق بني ال  Docker & Containers: كثريًا من املواضيع عندما تتحدث عن ال مالحظة

Virtual Machines  ال  أنب االنطباعهبذا الشكل قد يعطي  ، لكن البدايةهناك فروق وسوف نتحدث عنها أنمن وبالرغمDocker  وال

Containers  هي بديل للVirtual Machines  حبيث تكونVirtualization  أنه ميكن أنهذا صحيح و أنمن نوع آخر، وبالرغم من 



يل التعامل مع الربجميات هي لتسه وامنا Virtualizationبشكل عام ليست عن ال  Containersال  أناال  Virtualizationيكون بديل لل 

 ( بدءًا من البحث، التحميل، التزنيل، التشغيل.Running Softwareلل  أو Software Deliveryا  لل أهن)مثاًل ميكنك اختصارها ب

 وسوف تفهمها بالطريقة الصحيحة، ولن تتفاجأ فيما بعد مثالً  Dockerوال  Containersهبذه املنظور سوف يسهل عليك العمل على ال 

 Linuxبسبب معني سوف نتحدث عنه فيما بعد )مثاًل تشغيل ال  VMسوف تعمل على ال  Containersال  أوهناك بعض الربجميات  أنب

Containers  بداخل الويندوز، فهذا يتطلب تشغيلLinux VM  ومن مث تشغيل الContainer  معدودة  ثواينهذا سيتم يف هبا، ولكن

وليس بديل لل  Build, Ship, Deliveryه أناذا حيصل داخليًا( لكن الفكرة هو النظر لدوكر على يث ال تدري محب ويف اخلفاء

Virtualization. 

 مثال

بتنصيب برنامج بالطريقة السابقة اليت كنا نتعامل معها طوال السنوات السابقة، ومن مث جنرب الطريقة احلديثة ولنرى  اآلنسوف نقوم 

 عامة الفكرة هو اعطائك نظرة نبدون جتربة هذا املثال، ألتكمل القراءة  أنالبساطة هبا، وميكنك  كيف أصبحت العملية يف منتهى

 .اآلن Big Pictureتنصيب الدوكر خطوة خبطوة، ولكن لنركز على ال  طريقة الثاينيف الفصل  نتناولوفهم ملا حيدث، وسوف 

وسوف جتد خرجت الصفحة  MonogoDBعن  Googleبحث يف بالطريقة اليدوية، وسوف نبدأ بال MongoDBسوف نقوم بتزنيل 

 ومن مث اختيار، Community Serverال  يتم اختيارعدة خيارات سوف  جتدلصفحة التزنيل، وهناك سوف  سوف ننتقلالرئيسية، وبعدها 

، وسوف msiباالمتداد  Installerعلى شكل  أو Zipهل تريد حتميله مضغوط  يتم حتديد أيضًانسخة نظام التشغيل الذي اعمل عليه، و

 جتد رابط لدليل وخطوات التحميل.

 

يقوم بالعديد من اخلطوات،  Installerال  أنذلك ميكن فتح دليل التنصيب يف الرابط وسوف جند  وأثناء، msiبعدها سيتم التحميل بامتداد 

 مسار.ردت تشغيله مباشرة من أي أ أنلكن حتتاج اىل وضع الربنامج يف متغريات النظام 

ليتم تنصيب الربنامج باإلعدادات االفتراضية وبعدها لن جتد شيئًا، وسوف  Next-Nextيتم التحميل ميكن الضغط على التايل  أنبعد 

 :MongoDB serverترجع للدليل لكي تعرف كيف سيتم تشغيل ال  أنحتتاج 



 

املسار عمومًا بطريقة اللينوكس بينما يف الويندوز حنتاج وهذا  data/db/االفتراضي هو  البياناتتواجد  كانسوف جتد يف الصورة م

 امر وتنفيذ أمر التشغيل:ومن سطر األ MongoDBاًل، وسوف نقوم بفتح مسار ال أولتحديد البارتيشن الذي يتواجد فيه 

 

، اآلنجمددا وسوف يعمل  ، وبعدها نقوم بتشغيلهCوسوف ننشئ املجلد على القرص  بإنشائهتقوم  أنسوف جتد خطأ يف املسار، وعليك 

 :27017ينتظر االتصال على البورت السريفر  أنوسوف جتد رسالة ب

 



لتشغيل  mongo.exe األمرامر اخر لكي نتصل هبذا السريفر الذي ينتظر أي كالينت يتصل به، وسوف نكتب أوسوف نفتح سطر 

 :show dbs البياناتالكالينت، ونكتب أي أمر مثاًل ملشاهدة قواعد 

 

 mongodbولنرى الفرق الكبري بينهم، فسوف نبدأ بالبحث عن  Containers/Imagesبنفس التجربة ولكن مبفهوم ال  اآلنسوف نقوم 

docker  ل نتيجة يف ال أويف حمرك البحث وسوف يظهرdocker hub: 

 

)وميكن  Imageحتميل ما يعرف بال )وهو أمر التحميل( وسيتم  Pullسوف نقوم بعمل ال  Docker Hubمن ال  MongoDBلتحميل ال 

 Official Repositoryوسوف تالحظ وجود ال   ا الربنامج( وهي فعليًا حتتوي على الربنامج مع كل االعتماديات األخرى.أهنتصورها على 

 ( من مصدره الرمسي. Repositoryهذا الربنامج )ال  أنيف أعلى الصفحة للداللة على 

 أعمل على ينوذلك أل windowsservercoreالتحميل ومت حتديد اسم الربنامج، باإلضافة اىل حتديد الصورة التالية تبني طريقة 

Windows  استخدم نسخة الويندوز وليس اللينوكس، وبالرغم  أنوأريد تشغيل الربنامج( بداخل نظام التشغيل مباشرة وبالتايل احتاج اىل

 Linuxأي حالة ولكن هذا يستوجب اخبار دوكر واعداده ليشغل منط ال ه ميكن تشغيل نسخة اللينوكس على الويندوز بأنمن 

Container هو حتميل ال  اآلن، سوف نتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل فيما بعد، الذي يهمImage :هبذا األمر 

 docker pull mongo:windowsservercore 

 



عمومًا أكرب جحمًا  Windows Imagesال  أنعتماديات باإلضافة اىل كل اال به نسوف يأخذ حتميل الربنامج بعضًا من الوقت نظرًا أل

ينتهي  أنبعد  اآلنبداخل الويندوز بسهولة وسيتم توضيحها فيما بعد(، و MongoDB Linux Imageنستخدم ال  أن)وكما ذكرنا ميكن 

بعة وهي تنصيب الربنامج، ويف عامل الدوكر ميكن وهي التحميل، ولننتقل اىل اخلطوة الرا الثانيةينا اخلطوة أهننكون  Imageحتميل ال 

هو الربنامج بعد تزنيله  Containerال  أن، مبعىن Containerبداخل ال  Imageوضع ال  أو Containerنتخيل عملية التنصيب هي ال  أن

 MongoDB Imageال  نشغل أن، وسوف نرى كيف ميكن Containerوالذي يكون جاهزًا للتشغيل، واخلطوة األخرية هي تشغيل ال 

 .Containerيف ال  اآلن

ا أصبحت بسيطة للغاية، والنقطة أهنوسوف جند  Containers/Imagesالصورة التالية توضح اخلطوات لتحميل الربامج باستخدام ال 

 األهم موحدة جلميع الربامج:

 

األمر اخلاص بالتشغيل سوف يقوم بكل هذه العمليات حىت هذه اللحظة فقد قسمنا هذه العملية اىل خطوات ألخذ تصور عما حيدث، ولكن 

يف حال  Imageمباشرة )سوف يقوم بتحميل ال  Containerوتشغيلها يف  Imageواحد، مبعىن هو أمر واحد سوف يقوم بتحميل ال  أنيف 

 ت موجودة فيتم استخدامها( وهو كما يلي:كان، وإذا Docker Pullمل تكن موجودة ويقوم داخليًا بعمل 

 docker run:mongo:windowsservercore 

 



 .أيضًانفس املخرج السابق بالضبط عندما قمنا بتشغيل وتنصيب الربنامج بالطريقة التقليدية ونفس البورت  اآلنسوف جتد 

امر أو( ولذلك سوف نفتح سطر Attached to Container)وهذا يسمي بال  Containerالربنامج يعمل بداخل ال  أنسوف جند  اآلن

وهي ستقوم بتشغيل  docker exec –it 27 mongoاليت تعمل من خالل هذا األمر:  Containerأخر، وسوف نقوم بالدخول على نفس ال 

 أيضًاوسوف جتد نفس املخرج  show dbsالسابق، ومن مث إعطاء األمر  Containerبداخل نفس ال  mongo clientال 

docker exec -it 5c mongo 

الذي يعمل ومت استخراجه من خالل  containerيف األمر هو رقم ال  5cامر وشرحها بالتفصيل، ولكن ال وما بعد لوصف األسوف نأيت في

هبا،  mongoاليت يعمل هبا السريفر، وقمنا بتشغيل برنامج الكالينت  containerاىل داخل ال  اآلن سوف ندخلو .docker psاألمر 

 :لبياناتاوسوف نضع نفس األمر لعرض قاعدة 

 

، وليس containerبداخل ال  يعمالنالكالينت والسريفر  أن اآلنوسوف جند نفس النتيجة السابقة عندما قمنا بالطريقة التقليدية، الفرق 

 عادية يف نظام التشغيل. processبداخل 

حبيث يكون  isolatedكنها معزولة يف نظام التشغيل، ول أيضًا processهي عبارة عن  containerهذه ال  أنيف احلقيقة سوف جند 

 containerاخلاصة هبا، وكل شيء من داخل ال  processلديها نظام امللفات اخلاص هبا، الشبكات اخلاصة هبا، قائمة العمليات 

 أخرى. processيعمل مفصول متامًا، ولكن من اخلارج فهي جمرد  كأنهسوف يكون 

 Mongo client، بنفس الطريقة اليت اشغلنا هبا برنامج ال اآلناليت تعمل  containerل هذا املفهوم سوف ندخل اىل ا من دنتأكولكي 

، وبعدها قمنا  docker exec –it 5c cmdامر فيها، ونرى بعض األمور، وسنقوم بتنفيذ األمر: وولكن هذه املرة لكي نشغل سطر األ

 :containerيه مباشرة طاملا هو برنامج على ذلك ال ندخل ال أن كانباإلم كانكما يلي، و PowerShellبالدخول اىل ال 

 



 كما يلي: Get-Processمن خالل  containerسنقوم بعرض كافة العمليات اليت تعمل على ال  اآلن

 

الذي قمنا  PowerShellوحىت ال  containerبداخل ال  اآلن يعمالن Mongo Clientوال  Mongo serverال  أنوكما تالحظ ف

العمليات معزولة ولن ترى عمليات  هذه أنخاصة بالويندوز. النقطة املهمة هنا هو  services. بقية العمليات هي أيضًاو يعمل بتشغيله فه

process ا فقط العمليات بداخل ذلك ال منامن نظام التشغيل األساسي، وContainer. 

العمليات اليت تعمل على النظام األساسي، باإلضافة اىل سوف جتد يف قائمة العمليات كافة  Host Machineمن النظام األساسي ال 

 Job IDعادية، ولكنها كلها تشترك يف ال  Process كأهناسوف جتدها تعمل  Containerعلى ال  أيضًاكافة العمليات اليت تعمل 

مت تشغيلها  وكأنهى النظام األساسي سوف تعمل عل Containerالربامج اليت يتم تشغيلها يف ال  أنومجيعهم يكون بنفس الرقم. وهذا يعين 

 .host machineمباشرة بفتحها مباشرة من ال 

أسهل سواًء يف التحميل، التنصيب، التشغيل، باإلضافة اىل وجود كمية من الربجميات التعامل مع الربجميات أصبح  أنهكذا سوف نرى 

غريها  أو( Docker Images)املستودع األساسي لل  Docker Hubسواءً يف ال  Containersقابلة للتشغيل ك  Imagesتوجد على شكل 

 من املواقع اليت توفر هذه اخلدمة.

مثل ملفات نظام التشغيل،  Layeredاملكونة من عدة ملفات بشكل  Read only Templateهي القالب  Imageال  أناذًا ميكن القول ب

 وغريها من الربجميات. NodeJSملفات للفرمي وورك مثاًل 

 أو أيضًايتم نقله  أنمتوقف وميكن  أويكون قيد العمل،  أنوميكن  Imageشائه من ال نإهو الربنامج املعزول الذي يتم  Containerل او

 .بسهولة Containersشاء وتشغيل وإيقاف ال نإوهذه العملية سريعة للغاية فيمكن   حذفه.

بسهولة حبيث ميكن حتميلها فيما بعد، مبعىن مستودع  Docker Imagesواقع لتسجيل ال امل من أحد Docker Hub: يعترب ال مالحظة

مثاًل( اليت حتتاجها وهو املستودع الرئيسي يف مشروع الدوكر. وبه  Google Play store)مثل متجر تطبيقات  Repositoriesللربامج 



من  أوبسهولة سواًء من جهازك الشخصي،  pullوغريها، وتستطيع حتميلها  MySQL, WordPress, Ubuntuالعديد من الربجميات مثل 

 .containerبداخل ال  imageداخل أي سريفر، وميكنك بعد ذلك تشغيل ال 

جديدة  imageاملعدلة وبالتايل تكون  imageبأي إضافات تريدها، وبعد ترفع ال  containerتعدل على ال  أن أيضًاوحىت ميكن لك 

فقط من تستطيع  تأنوإذا قمت برفعها بشكل عام ومتاح للجميع،  ايقوم بتحميله أنملن يرغب  هبا التعديالت اليت قمت بإضافتها وميكن

رفع  أيضًااخلاصة فيمكن ملن لديه صالحية فقط بتحميلها و repositories. أما يف حالة ال repositoryرفع التحديثات على تلك ال 

 للشركات. خاصة أي مشاريع أوالتحديثات هبا وهي مناسبة لكافة أعمالك ومشاريعك اخلاصة 

 حبيث يكون مستودع لكل برجميات الشركة داخليًا Docker Hubبداخل الشركات مثل ال  Private Registriesبناء  أيضًاوميكن 

 .Online Registryبداًل من رفعه على أي  يف الشبكة الداخلية

 

دد التحميالت واملفضلة وتستطيع الذهاب لصفحة التفاصيل وسوف كل برنامج ع جبانبسوف جند أعاله، كما نالحظ يف الصورة  أيضًا

 األنيتسوف جتد نتيجة فحص  أيضًا، واالسمالرمسية ستجد حمدده هبذا  Imagesجتد كيفية التشغيل هلذا الربنامج، باإلضافة اىل ال 

املدفوعة غري  Imagesوهو لل  Docker Storeسوف جتد رابط ال  أيضًا. وDocker Hubاملرفوعة على  Imagesفايروس لكل من ال 

 حىت تقوم بشراء الرخصة واحلصول على الترخيص. املجانية

 أيضًاو Windows Containerولن تقلق من ناحية نظام التشغيل جمددًا، فاذا كنت تعمل يف نظام التشغيل ويندوز فتستطيع تشغيل ال 

ه سيأيت بطريقة نالربنامج أل Formatلن تقلق من ناحية شكل و ضًاأيكما سيأيت بعد ذلك. و Linux Containerتستطيع تشغيل ال 

بسيطة فكل ما عليك بتزنيل اإلصدار اجلديد وتشغيلها وإيقاف القدمية،  Images. وطريقة مسح وحتديث ال Imageموحدة وهي ال 

 كل املشاكل اليت كنا نواجها بالطريقة التقليدية سابقًا. أو أغلبحلت  اأهنوهكذا سنجد 

 فهناك العديد من الفوائد للمطورين يف دوكر: ثناء الربجمة والتطوير:أ

  تسريع دخول املطورينOnboarding ه بسهولة ميكن عمل ال أن: سوف جندDevelopment Environment  فمثاًل غالب

وستجد  Indexing Serverو  Caching Serverو  Queue Serverو  Databaseاملشاريع حتتوي على العديد من األجزاء مثل 

وحىت للمطور نفسه فأحيانًا يعمل من اكثر من  من الصعوبة تنصيب هذه األجزاء وقد يقع أي مطور يف مشكلة التنصيب هذه،



وتشغيلها فمن املمكن توفري الكثري من الوقت  Imagesال  بعمللذلك  ن يقوم بالعمل عليهم بسهولة،أ وحيتاججهاز او بيئة 

أخرى مثاًل لل  Imagesتكون هناك  أنفمن املمكن  Microservicesاملشروع يعمل بفكرة ال  كانواجلهد للمطورين، واذا 

Identity  وواحدة للOrders  مثاًل وهكذا سوف جتد املطور يعمل ويركز على املهام اليت لديه ويستخدم املكونات مباشرة

 كما هي واليت أتت من فرق أخرى.

 

  ال تصادم بني النسخSoftware Conflicts : يعمل السريفر على نسخة معينة من الفرمي وورك ويكون به أكثر  أنفمن املمكن

من برنامج يعتمد عليه، ولن تستطيع حتديثه حىت ال تقع الربامج األخرى اليت تعمل يف مشاكل، ولكن بتطبيق فكرة ال 

Containers  كل برنامج حيتوي على ال  أنفسوف جتدFramework ض النظر عما يتواجد يف اجلهاز اليت حيتاجها بغ

 ه لن تكون هناك تصادم بني الربجميات جمددًا.أناألساسي، وهذا يعين 

 

  عدم توافق الEnvironment لديك بيئة تطوير  كان: مثاًل لوDevelopment Environment  وبيئة لالختبار والتأكد من

، فسوف جتد بدون Production Serverمث السريفر النهائي ومن  Staging Serversاملشروع قبل رفعه على السريفر النهائي 

 أودوكر فمن الصعوبة وضع كل الربجميات واملتطلبات على هذه السريفرات، وقد حتدث مشاكل بسبب اختالف نوع النظام 

وتشغيلها  Imagesوتستطيع نقل ال  Consistencyالربامج املوجودة عليه، لكن مع دوكر ستجد من السهولة توحيد تلك األجهزة 

 كما هو عليها مجيعًا.  containersعلى هذه األجهزة وسيعمل ال 

 

  نشر املشاريع بشكل أسرعShip Software Faster ميكن االستفادة من أدوات األمتتة وبناء :Pipeline  كامل مبجرد عمل

push غيل كافة االختبارات وبعدها يف حال للسورس كود، فسيتم مباشرة بناء الكود كاماًل، ومن مث يف حال النجاح يتم تش

 Update( واخريًا حتميلها من السريفر وعمل Registriesعلى أحد ال  أو) Docker hubعلى ال  imagesالنجاح يتم رفع ال 

. وهذا األمتتة مهمة جدًا Automated Workflowحىت يعمل التحديث يف السريفر، وكل هذا مبجرد ضغطة زر واحدة فقط 

واليت تضيف وحتسن  Continues Deliveryاملشاريع، خصوصًا يف الشركات الناشئة واليت تعمل مبفهوم ال  للعديد من

مهم وسوف حيفظ الكثري من الوقت الضائع يف  أمراخلصائص بشكل مستمر، فوجود أمتته كاملة لنشر الربجميات ورفعها 

 الربنامج يعمل على أكثر من سريفر(. كانلة السريفرات يف حا أوعملية رفع التحديثات يدويًا اىل السريفر )

 ؟Virtual Machinesوال  Containersما الفرق بني ال 

توفر عزل من  Containersال  أنعمومًا، حيث كما ذكرنا سابقًا ف Containersوهذا يعد من أكثر من التساؤالت يف دوكر وال 

تعمل على جهاز منفصل، وهي نفس فكرة  كأنكسوف جتد  Containerناحية نظام امللفات، الشبكات، قائمة العمليات وبداخل كل 

 تعمل على ذلك اجلهاز فقط. وكأهنااملختلفة  VMتوفر عزل كامل بني ال  أيضًاواليت  Virtual Machineال 

النظام، وبعدها يتم تنصيب الربجميات على ذلك  VMيكون هناك نظام تشغيل لكل  أنجيب  VMال  يف لكن هناك فرق بينهم، حيث

فر للموارد وأسرع يف العمل بكل تأكيد أو، وهذا Hostيعمل مباشرة على ال  أن كانباإلمه أنفسوف جند  Containersبينما يف ال 

 األنظمةويقوم بتحديث  VMs 5ظمة تشغيل يف ال أنبرامج تعمل على مخسة  5ه حيفظ وقت مدير النظام بداًل من إدارة أنباإلضافة اىل 

 ومعزولة عن األخرى. containersسوف يعمل على نظام تشغيل واحد حيدثه باستمرار وكافة الربجميات تعمل يف ال  آلناباستمرار، ف

وتقوم بتشغيل عليه جمموعة  VMsتستأجر  أن األحيانوقد جتد يف كثريًا من  VMsهو ليس بدياًل عن ال  Containersلكن بأي حال ال 

فيها  Dockerوحتفظ املوارد وتقلل التكلفة. ومن مث تستخدم ال  Physical Serversفر خمصص بداًل من شراء سري Containersمن ال 

 .Containersلكي تستفيد من ال 



 

 ؟Dockerما هو دوكر 

لتقدمي  dotCloud امسها Platform as Service PaaSبدئت يف السابق بتطوير  فرانسيسكو سانمن  .Docker Incشركة دوكر 

للتشغيل باإلضافة اىل نشر  Containersت تستخدم داخليًا مفهوم ال كان، وAmazon web servicesعلى ال  خدمات للمطورين

Deployment  االسم  هذه اجلزئية واعطيتمت تطوير مل يكن دوكر، ولكن  هواملشروع األساسي  أناملشروع، وبالرغم منDocker 

 .2013كمشروع مستقل يف  تونشر

وحصلت على استثمارات عالية للمضي لألمام، وبيع مشروع  Containersىل يف تقدمي ال وأصبحت شركة دوكر األوهبذا القرار الصائب، 

لشركات ناشئة أخرى،  containersوخالل مسريهتا استحوذت على عدة مشاريع  Containersوركزت الشركة على ال  dotCloudال 

 وهذا ما جعلها تتفرد يف الساحة.

 Apache، فهو مشروع مفتوح املصدر برخصة اآلن Docker Projectهي ليست املالكة ملشروع دوكر  .Docker Incوشركة دوكر 

حتميل الكود املصدر وتعديله واستخدامه طاملا مل خيرق شروط هذه الرخصة. وهناك الكثري من االسهامات  بإمكانهوهذا يعين أي شخص 

 وغريها. IBM, RedHatبواسطة كربى الشركات مثل 

الربجميات بشكل أفضل  Ship/Deployونشر  Developلتقدمي كافة األدوات الالزمة لبناء  Docker Projectدف مشروع الدوكر ويه

هناك العديد من األدوات والربامج بداخل مشروع الدوكر وكل منها خيتص جبزئية معينة، وأمهها  أنعليه يف السابق. وهذا يعين  كانعما 

 يف عمله. Engineوبقية األدوات تكون مساعدة لل  Containersالذي يقوم بتشغيل ال  وهو Docker Engineهو ال 

 Docker Engine, Docker Compose, Docker Swarmمشروع الدوكر يتكون من العديد من األدوات مثل ال  أنوسوف جند 

 .من األدواتوغريها 



 

فقد اجتمعت العديد من الشركات املهتمة لكي  Containers Technology يعترب أحد العوامل من جناح ال Imagesمفهوم ال  ناخريًا أل

هلم. وظهرت حركة  Specificationومت نشر ال  Runtime Environmentوال  Imageلبنية هذه ال  standardsتضع معيار ومقياس 

Open Container Initiative  لوضع املعايري للContainers  ال بشكل عام، سواًء يف شكل هذهcontainers وتشغيلها: 

https://www.opencontainers.org 

وهذا ما جيعل مثاًل  OCIمتوافق مع ال  Runtime Engineيف أي  OCIمتوافقة مع ال  Imageتقوم بتشغيل أي  أنوهبذا املقياس فيمكن 

Docker Image  تشتغل علىRkt Engine لى سبيل املثال..ع 

 سوف تتحدث عن تنصيب دوكر، سواًء يف ويندوز ولينوكس. الفصل التايل

 

 
 

 

 

 

 

https://www.opencontainers.org/


  Dockerالبداية مع دوكر : الثاينالفصل 
 Nginxعليه مثل  containersعن تزنيل دوكر يف ويندوز، ولينوكس، ومن مث نقوم بتشغيل بعض الربجميات  الفصلسوف نتحدث يف هذا 

 Linuxكيف أصبحت عملية تزنيل الربجميات سهلة للغاية وبدون أي اعدادات تذكر، وسوف نوضح الفرق بني ال وسوف نرى  IISو 

containers  وwindows containers .وأخريًا سوف نرى العزل   وكيف ميكن حتويل دوكر ليعمل على أي منهمIsolation  اليت

 .Containersتوفره ال 

 دوزتحميل دوكر عىل نظام تشغيل وين

 Dockerاملتواجد على  Docker Community Edition for Windowsيف نظام التشغيل ويندوز، قم بتحميل الدوكر من خالل الرابط 

Store: 

 

 Windows Server 2016أو على  Pro, Enterprise, Educationاما  10ل ويندوز تعمل على نظام التشغي أنودوكر للويندوز حيتاج 

وغري ذلك فلن يعمل، باإلضافة اىل حتديث نظام التشغيل بأخر التحديثات، وهذه من متطلبات دوكر للويندوز، فاذا مل يكن لديك هذه 

كنها لألجهزة اليت ال تتوافق مع متطلبات دوكر للويندوز، ول Legacyقدمية  اآلنوهي تعترب  Docker Toolboxاملتطلبات فيمكن تزنيل 

 :Docker Toolboxبت، وميكن تزنيلها من هنا  64يكون  أنولكن جيب  Windows 7 or Windows 8سواًء 

 

https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-windows
https://docs.docker.com/toolbox/overview/


 .Docker Engineفقط يكفي ال  مناوافلن حنتاج اليه  2016ولتحميل دوكر على ويندوز سريفر 

ميكنك تشغيله  تهاءاالنينتهي، وبعد  أنالتايل اىل -وقم بتزنيله باخلطوات االفتراضية التايل Docker for Windows.exeبعد حتميلك 

 .Docker for Windowsمن خالل قائمة الربامج وفتح 

 وهناك بعض النقاط واملتطلبات املهمة قبل تنصيب الدوكر، وهي:

يف حال مل يكن مفعاًل، وجيب عليك حينها إعادة تشغيل اجلهاز. ولن  Microsoft Hyper-Vعند تنصيب الدوكر سوف يقوم بتفعيل ال 

 .Docker for Windowsال  جبانبواحد، ولن تعمل  أنحيث ال ميكن تشغيل اثنني يف  Virtual Boxاخر مثاًل  VMيعمل أي 

 Hardware Acceleratedه يستخدم ال نأل Android Studio Emulatorلن تستطيع تشغيل ال فكنت تطور يف نظام األندرويد  إذا

Execution Manager  واختصارًا ال(Intel HAXM )يتعارض مع ال  وهذاHyper-V  واحد، وجيب عليك  أنوال ميكن تشغيلهم يف

 إيقاف أحدهم والتبديل للربنامج االخر. أردتإعادة التشغيل يف كل مرة 

بداخل الويندوز  Linux Containersوذلك حىت يعمل دوكر ويستطيع تشغيل ال  BIOSمن ال  Virtualizationب تفعيل خاصية ال جي

والذهاب لل  Task Manger، وغالبًا ما تكون مفعلة يف الوضع االفتراضي، ميكنك التحقق من ذلك من ال Hyper-Vباستخدام ال 

CPU  ومشاهدة الVirtualization Enabled: 

 

، Linux Containerمباشرة بدالً من االفتراضي  Windows Containerه ميكن تفعيل ال أنأثناء التنصيب سوف جتد الرسالة، وستجد 

 ولكن على أي حالة ميكن تغيريها فيما بعد من خصائص دوكر. لذلك اتركها كما هي:

 



 :ميكنك فتحه من قائمة الربامجبعد التثبيت 

 

 Linuxاىل  Windows Containerالساعة وميكنك فتح اخلصائص واالعدادات والتحويل من ال  جبانبة دوكر سوف جتد أيقون

Containers  وغريها من املهام، وذلك بالضغط عليها بالزر األمين، وسوف نتحدث عن ذلك فيما بعد. حاليًا عند تثبيت الدوكر سوف يعمل

 .Linux Container modeعلى ال 

 

 Dockerو  Docker CLI Clientو  Docker Engineسوف يزنل معه العديد من األدوات مثل  Docker for Windowsال بعد تثبيت 

Compose  وDocker Machine. 

يتم  Virtual Machineه ميكن تشغيل برجميات لينوكس على ويندوز، وهذا سيتم عن طريق أنيعين  Linux Containersال  نوأل

من قائمة الربامج وسوف تالحظ وجود  Hyper-V Managerفقم بفتح ال ، هبا Linux Containerتشغيل كل ال مباشرة ويتم  نشائهاإ

VM  من نظامMobyLinux  تعمل وهي اليت يستخدمها دوكر للتعامل مع الLinux Containers. 



 

 إذا ظهرت لك هذه الرسالة:

 

، كما تطرقنا سابقًا، وإذا مل تكن مفعلة فيجب تفعيلها من اعدادت ال Virtualizationوتفعيله لل  BIOSفعليك بالتأكد من دعم ال 

BIOS. 

يدويًا وإعادة التشغيل ومن مث إعادة تفعيله جمددًا وإعادة التشغيل  Hyper-Vتقوم بتعطيل ال  أنت مفعلة فهذه املشكلة حتتاج اىل كانإذا 

 . فقم بفتح خصائص الويندوز:أحيانًاكنها قد حتدث ومن مث سوف يعمل دوكر معك، وال أدرى ملاذا هذه اخلطوات ول

 
 



 :Hyper-Vومن مث فعل ال 

 

 أنبعد  التشغيل جمددًا، وبعد إعادة التشغيل سوف يعمل معك بالشكل الصحيح. وأعدقم بتعطيلها وأعد التشغيل، ومن مث قم بتفعيلها  أو

 لكي تقوم بتسجيل الدخول فيه: Docker IDسجيل واخذ ، وقم بالتالتالية ل مرة سوف جتد هذه النافذةويعمل الدوكر أل

 

وسوف جتد معلومات النسخة  aboutيقونة دوكر باألسفل بالزر األمين والضغط على اليت تعمل عليها ميكن الضغط على أوملعرفة النسخة 

 حدة:دوكر حتدث الربنامج كل شهرين تقريبًا(، لكن تظل املفاهيم وا ن)وقد تتغري من النسخة هنا أل

 



 ينا من تزنيل دوكر على الويندوز.أهنهبذا الشكل نكون قد 

وميكن تطبيق كافة اجلزئيات السابقة ما  Docker for Macحتميل  أيضًافيمكن  Mac: إذا كنت تعمل على نظام تشغيل مالحظة

ا مناو Docker for Windowsفلن حتتاج لتحميل ال  Windows Server 2016. وبالنسبة لل Windows Containerعدا جزئية ال 

وميكنك حتميلها  Enterprise Editionوهي ال  Windows Server 2016فقط، وهناك نسخة خمصصة لل  Engineمباشرة حتتاج ال 

 يف النظام. أيضًابسهولة 

 تنصيب دوكر عىل لينوكس

 من خالل األمر: aptاًل بتحديث ال أووطريقة التنصيب يف لينوكس بسيطة، فنقوم  Ubuntu 18.4 LTSسيتم تنصيبه على نظام 

1. $ sudo apt-get update 

 

 :aptبواسطة  httpsحىت يتم التحميل عرب  packagesبعد ذلك سنقوم بتحميل بعضًا من ال 

1. sudo apt-get install \ 

2.     apt-transport-https \ 

3.     ca-certificates \ 

4.     curl \ 

5.     software-properties-common 

 



 

 :GPG Keyوم بتحميل الدوكر ستق

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add - 

 

 لتحميل دوكر: Stable Repositoryبتحديد ال  اآلنسنقوم 

$ sudo add-apt-repository \ 

   "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu artful stable" 

 

 جمددًا: aptنقوم بتحديث ال 



sudo apt-get update 

 نقوم بتحميل دوكر: اآلن

sudo apt-get install docker-ce 

 

 تجربة دوكر بدون تثبيت أي برامج

وتستطيع اضافة جهاز أو أكثر من جهاز ومن مث ميكنك  kerPlay with Doc، فيمكنك استخدام املوقع يف حال مل تريد تنصيب دوكر

 ساعات للتجربة يف جهاز ختيلي. 4ملدة  Sessionوسوف يتم اعطائك   جتربة األوامر اليت سوف نأخذها يف الفقرات التالية.

 

https://labs.play-with-docker.com/


 Dockerأوامر البداية يف 

وف نتعامل معها سوف تعمل على دوكر بغض النظر عن نظام امر اليت سواىل التعامل مع دوكر، وحلسن احلظ كافة األ اآلنسوف ننتقل 

 لينوكس. أوماك  أوويندوز خدم، سواًء التشغيل املست

 :docker engineوسوف خيرج معلومات عن ال  docker infoهو ملعرفة معلومات عن الدوكر وهو  أمرل أو

 

 ينت كما يلي:ملعرفة معلومات السريفر والكال docker versionميكن استخدام  أيضًا



 

(، VM)باستخدام  Linuxنظام الشغيل هو ويندوز، بينما السريفر يعمل على ال  نالكالينت يعمل على ويندوز وذلك أل أنسوف تالحظ 

 مباشرة على النظام. Windows Containersوكما ذكرنا ميكن تغيريه اىل ويندوز كما سيأيت فيما بعد لتشغيل 

 :اآلناليت تعمل  containers، وسوف خيرج كل ال process statusملعرفة حالة العمليات  docker psهو  امر: ووىل األأولننتقل اىل 

 

 ، والقائمة فارغة.اآلنيعمل  Containerه ال يوجد أي أنسوف تالحظ 

 ، من خالل األمر:أيضًاكذلك  وأمسه Hello-Worldوهو يعترب  containerل أوسوف نقوم بتشغيل 

 docker run hello-world 

 واحد: أنيف  containerوبعدها يقوم بتشغيل ال  pullسوف يقوم بعمل  runاألمر  أنوكما ذكرنا سابقًا 



 

ه لن يتم حتميلها جمددًا، أنبنفس األمر، وسوف نالحظ  ثانيةنشغلها مرة  أنسوف تنتهي مباشرة، وميكن  containerعملت ال  أنبعد 

 منها مباشرة: container اجلهاز وسيتم تشغيل ال أصبحت موجودة يف Image أنوالسبب 

 



 اآلن، وسوف نالحظ docker run –p  80:80 nginxمن خالل األمر  Nginxسوف نقوم بتشغيل مثال أخر وليكن ويب سريفر مثاًل 

ينتقل  hostمن ال  80بالبورت طلب أي  أريدهو اخلاص باجلهاز احلايل وهذا يعين  80ل بورت أووهو لتحديد البورت ف p–استخدام املعامل 

يتم التقاط الطلب بواسطتها،  containerداخل ال  80يستمع للبورت  nginxسوف يكون ال  container، وبداخل ال containerهلذه ال 

سوف يتم طلب  وبالتايل 8080ل مثاًل ونغري البورت األ أنيف اجلهاز مباشرة، وميكن  80على بورت  nginxيتم تشغيل ال  كأنهوهذا يعين 

 .80الذي يستمع عرب بورت  nginxويتم متريره لل  8080

 

يكون هبا أكثر من طبقة وسوف نتحدث عن ذلك  Imageه غالبًا ال نأل Layers طبقاتأشياء مت حتميلها وهي ال 3هناك  أنسوف نالحظ 

وسوف جتد رسالة  localhostن فتح املتصفح مباشرة ، وميكاآلنلكنه يعمل ه ال خمرج منه أنسوف جتد  nginxأن يعمل ال الحقًا، وبعد 

 من الويب سريفر:

 

خمرجات على الكونسول اليت يعمل أن هناك واحد فقط، وستجد بعد فتحك الصفحة  أمرمن خالل  nginxهكذا بكل بساطة عمل ال 

 ألي طلب يأيت للويب سريفر: logsوهي عبارة عن  nginxهبا ال 

 

 أنتتعلم كيف ميكن تنصيب الربنامج قبل  أنغريت من مفاهيم تعلم األدوات، فلن حتتاج اىل  Dockerل مع ا containersفكرة ال 

 .يتم استخدامهتتعلم طريقة التنصيب وكيف  أنتستخدمه مباشرة، وبعدها قرر هل تريد  أن اآلنتستخدمه، فيمكنك 



لكي خترج منها، ولكن  CTRL+PQ أو CTRL+Cما من خالل وذلك ا detachاليت تعمل عليك بعمل  containerلكي اخرج من ال  اآلن

 اليت تعمل. containerهو خروج من خمرجات تلك ال  وامناقيد العمل،  containerسوف تظل ال 

 مازال يعمل: nginxال  أن، وسوف جتد docker psاليت تعمل باألمر  containersولكي تتأكد من ذلك قم مبشاهدة ال 

 

، Imageجزء من الرقم فقط(، اسم ال  أووميكنك التعامل معه من خالل الرقم ) containerوهو رقم ال  Container IDسوف جتد ال 

 container، البورت املفتوح، واسم عشوائي يعطي لل container، حالة ال اإلنشاء، وقت imageاألمر الذي مت تشغيله وهو يأيت مع ال 

 وسوف جتد املوقع ما زال يعمل. localhostفتح ال  أيضًاوميكنك  من خالل االسم. أيضًامل معها )يف حال مل تنسد اسم هلا( وميكنك التعا

سواء  containerوميكن استخدام معرف ال  docker stop Identifierوذلك من خالل  containerسوف نستخدم أمر إيقاف ال  اآلن

 docker أو docker stop e51يتم استخدام  أنلتايل ميكن ، وباnameاالسم  أويف الصورة السابقة  CONTAINER_IDال  كان

stop eager_tereshkova  ل جزء منه فقط، وميكن أو وامناوكلهم سوف يعطوا نفس النتيجة، والحظ مل نقم بكتابة كامل املرقم

وخترج لك رسالة  conflictوا هلم نفس البداية فسوف حيصل كان containerوضع أي عدد من األرقام، لكن يف حال هناك أكثر من 

 الذي تقصده. containerبنفس البادئة وعليك بوضع عدد أطول من األرقام حىت يتم معرفة ال  containerه هناك أكثر من أنخطأ ب

 

ه مت اإليقاف عن طريق أنإذا مت اإليقاف بشكل صحيح سوف حتصل على نفس اجلزء من املعرف الذي قمت بإدخاله، وميكنك التأكد من 

docker ps  ولن جتد الcontainer :تعمل بعدها 

 

 الويب سريفر ال يعمل. نفلن جتده يعمل أل localhostإذا ذهبت للموقع  أيضًاو

نقوم بتشغيلها، سوف  أن، وقبل docker start identifierالسابقة، وذلك من خالل األمر  containerبتشغيل نفس  اآلنسوف نقوم 

 اليت مت ايقافها، وسوف تشاهد املخرج التايل: أوسواء اليت تعمل  containersلذي يظهر كل ال وا docker ps –aنعرض األمر 

 



حيث قمنا  hello-worldاليت مت ايقافها قبل قليل، واألخريات هم ال  nginxل واحدة هي ال أوموجودة،  containers 3سوف تالحظ 

 هنا. نسختانشرة بعد العمل، لذلك توجد وهي تنتهي مبا docker run hello-worldبتشغيلها مرتني 

يكون موجودًا،  وامناه مت مسحه، أنميكن تشبيه الفكرة بالطريقة التقليدية عندما تقوم بتشغيل برنامج ما وايقافه عن العمل فهذا ال يعين 

 ًا.إعادة تشغيلها جمدد أوفبعد ايقافها فهي تكون موجودة وميكن حذفها  containersونفس الفكرة يف ال 

امسه، وسوف يكون املخرج الرقم  أو containerمن خالل معرف ال  startباستخدام االمر  nginx containerبتشغيل ال  اآلنسنقوم 

 نفسه لداللة على اكتمال العملية:

 

نفيذ األمر يعمل عند ت containerوستجده يعمل بدون أي مشاكل. وميكنك مشاهدة ال  localhostفتح املوقع جمددًا  اآلنميكن 

docker ps. 

 كما يلي: اآلناليت حتميلها ومتواجدة على اجلهاز  Imagesوسوف يعرض كل ال  docker imagesهو األمر  أيضًاامر الشائعة ومن األ

 

 .containerشاء ال نإتعترب هي القالب اليت يتم منها  imagesوهذه ال 

يكون متوقفًا عن العمل،  أننقوم حبذفه جيب  أن، وقبل docker rm identifierسوف نستخدم األمر:  containerحلذف ال  اآلن

 كما يلي: nginx containerحبذف ال  اآلنوسوف نقوم 

 



من خالل  اتعمل، وقمنا بعدها بإيقافه nginxال  أنوسوف تالحظ  docker ps – aاًل بعرض كافة العمليات أوسوف جتد أعاله قمنا 

docker stop e5أصبحت متوقفة عن العمل، واخريًا قمنا حبذفها  اآلنضنا العمليات جمددًا و، وبعد ذلك عرdocker rm e5 ،يف  اآلن

 حال قمنا بعرض العمليات جمددًا فلن تكون موجودة:

 

واحد من خالل  آنوطاملا هي متوقفة فيمكن اصدار امر احلذف مباشرة، وميكن حذفهم يف  containersحبذف بقية ال  اآلنسوف نقوم 

 كتابة املعرفات وبينهم مسافة، كما يلي:

 

، ومن مث قمنا بكتابته صحيحًا ومت احلذف يف األمر الذي يليه. الثاينل خطأ، ومت حذف واأل containerه مت كتابة اسم ال أنسوف جتد 

 متوقفة. أوتعمل  containersفلن جتد أي  docker ps –aعند كتابة  اآلن

 dockerوحلذفها عليك بكتابة األمر  imagesفسوف ترى ال  docker imagesة، فعند كتابة ما زالت متواجد Imagesلكن ال 

rmi identifier  وكتابة معرف الimage واحد: أن، وفيما يلي سيتم حذفهم يف 

 

 متواجدة. imageفلن جتد أي  docker imagesوبعدها عند كتابة  imagesيف ال  Layersوسيتم حذف كافة ال 



 ثاينمثال 

 Dockerنالين من خالل هذا الرابط أوحيث ميكن فتح التوثيق بأكمله  Dockerسوف نأخذ مثال أخر، وليكن هذه املرة توثيق ال 

Documentation. 

ب سريفر، وسوف نقوم بذلك، وميكن استخدام األمر وتشغله حمليًا على وي docker imagesك  offlineحتميله  أيضًاولكن ميكنك  

docker search docs  اآلنلكي ترسل أي كلمة حبث وارسلنا docs  لكي خترج كل الimages  املتواجد على الdocker hub 

 بكامل االسم هلا، كما يلي:

 

 طيع مشاهدة تفاصيلها كما يلي:وتست docker docsوسوف جتد ال  docsومن مث البحث عن  docker hubميكنك فتح ال  أو

 

مراحل ما من هذا الربنامج، وميكنك حتميل أي منها  أوفهي نسخ  git tagsوهي مشابه لل  tagsوقبل التحميل سوف نلقى نظرة عن ال 

 )التاق االفتراضي(. latest، وإذا مل يتم حتديد فسوف يتم حتميل ال tagمن خالل ال 

https://docs.docker.com/toolbox/overview/
https://docs.docker.com/toolbox/overview/
https://docs.docker.com/toolbox/overview/


 

قيقا، ولذلك قد تأخذ وقتًا للتحميل حبسب سرعة االتصال لديك، وسوف نقوم بتحميل وتشغيل ال  1ي ه imageحجم ال  أنسوف تالحظ 

image  باألمرrun :كما يلي 

 

فسوف يعمل على البورت  container، أما الربنامج من داخل hostعلى ال   8090بالبورت  containerاًل بتشغيل ال أونا قمنا أنالحظ 

فسوف يعطي اخر نسخة، وهذا  latestالذي نريده، وميكنك حتديد أي نسخة تريد، وطاملا حددنا  tagكتابة ال ب أيضًا، وقمنا 4000

 .latestالذي حيدث يف حال مل يتم حتديد أي نسخة وهو حتميل ال 

الشركة سوف  هذه تعترب اسم الشركة، وبداخل هذه docsحيث ال  docs/docker.github.ioيبدأ بال  imageرابط ال  أيضًاالحظ 

 .repositoriesفبداخله العديد من ال  github، نفس فكرة احلساب يف imagesجتد العديد من ال 

تهى التحميل اشتغلت أنقيقا بايت. واخريًا بعد  1فهي كبرية من  Imageعند حتميل هذه ال  Layersهناك العديد من ال  أنالحظ  أيضًا

 .offlineوسوف جتد كامل التوثيق متواجد لديك  localhost:8090 اآلنفح مباشرة وظهر املخرج، ونستطيع فتح املتص

 



 .containerمن الويب سريفر املضمن بداخل هذه ال  logsبعد فتحك للموقع وتصفحه سوف جتد يف الكونسول العديد من املخرجات وهي 

، وبالطبع كما ذكرنا سابقًا فهذا لن CTLR+C امر ميكنك الضغط علىووتعود اىل سطر األ containerلكي خترج من هذه ال  اآلن

 كما ذكرنا سابقًا. stopمن خالل األمر  containerبإيقاف هذه ال  اآلنوسنقوم   ستظل تعمل. وامنا containerينهي ال 

 

 CTLR+Cى حبيث عند الضغط عل interactive modeيف وضع ال  containerسوف نأخذ معامالت جديدة ألي أمر وهو تشغيل ال  اآلن

بدالً من االسم العشوائي الذي يظهر تلقائيًا  containerلألمر، باإلضافة اىل تسمية ال  it–فسوف يتم ايقافها من العمل وذلك بتمرير املعامل 

 كما يلي: name–من خالل املعامل 

 

وسوف جتد االسم هلذا ال  docker ps –a أو docker ps)وميكنك كتابة األمر  docsباالسم  containerه تسمية ال أنسوف تالحظ 

container باإلضافة اىل تشغيلها يف وضع ال ،)it  حبيث تستجيب ألي مدخل، وكما ترى يف الصورة السابقة بعد تشغيل الcontainer 

والذي يعين  containerإليقافها )وهي سوف توقف الربنامج الرئيسي الذي يعمل على ال  CTLR+Cوالتأكد من عمل املوقع، قمنا بإدخال 

 .docker psمن العمل( ومباشرة توقفت عن العمل ولن تظهر يف قائمة  containerإيقاف ال 

اخر بنفس االسم وعليك اما حبذف  containerشاء نإإذا قمت بتشغيل األمر السابق جمددًا فسوف حتصل على رسالة خطأ فلن تستطيع 

 تسمية اجلديد باسم اخر. أوالقدمي، 

توقف  أنحىت خترج بشكل صحيح بدون  CTRL+PQتقوم بإدخال  أنجيب عليك  interactive mode containerن ال ولكي خترج م

 اليت تعمل. containerال 

 Windows Containersتجربة ال 

 Windowsاىل  Linux Container، ولكي نقوم بالتحويل من ال windows containerعن تشغيل ال  اآلنسوف نلقى نظرة 

Container  فيجب الضغط يف األسفل على زر دوكر بالزر األمين واختيارSwitch to Windows Container  وسوف يتم تفعيل ال(

Windows Container Feature 10( املتواجد على ويندوز. 



 

ك تعمل على أنيعين  وهذا Switch to Linux Containerأصبحت  اآلنعند الضغط جمددًا على نفس القائمة سوف جتدها  االنتقالبعد 

كما تطرقنا  client & serverاخلاصة بدوكر ملعرفة تفاصيل ال  info, versionامر ووميكنك جتربة األ Windows Containerال 

 له يف البدء.

ت يف ال كاناليت  imagesال  أو containers( فلن جتد ال docker ps –aحىت  أو) docker images أو docker psعند كتابتك 

Linux container  ال  االنتقالحيث متwindows container  وهو خمتلف عن الLinux Containers. 

 ظمة الويندوز:أنوهو الويب سريفر املشهور يف  IISوسوف نقوم بتشغيل 

 

لذلك سوف وفرق احلجم كبري،  nanoserverعلى ال  والثانية windowsservercoreىل تعتمد على ال ووسوف جند هناك نسختني األ

 وسوف نوضح الفرق بينهم فيما بعد. nanoserverنستخدم ال 



 

ه هو البورت الذي نأل containerداخل ال  80والبورت  host machineعلى ال  80ه مت حتديد البورت أنالحظ األمر أعاله، سوف جتد 

امر يستقبل ومباشرة ويرجع سطر األ containerال  مبعىن سيعمل detachوهو اختصار لل  d–ممرنا املعامل  أيضًا، وiisسيعمل على ال 

يعمل(،  containerامر ويف نفس الوقت يكون ال ولكي نرجع لسطر األ CTLR+Cنقوم بتشغيله بالطريقة العادية ومن مث  كأنناامر )واأل

 .اآلنيعمل يف اخللفية  كأنهمبعىن 

يتم التحميل ويعمل مباشرة  أن. وبعد latestوليس  nanoserverحميل ال حىت نقوم بت Tagومن مث حددنا  iisقمنا بتحديد اسم له  أيضًا

 .docker psامر وميكن مشاهدة قائمة العمليات وسوف جتده على القائمة ويف سطر األ اآلنك أنسوف تالحظ 

 يعمل ولديك الصفحة االفتراضية فيه: IISوستجد ال  localhostميكنك فتح املتصفح والدخول اىل  اآلن

 

ال  عنوانباستخدام  وامنا port mappingاك طريقة أخرى مل نتحدث عنها وهي كيف ميكن فتح الويب سريفر بدون استخدام ال هن

container  واستخدام الport  ال  عنوانللويب سريفر بداخله، ولكن عليك مبعرفةIP  للcontainer وميكن من خالل األمر ،docker 

inspect containerId  ال حيث متررcontainerId  وسوف جتد معلومات حول الcontainer  اليت تعمل وستجد الIP :هلا، كما يلي 

 



 containerوكل الربامج بداخل ال  Virtual Adapterحقيقة هو  وامناجهاز اخر  كأنهوسوف يبدوا  IPهلذا ال  pingميكنك عمل 

 .IP Addressوهذا ال  network adapterسوف تتصل هبذا ال 

 

 كما يلي: Port Mappingمباشرة بداًل من ال  IPميكنك استخدام هذا ال و

 

واعها وبشكل مبسط أنوسوف نتحدث عنها ونرى  Network Isolationاليت توفره الدوكر وهو ال  Isolationوهذا يعترب جزء من ال 

 ننهي من األساسيات كاملة. سوف نرى ماذا حيدث خلف الكواليس. أنفقط، وبعد 

 يف دوكر Isolationواع العزل أن

تعمل على جهاز لوحدها، وليس لديها علم عن الربامج ونظام امللفات املتواجد  وكأهناتكون معزولة  containersالربامج اليت تعمل يف ال 

 كما يلي: isolationواع من ال أننظام التشغيل األساسي الذي يعمل عليه الدوكر(، وهناك  host)ونعىن بال  hostعلى النظام ال 

  فصل وحجب قائمة العملياتProcess 

  فصل وحجب نظام امللفاتFile System 

  فصل وحجب مسجل النظامRegistry 

  فصل وحجب الشبكاتNetworking 

  فصل وحجب املستخدمنيUsers & Groups 

 بياناتهلا  وامنادة هذه التفاصيل لن تستطيع مشاه containersالربامج بداخل ال  أنونرى كيف  األنواعوسوف نتأكد من كل هذه 

 isolationونبذة عنها وبعدها ندخل يف ال  Imageأخرى، فيما يلي، وسوف نبدأ مبثال أخري نقوم بتحميله ومن مث مشاهدة تفاصيل ال 



كما  runونقوم بتشغيلها مباشرة من خالل األمر  DotNet Runtimeوهو ال  Microsoft/dotnet:nanoserverسوف نقوم بتحميل 

 يلي:

 

فلن جتدها،  docker psومن مث توقفت عن العمل، ولو نظرت لقائمة العمليات  \:Cفمباشرة ظهر  dotnetحتميل وتشغيل ال  أنبعد 

 .docker ps –aوسوف جتدها متوقفة يف ال 

 

خرج، لذلك ميكنك استخدام يف امل truncateامر ولكن حصل وعلى ما يبدوا هو لتشغيل سطر األ Commandأمر التشغيل  أنوالحظ 

 حىت يظهر كامل املخرجات بدون اختصار: no-trunc–املعامل 

 

 attachنقوم بعمل  أنبعدها، لذلك ميكن  انتهتومن مث  containersقد عملت مباشرة مع ال  command lineال  فإنوكما يتبني 

وبعد   مباشرة. containerال  اهناءامر وال يتم والتعامل مع سطر األ الذي سبق لنا جتربته حىت نستطيع it–امر من خالل املعامل ولسطر األ

 .containerامر اخر بداخل ال أوتنتقل اىل سطر  وكأنكامر وتقوم بكتابة سوف يتم مسح سطر األ أن

 ي:هبا، كما يل frameworkعن ال  تستعلم أنفيمكن  dotnetهبا  containerالصورة التالية توضح األمر، وطاملا هذه 



 

امر اخلاص باهلوست عن طريق كتابة أمر ووميكن العودة للسطر األ containerامر بداخل ال وحىت هذه اللحظة ما زلنا بداخل سطر األ

 .hostوسوف تعود لل  exitاخلروج 

ساسي فسوف امر يف اهلوست، وإذا مل تكن لديك على جهازك األوعلى سطر األ dotnetجترب وتقوم بكتابة نفس األمر  أنميكنك 

متواجدة يف ال  dotnetت ال كان، أما إذا containerفقط يعمل بداخل ال  dotnetالربنامج  أنحتصل على رسالة خطأ، وهذا يعين 

host  لكنها مفصولة متامًا عن اليت متواجدة بداخل ال أيضًافسوف تعمل .container  الصورة التالية أيضًاوقد تكون النسخ خمتلفة ،

 تبني ذلك:

 

أي  أو containerيعمل مباشرة مع ال  أنالربنامج املحدد  كانسواًء  containerوهبذا الشكل نستطيع تشغيل أي برنامج بداخل ال 

املتواجد داخل نفس ال  mongo clientل يف املقدمة، حيث قمنا بفتح ال واأل الفصلنقوم بتشغيله، كما يف  أنبرنامج اخر نريده ميكن 

container ل األمر من خالexec. 

 وبنيتها. imageحول هذه ال  اآلننلقى نظرة  أنولكي نعرف كيف حصل هذا، جيب علينا 



 Imageمكونات ال 

، وهي اليت حتتوي على ملفات الربنامج واالعتماديات Containerهي القالب للربنامج، والذي يتم تشغيله يف  Imageال  أنذكرنا سابقًا 

 على شيء أضايف وهو مكتبات نظام التشغيل. يضًاأاخلاصة هبا، ولكنها حتتوي 

الصورة التالية تعرض كيف تعمل الربجميات يف نظام التشغيل بشكل عام، حيث بداخل جهاز احلاسب، لدينا القطع املادية مثل املعاجل، 

بشكل  Hardwareتعامل مع ال والذي ي Kernelيعمل نظام التشغيل سوف يتم حتميل الكرينل  أنالذاكرة، القرص الصلب وغريها، وبعد 

 Win32مثل  APIلينوكس فهناك كرينل يعمل بنفس املفهوم، ومن فوق الكرينل هناك  أومباشر، بغض النظر عن نظام التشغيل ويندوز 

 cmdمثاًل  فهناك طبقة برجميات النظام التشغيل اليت يأيت هبا، APIواليت يوفرها النظام لكل الربامج فيه، ومن فوق طبقة ال  POSIX أو

 بايثون أي دوت نت. أووغريها، واخريًا هناك طبقة برجميات املستخدم اليت يقوم بتزنيلها مثاًل جافا 

 

وهي تضم كافة الربجميات  User Spaceهي ال  والثانية Kernel Spaceل ما يعرف بال والطبقات مقسمة اىل قسمني األ أنسوف جتد 

من  Hardwareظمة التشغيل حيث يوفر محاية لل أن تتعامل مع الكرينل، وهذا التصميم شائع يف ومكتبات نظام التشغيل الضرورية واليت

 .System Callsمير الطلب عرب الكرينل والذي حيدد ويضبط العملية من خالل ال  أنوجيب  User Spaceالوصول املباشرة بواسطة ال 

 اىل الكرينل لتنفيذ املهمة. System Callواليت تقوم بعمل  Win32تشغيل وهذا يعين مثاًل برنامج اجلافا سوف يطلب مكتبات نظام ال

ه يف السابق عندما نقوم بنشر الربجميات فنركز على نشر الطبقة العليا "برجميات املستخدم" فقط مثاًل أنالذي يهم يف شرح هذه العملية هو 

تكون موجودة مثاًل مكتبات نظام  أنيعتمد على أشياء جيب  Installerوهذا ال  Installerوغريها، ونقوم بتحميل ال  Mongo أوجافا 

 التشغيل واال فلن يعمل بشكل صحيح.



تقوم بتغري الطريقة التقليدية، فبداًل من نشر  containers & imagesاملكتبات غري موجودة فال  أنولكي يتم تفادي مشكلة 

MonogoDB  لوحده فقط، فسيتم نشر كل ما يتواجد يف الUser Space  وبالتايل يعين الربجميات + برامج النظام + مكتبات النظام

 .imageكلها تكون متواجدة يف ال 

 

مقسمها لعدة طبقات، منها طبقة برجميات ومكتبات النظام، وبعدها طبقة الربجميات واالعتماديات اخلاصة  Imageوهكذا تكون ال 

 .Docker Hubعلى ال  imageهبا، ويتم رفع ال 

 جيب اإلشارة اىل بعض النقاط املهمة: وهنا

  ال  أنمباImage  يتم تشغيل الربنامج األساسي يف ال  أنهبا برامج النظام، فيمكنImage  عند تشغيل الContainer ،

 .أيضًا Imageيتم تشغيل أي من برامج النظام املتواجدة يف ال  أنوميكن 

  إذا مت حتميل مثاًلjava Image  للwindows كون املكتبات والربجميات يف الطبقة األساسية فسوف تBase Layer  هي

ينتهي  أنبعد  اآلنا مكونة من طبقات كما شاهدنا يف األمثلة السابقة، أهنسوف تالحظ  imageللويندوز، فعند حتميل ال 

اجدة وسيتم حتميل فقط ا متوهنفلن يتم حتميلها جمددًا أل base layerأخرى تستخدم نفس ال  imageالتحميل، واردنا حتميل 

 Readكل الطبقات اليت يتم حتميلها ال تتغري فهي للقراءة فقط  نطبقة الربجميات ويتم استخدام الطبقة املتواجدة، وهذا أل

only وبالتايل لن حتتاج اىل حتميل كل ال .User Space  يتواجد لديك  كانيف كل مرة كاملة يف حالLayers  حمملة من

 .layersتخدم نفس ال تس Imagesقبل يف 

  عند تشغيل أكثر منContainers  فلكل منهم كافة الUser Space  ولكنهم يف النهاية يشتركوا يف نفس الكرينل. وهذا

يعمل بينما هنا كرينل واحد لكل  VMتستخدم كرينل لكل  VMحيث ال  VMأكثر كفاءة من ال  Containerما جيعل ال 

 .Containersال 

ونقوم بتشغيل  dotnet imageفسوف نستخدم نفس ال  imageه ميكن تشغيل أي من الربامج املتواجدة يف ال أنفنا على تعر أنبعد  اآلن

 :cmdمباشرة بداًل من ال  dotnetال 

 



 dotnetبداًل من ال  PowerShellعن العمل. وبنفس املفهوم ميكن مترير  Containerينتهي الربنامج سوف تتوقف ال  أنطبعًا بعد 

 .containerبداخل ال  PowerShellللدخول على ال 

 ونرى هل هناك عزل أم ال. Isolationالوقت لكي جنرب فكرة ال  حان اآلن

 Process Isolationعزل العمليات 

مر تطبق نفس األ أيضًاوتنفيذ دالة استخراج كل العمليات اليت تعمل، و Containerوميكن اختبارها بسهولة، حيث ميكن الدخول ألي 

 يعمل يف جهاز منفصل. كأنهلكل منهم عملياته اخلاصة  أنوسوف ترى الفرق يف العمليات و hostعلى ال 

 

سوف جتد قائمة كبرية خمتلفة من العمليات،  Get-Processوطبقت نفس األمر  hostيف ال  PowerShellإذا قمت بالدخول على ال  اآلن

سنركز على الويندوز ملشاهدة  اآلنوشاهد الفرق بني العمليات، ولكن  psمن خالل االمر  جترب نفس االمر يف لينوكس أنوبالطبع ميكن 

 امر اللينوكس بسهولة.أوطرق العزل، ولكن نفس الفكرة ميكن تطبيقها ب

 



 File System Isolationعزل نظام امللفات 

 treeلكل منهم  أنوسوف ترى الفرق، و hostت على ال ومشاهدة نظام امللفا Containerبعرض نظام امللفات بداخل ال  اآلنسوف نقوم 

 :Containerالصورة التالية تعرض امللفات بداخل على القرص سي بداخل ال   خمتلفة من امللفات.

 

 فامللفات خمتلفة للغاية: hostبينما على ال 

 

 Network Isolationعزل الشبكات 

املتواجد  Adaptersباستخراج معلومات ال  اآلنلة هي األخرى، وسوف نقوم سوف تكون معزو Network Adapterبنفس الفكرة فال 

 ipconfigباستخدام األمر 



 

  Containerوسنقوم بتطبيق االمر بداخل ال 

 

 بالضبط يعمل على جهاز آخر. كأنهسوف تكون على شبكة أخرى  containerوبالتايل داخل ال 

حىت يتم  Containerاملستخدمة يف ال  Getawayعلى اهلوست تكون هي ال  Virtual Adapterهناك  أنوكما تالحظ سوف جتد 

 التخاطب بينهم من خالل هذه الشبكة.

حيث لكل منهم  hostمستخدم يف ال  80البورت  كان، حىت لو 80يف البورت  containerوهذا يعين أستطيع تشغيل ويب سريفر على ال 

 شبكة منفصلة عن األخرى.



العزل مطبق على كل هذه األمور )العمليات، نظام امللفات، الشبكات( وأكثر من ذلك حيث يتم تطبيقه على متغريات  أنوهكذا سوف جند 

، وتستطيع التأكد منهم بنفس الطرق أيضًاوعلى املستخدمني يف النظام  Registryوعلى مسجل النظام  Environment Variableالنظام 

 ومشاهدة الفرق بينهم. container وال hostأعاله، بعرض النتيجة يف ال 

واليت تستخدم للويندوز  Windows Server Containerفهي تطبق داخليًا أما بال  Windows Containerأخر نقطة خبصوص ال 

يتم  )وهذا ما Hyper-Vوهي باالعتماد على  Hyper-V Containersوهي ال  الثانيةسريفر وسيتم التشغيل مباشرة على النظام، والطريقة 

ا أهنالعادي( اال  VM)لكنه أسرع بكثري من ال  VMا تستخدم أهنبالرغم من  الثانية أن. وستجد containers( لتشغيل ال 10يف ويندوز 

 والذي يتم العزل كليًا. VMقد توفر محاية أفضل بسبب ال  أيضًا

 خالصة

ت كانك على تشغيل الربجميات وجعل حياتك أسهل عما تساعد docker & container أن، وكما نشاهد الثاين الفصلوصلنا لنهاية 

عليه سابقًا، اجلدول التايل يعرض كيف كنا نعمل بالطريقة التقليدية سابقًا، وما هو طريقة دوكر هلا، وما هو األمر يف دوكر لتطبيق 

 هذا األمر.

 

بديل بالطرق التقليدية وهذا ما مييز دوكر وجيعلها واحد ال يوجد له  أنيف  containerاألمر اخلاص بتحميل وتشغيل ال  أنوسوف جتد 

 بسهولة. أيضًااملستقبل للمطورين لتشغيل الربجميات وتعلمها 

 

 

 



 Containersمشاركة املجلدات مع ال الفصل الثالث: 
كثريًا وف نستخدمه هي سهولة تشغيل الربامج بدون خطوات وتعقيدات كثرية يف التزنيل، وهذا األمر س Dockerأحد املميزات يف دوكر 

 أخر. Command Line Applicationلتشغيل أي  أيضًاو IIS أو nginxلتحميل الربامج اليت حنتاجها الستضافة مواقعنا مثل 

ومنها نتعرف على بعض األمور يف دوكر وال  Command Line راموسوف نقوم بتشغيل عدة برامج من سطر األ الفصليف هذا 

Containersري بداخل ال ، خصوصًا ما جيContainer Image ملفات بني نظام التشغيل األساسي  أو، وكيف ميكن مشاركة جملدات

 وملاذا حنتاج لذلك. Containerمع ال 

املكتبات اخلاصة  أونظام امللفات  كانسواءً  Container Imageتكون بداخل ال  User Spaceكل ال  أنذكرنا يف املواضيع السابقة 

 ، كما يف الصورة التالية:Imageبعض الربامج األخرى، كلها تكون بداخل وعاء ال  أيضًابنظام التشغيل و

 

اليت لدينا على اجلهاز، وذلك  Imagesاًل مبعرفة ال أوومشاهدة حمتواها، وسوف نقوم  imageبالتأكد من ذلك وسحب  اآلنسوف نقوم 

 :docker imagesمن خالل األمر 

 

 docker pullمل تكن لديك فيمكن حتميلها من خالل األمر  وإذافهي األقل حجمًا،  iis imageوسوف نعمل على ال 

microsoft/iis:nanoserver .وسيتم حتميلها 

 dockerمضغوط حىت نستطيع فكه ومشاهدة حمتوياته، وذلك من خالل األمر  tar.اىل ملف  imageسوف نستخدم أمر تصدير ال  اآلن

save image :كما يلي 



 

 من التصدير سوف جتد امللف املضغوط الذي قمت بتصديره يف املسار املحدد، كما يلي: النتهاءابعد 

 

نظام الويندوز ال يدعم ذلك امللف، فيمكنك حتميل  نسوف حنتاج اىل فك الضغط من ذلك امللف، وسوف حتتاج لربنامج لفك الضغط، وأل

وظيفته فك امللف من  Linux Containerتستفيد من دوكر وتقوم بتشغيل  أن أو 7zip أو WinRARأي برنامج للقيام بفك امللف مثاًل 

فكرة تشغيل برامج نظام تشغيل آخر لكي تقوم ببعض العمليات مثل فك الضغط من خالل أمر واحد  أنالضغط، وهذا ما سنفعله حيث 

 الربنامج يعمل على جهازك احلايل هي من األفكار اجلميلة يف دوكر. كانو

 Linux containerلضغط وفك امللفات وسوف نستخدم هذا الربنامج بداخل ال  tar command lineتشغيل لينوكس تأيت ب ظمة أنكل 

 للقيام هبذا األمر.

 Switch to Linuxوذلك بالضغط على ايقونة دوكر باألسفل ومن مث اختيار  Linux Containersاًل بالتحويل اىل ال أولذلك سنقوم 

Containers التحويل تستطيع جتربة مشاهدة ال ، وبعدdocker images  وسترى لديك الimages  بنظام اللينوكساخلاصة. 

 

وسوف نقوم بتحميل ال  Ubuntuوسوف خنتار  Linux imagesهبا برامج لينوكس وميكن حتميل أي من  imageسوف حنتاج اىل 

image  من املصدر األصلي هلاofficial  األصلي وال يوجد هبا أي تعديالت. ا من املصدرأهنحىت نضمن 

 



 أصبحت موجودة لدينا: imageال  أنومن مث التأكد من  docker pull ubuntuسنقوم بتحميلها من خالل األمر 

 

امر يف لينوكس، وسوف نقوم ووهو سطر األ shellوسوف نقوم بفتح برنامج ال  imageمن هذه ال  containerسنقوم بتشغيل ال  اآلن

 امر فك الضغط من امللف حىت خترج امللفات اليت نريد فكها.بكتابة 

ه من داخل أن، فهذا يعين File Systemللعمليات ولنظام امللفات  isolation انعزاليعطي  containerال  أنولكن كما ذكرنا سابقًا 

يبقى السؤال كيف ميكن الوصول للملف  ا معزولة عنها، ولذلكهنأل File Systemفلن تستطيع الوصول ألي ملف على ال  containerال 

 الذي تريد فك ضغطه اذًا؟

 ملشاركة جزء من نظام امللفات Volumesاستخدام ال 

حىت ملف  أوجملدا كاماًل بكل حمتواه،  كانجلزء من نظام امللفات النظام األساسي، سواًء  mountحلل هذه املشكلة سوف نقوم بعمل 

أدخلت  كأنهللقراءة والكتابة فيه، ميكنك ختيلها  containerله سيكون متاح لل  mountل واحد فقط، وهذا اجلزء الذي مت عم

USB  للجهاز فسوف جتد قرص جديد على جهازك، فبالنسبة للcontainer  امللف الذي مت عملmount  جزء  أوله يكون مبثابة قرص

 .Volumesجديد فيه. هذه العملية تسمى يف دوكر بال 

 أن، فيجب Hyper-Vبداخل ال  Moby VMسوف تعمل على ال  Containersوهذا يعين كل ال  Linux Containersيف  اآلننا نوأل

 .Containersنشاركها لل  أناًل، حىت بعد ذلك نستطيع حتديد األجزاء اليت نريدها أونقوم بعمل مشاركة من نظام ويندوز اىل لينوكس 

واختر القرص الذي تريد مشاركته مع نظام التشغيل  Shared Drivesومن مث  Settings بالزر األمين من دوكر باألسفل اختر اعدادات

 وسوف يطلب منك إدخال كلمة مرور النظام للتأكيد. Applyلينوكس واضغط على 

 



م ال نستخد أنلن تستطيع الوصول له، وجيب  Containersمتاحًا لنظام التشغيل لينوكس، ولكن ما زالت ال  Cأصبح القرص  اآلن

volume لتحديد اجلزء من امللفات اليت نرغب بالوصول هلا. اآلن 

–، ولكن ارسلنا له معامل docker runامر لكي نفهم تلك الفكرة، ونبدأ باألمر التايل وهو أمر تشغيل عادي أوسوف نقوم بتجربة عدة 

rm  وهي تعين قم حبذف الcontainer  تنتهي وليس هلا عالقة بال  أنبعدvolumes بعد ذلك يأيت املعامل ،–v ل هو ووهبا معاملني األ

ال  ن، وألcontainers، وبعدها : ومن مث املسار الذي ستظهر فيه امللفات يف ال containerجزء نظام امللفات الذي نريد مشاركته مع ال 

Container  اًل. بعد أويندوز اليت تبدأ بالقرص وهي الروت، بعكس الو /تتعامل مبسارات اللينوكس حيث تبدأ ب  أنهي لينوكس فيجب

الذي يعرض امللفات، وهو يستقبل معامل  lsمنها، وبعدها الربنامج بداخلها وهو  containerاليت سنشغل ال  imageذلك حندد اسم ال 

 .data/ومت مترير  أيضًا

 

 lsتستطيع مشاهدهتا، وبالفعل مت تشغيل برنامج وبالتايل  data/هلا على املسار  C:/Usersومت مشاركة ال  containersستعمل ال  اآلن

وسوف  dirمن خالل ال  أو Windows Explorerبذلك املسار ومت طباعة كل حمتوى ذلك املجلد. وهو نفس امللفات إذا قمت بفتحها بال 

 .تتشارك بامللفات containerال  اآلنللقرص يعمل و mountingال  أنجتد نفس امللفات بالضبط، وهذا يعين 

لن ترى  containerلكل امللفات هذه، سوف نقوم بعملها للملف الواحد الذي نريده، ونقوم بتحديده وبالتايل ال  mountبداًل من عمل  اآلن

 اال هذا امللف فقط، كما يلي:

 

 ن ذلك. اليت حتتاجها فقط يف أداء عملها ال أكثر م البيانات Containers، حيث نعطي ال األمانوهذا أفضل من ناحية 

ل أوامر، ووحىت نستطيع ادخال األ it–بنفس الطريقة السابقة بداًل من العرض، وسوف نستخدم وضع ال  shأصبحنا جاهزين لتشغيل ال 

 وهو ملشاهدة حمتوى امللف املضغوط بدون فك: tar –tfامر هو 



 

 . imageالحظ املحتوى هو جمموعة من الطبقات املكونة منها هذه ال 

 كما يلي: tar –xfبفك املحتوى من نفس الشل وذلك من خالل األمر  اآلنسنقوم 

 

شائه ومن مث مت فك الضغط جمددًا، نإاملجلد غري موجود، وبعدها قمنا ب أنظهرت رسالة ب C–بعد فك امللف ملجلد جديد مت حتديده باملعامل 

 فيه. البياناتوبعد ذلك قمنا بعرض حمتوى املجلد اجلديد وظهرت 

اىل ويندوز؟ فالتعديل  أيضًايتم الفك  أن، ولكن ماذا إذا اردت containerكل قمنا بعمل فك للملف املضغوط يف ويندوز بداخل ال هبذا الش

جملد من ويندوز اىل جملد  mountملف من ويندوز اىل جملد بداخل لينوكس، سوف نقوم بعمل  mountنقوم بعمل  أنبسيط، فبداًل من 

 جملد جديد بداخله، وسوف نرى ذلك التغيري يف ويندوز. أووم بفك امللفات يف ذلك املجلد داخل لينوكس، وبعدها نق

شاء نإحىت نضع امللفات فيه، وميكن فعله من خالل الويندوز و mountedننشئ جملد جديد يف الويندوز يف داخل املجلد ال  أنسوف حنتاج 

 mountedشاء جملد يف ال ننطبق نفس الفكرة وهي تشغيل امر لينوكس إل حىت سوف أو، iisجملد جديد بالزر األمين وتسميته مثاًل 

folder :كما يلي 

 

 :اآلناملجلد اجلديد متواجد  أنقم بفتح املسار يف الويندوز وستجد  اآلن



 

وتشغيلها مباشرة  امر الضغط ميكن االختصارأوسنقوم بكتابة أمر فك الضغط اىل ذلك املجلد، وبداًل من فتح الشل ومن مث كتابة  اآلن

 كما يف الصورة التالية:

 

ه مت فك امللف املضغوط يف ويندوز، اىل جملد بداخل الويندوز وذلك من خالل برنامج يعمل بداخل نظام التشغيل أنسوف جند  اآلنهبذا األمر 

 لينوكس، أمر رائع!

 

وبالتايل أي تغيري يتم عمله بداخل ال  containerساسي وال ملفات يف النظام األ أوأتاح مشاركة بني جملدات  Volumesطبعًا مفهوم ال 

container .يف ذلك املجلد سوف يظهر يف النظام األساسي، وهذا ما مت تطبيقه يف األعلى 

ونقوم بفك امللف املضغوط  49ملف الطبقة مضغوط، وسوف خنتار املجلد الذي يبدأ ب  أيضًابدخل أي من املجلدات السابقة سوف نرى 

، وذلك من خالل أمر أيضًاشائه نإاخله، سوف نكرر نفس اخلطوات، وهذه املرة سوف ندخل على الشل، ونقوم بفكها يف جملد نقوم ببد

باي اسم ومن مث فك ملف الطبقة املضغوط هلذا امللف بنفس األمر السابق، وبعد الفك سوف نقوم بفتحه من داخل  mkdirشاء املجلد نإ

 وا كما يلي:، وهو يبداآلنالويندوز 

 



اخلاصة هبا  File Systemحتمل ال  imageال  أن، فكما ذكرنا imageهل تالحظ ما هو حمتوى هذه الطبقة؟ هو نظام امللفات لل 

 ا معزولة عن اخلاصة بنظام التشغيل.هنأل

 للتعامل مع ملفات الفيديو ffmpegتشغيل برنامج 

ه خيلوا من املشاكل وغريها، وأحد أنفسوف حتتاج اىل تزنيل برنامج وتتأكد من  ،gitلنفرض اردت حتويل مقطع فيديو صغري اىل صورة 

لكي  Linux Containerظمة تشغيل، وسوف نقوم بتشغيله بنفس الفكرة ونستفيد من ال أنويعمل على عدة  ffmpegأشهر الربامج هو 

 اآلنسوف نقوم  يف هذا الرابطاملتواجد  mp4مثاًل الفيديو ملف حيول لنا الفيديو اىل صورة ويضعها لنا على نظام امللفات يف جملد حندده، 

ريد كتابته على الفولدر ستطيع الوصول هلا بسهولة، مثاًل أحىت ن volumeوإعطاء أمر التحويل بداخل  ffmpegبتشغيل برنامج 

C:\test.video ال  شائه ومن مث ندخل علىنإسوف نقوم بPowerShell امر وننفذ أمر التشغيل:ومن سطر األ 

 

ه كما يتضح يف الصورة التنفيذ سوف يتم نوهي تعين املسار املحلي، أل pwdوذلك حىت نستفيد من خاصية املتغري  PowerShellمت فتح ال 

تقوم بكتابة املسار  أنبشكل عادي  cmdوميكن اذا أردت تشغيله من ال  test.videoوهو  cmdمن داخل املجلد الذي يتواجد عليه ال 

وكالمها يف دوكر لنفس األمر وهو استخدام ال  v–بداًل من االختصار  volume–الحظ استخدمنا  أيضًاله.  mountالذي تريد عمل 

volume  لكي حتدد جملد تقوم بعملmounting  له يف جملد بداخل الcontainer لديك على  اآلنالصورة  أنسوف جتد  االنتهاء. بعد

 املجلد:

 

https://informatic-ar.com/wp-content/uploads/2016/05/Turkey-Short.mp4
https://informatic-ar.com/wp-content/uploads/2016/05/Turkey-Short.mp4
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 يف نظام التشغيل، حيث ستجد قرص جديد لديك. USBمشابه لفكرة تركيبك ل  Mountingوال  Volumeفكرة ال 

سوف يتم تشغيلها من  Containerيتم تشغيل  أنبه نظام امللفات واألقراص مثاًل يف نظام الويندوز، وبعد  Hostاًل يكون النظام األساسي أو

Image ودة، وكما رأينا سابقًا ال موجImage  يكون هبا نظام امللفات اخلاص هبا وبالتايل لديهاFile System Tree  بداخلها معزولة

 .Containerعن نظام التشغيل األساسي وكل ذلك يتم مبجرد تشغيل ال 

ا عبارة كاهنفسوف تكون  Containerملجلد من النظام األساسي اىل جملد يف ال  Mountingوعمل  Volumeبعد إضافة ال  اآلن

 اختصار للوصول اىل املجلد األصلي يف النظام األساسي وأي عملية جتري سيتم مشاهدهتا مباشرة من النظام األساسي.

 

 mountingهلذا األمر فوائد عديدة مثاًل قمت بتطوير املوقع، فيتم وضعه على النظام األساسي وبعدها يتم عمل  أنوسوف نرى الحقًا 

استخدامات أخرى وأمهها  Volumesهبا، ولل  أيضًامثاًل، وبالتايل يتم قراءة امللفات والكتابة  nginxمجلد اخلاص باملوقع ويتم تشغيل ال لل

بداخل ال  البياناتوسوف يتم التطرق هلا عند احلديث عن تشغيل قواعد  containerحذف ال  أويتم إيقاف  أنبعد  البياناتاحلفاظ على 

Containers .يف مواضيع قادمة 

وكيف يتم كتابة امللفات من واىل النظام  Containersاىل ال  Sharing Host Fileهبذا الشكل نكون قد تعرفنا على فكرة ال 

امر دوكر أوللقيام بأي عمليات مطلوبة وذلك من خالل  containersوضحنا فوائد وسهولة تشغيل الربامج بداخل ال  أيضًااألساسي، و

 خاصة بنا. Imageسوف يكون حول بناء  الفصل القادمة، البسيط

 

 

 

 

 

 



 الستضافة املواقع Docker Imagesبناء ال الفصل الرابع: 
ومن مث نقوم بتشغيلها، وسوف  Imageوكيف نقوم بوضع موقعنا ك  Docker Imageسوف نتحدث عن كيفية بناء ال  الفصليف هذا 

ومن مث تصفحه بواسطة  docker containerونشغله ك  HTMLمن ملفات جافا سكربت و مكون  Static Websiteنقوم بالتعامل مع 

 بسهولة. Imagesوكيف يسهل بناء ال  Dockerfileوأخريًا سوف نتحدث عن ال   املتصفح.

، بعد ذلك Angular Web Siteاًل، ويف حالتنا هذه فاملوقع جاهز وهو أويتم تطوير املوقع  أنولكي نقوم بتشغيل املوقع يف دوكر، جيب 

 هناك العديد من اخليارات:

  تزنيلnginx image  ومن مث وضع ملفات املوقع يف جملد ما وعملmount  هلذا املجلد ومن مث تشغيل الcontainer  هبذا

 امللفات.

  تزنيلnginx image  ومن مث نسخ ملفات املوقع اىل داخل الContainer File system. 

  بناءImage ت اخلاصة باملوقع ومن مث تشغيل ال هبا امللفاContainer  كل شيء  نأي ملفات أل أومنها ولن حتتاج لنسخ

 متواجد بداخلها

 الصورة التالية تبني اخلطوات الثالثة اليت ميكن القيام هبا لتشغيل املوقع بداخل دوكر:

 

اىل أي  solitaireسخ املجلد أنبعد التحميل قم بفك الضغط ونبدأ يف شرح الطرق الثالثة هذه، قم بتحميل املوقع من هذا الرابط و أنقبل 

 ، وبالتايل سوف يكون املجلد متواجد على القرص السي مباشرة. \:Cمسار تريده، وليكن ال 

 Mountingتشغيل املوقع عن طريق ال 

ويتم  nginxيف حالتنا أي ويب سريفر مثل السابق وهي بسيطة، حيث يتم تشغيل الربنامج املطلوب وهو  الفصلهذه الطريقة يف  تناولنالقد 

ويكون بصيغة ذلك النظام الذي يعمل عليه.  containerمبسار امللفات يف النظام األساسي ومن مث : ومن مث املسار بداخل ال  v–حتديد ال 

ز األساسي والبورت الذي يعمل به لكي يتم حتديد البورت يف اجلها p–ومت استخدام ال  containerالصورة التالية تبني االمر لتشغيل ال 

 .containerاملوقع يف ال 

 

 dockerيف ال  nginxوغالبًا لكل ويب سريفر مسار خاص به، وجيب الرجوع للتوثيق اخلاص بال  containerالحظ املسار بداخل ال 

hub .لكي تعرف املسار املناسب لكي يعمل املوقع 



 اللعبة تعمل لديك: أن وسوف جتد localhost:8081قم بفتح ال  اآلن

 

 Containerتشغيل املوقع عن طريق نسخ امللفات لل 

الوصول لنظام ملفات النظام األساسي، اال يف حال  Containerلنظام امللفات، فلن تستطيع ال  Isolationالدوكر يعطي  أنكما ذكرنا 

هي بنسخ امللفات من النظام األساسي اىل ال  يةالثانفقط ويكون حبسب ما مت حتديده هبا، والطريقة  Mounting/Volumeال 

Container .كما هو احلال عندما يتم نقل امللفات من جهاز جلهاز أخر 

لكي  docker ps، وبعدها قمنا بطباعة name–وقمنا بوضع اسم هلا  d–يف اخللفية  nginx containerاًل بتشغيل ال أوسوف نقوم 

 nginxاملوقع الرئيسية بصفحة ال  أنالذهاب للمتصفح وسوف جتد  اآلنمت إعطائه هلا، ميكنك  ا تعمل وهلا االسم الذيأهنتتأكد من 

 االفتراضية تعمل.

 

سابقًا وهو لتشغيل برنامج  تناولناهالذي  docker execاليت تعمل، وسوف نستخدم األمر  containerبالدخول هلذه ال  اآلنسوف نقوم 

باي اسم )واخترنا  containerولذلك قمنا بتسمية ال  IDال  أو containerاألمر يأخذ اسم ال  ، وهذاcontainerاخر بداخل نفس ال 

nginx عند األمر  اآلن( وسوف حنددهexec. 

 

بعد الدخول على الشل قمنا بعرض امللفات وكما هو واضح فنظام امللفات خمتلف متامًا عن النظام األساسي، وميكن الدخول على املسار 

/usr/share/nginx/html  وسوف جتد املسار فارغًا وحنن نريد تعبئته بامللفات من النظام األساسي، بعد ذلك ميكنك اخلروج من الشل



املسار فارغًا، واخلطوة الضرورية هي النسخ وذلك من خالل األمر  أن. اذًا هذه اخلطوة فقط للمشاهدة والتأكد من exitباستخدام األمر 

docker cp  معرف ال  أول هو املسار من النظام األساسي، ومن مث اسم ويأخذ معاملني األوهذا األمرcontainer  اليت تعمل ومن مث : ومن

 مث املسار الذي تريد النسخ عليه، الصورة التالية تبني كيفية النسخ هبذا األمر:

 

ميكنك الذهاب للمتصفح والدخول ومشاهدة  أولفات، ميكنك الدخول بالشل جمددًا كما يف اخلطوة قبل السابقة والتأكد من وجود امل اآلن

 .اآلناملوقع 

 Imageتشغيل املوقع عن طريق وضع كامل امللفات عىل شكل 

وكل  االنتهاءومن مث بنسخ امللفات بداخلها، وبعد  containerاًل بتشغيل ال أو، حيث نقوم الثانيةوالطريقة لذلك هي نفس خطوات الطريقة 

مباشرة فيما بعد ويكون بداخلها  Imageوميكن تشغيل ال  Imageللحالة احلالية وهي سوف تعترب  Snapshot شيء نقوم بأخذ صورة

 كل امللفات.

اليت تعمل،  Containerلل  commit أومن خالل صورة  Image، ويتم عمل ال Imageمن خالل ال  Containerاذّا يتم تشغيل ال 

 Tagميكن حتديد ال  أيضًااجلديدة، و Imageومن مث ال  Containerمعرف ال  أوسم ويتم حتديد ا commitوسوف نستخدم األمر 

 الذي تريدها.

 

 حنتاج لنسخ أي ملفات أخرى، كما يلي: أناجلديدة واليت هبا كل شيء بدون  Imageجديدة من ال  Containerسوف نقوم بتشغيل  اآلن

 



وسوف  localhost:8090زيارة املوقع  اآلنفقط، وتستطيع  nginxمنا بعملها وليس ال اليت ق Imageه يف هذه املرة حددنا اسم ال أنوالحظ 

 .أيضًاجتده يعمل 

نفسه، وبعد ذلك  nginxواليت حتتوي على ملفات نظام التشغيل األساسية، وهبا برنامج  nginx Imageاًل بأخذ ال أوللتذكري، فقد بدئنا 

 جديدة قابلة للقراءة والكتابة وهي اليت نضع هبا امللفات اخلاصة بنا. layerإضافة فسوف يتم  Containerعندما نقوم بتشغيل ال 

 

 Unionهبا ملفات خاصة فسوف يتم عمل دمج بني كل هذه امللفات حىت تكون يف نظام امللفات وذلك باستخدام عملية ال  Layerكل  نوأل

File System مثاًل الصورة التالية تعرض ال ،Container  ىل اليت ميكن الكتابة عليها، ومن ومن عدة طبقات واخريًا الطبقة األمكون

 بني امللفات يف تلك الطبقات لنحصل على نظام ملفات واحد. Unionمث حصل الدمج 

 

 هنا العديد من األشياء اليت حتدث أثناء دمج امللفات:

  هناك ملف امسه  كانإذاA.txt امللف يف الطبقة األعلى فسوف يتم اجراء ما يف  يف طبقة سفلية، ومن مث حصل تغيري يف ذلك

 ، لذلك الطبقة العليا تفوز دائمًا.أيضًاحىت يف حال احلذف فسوف يتم احلذف  أوالطبقة العليا، 

  ،حىت حذف ملفات. وهذا ما  أوالطبقة العليا حتتوي على التغيريات للطبقة السفلى فقط، سواًء إضافة ملفات، حتديث ملفات

 ة ولن حتتاج لوضع كل امللفات املوجودة يف طبقة أسفل منها.جيعلها صغري

جديدة فسوف تكون ال  Imageوقمنا بعمل  nginx imageاليت بدئت بال  containerوهكذا عندما قمنا بنسخ ملفات املوقع يف ال 

Image  اجلديدة مكونة من كل الطبقات يف الnginx image مللفات، وذلك من خالل األمر باإلضافة اىل طبقة واحدة جديدة هبا ا

docker commit. 

 اجلديدة ذلك التغيري: imageالصورة التالية توضح ذلك حيث يوضح حجم ال 



 

ىل اخلاصة بالكتابة والقراءة لذلك ال واجلديدة سوف يعمل وتضاف الطبقة األ imageمن ال  containerقمنا بتشغيل ال  أنوبعد 

container  تعديالت يريدها وميكن بعد ذلك حفظ حىت يستطيع إضافة أيimage .أخرى وهكذا 

 

 الفصلوتقوم بفك ضغطها ومشاهدة امللفات اخلاصة باملوقع يف أحد املجلدات كما قمنا بذلك يف  imageلل  exportتقوم بعمل  أنميكنك 

 السابق.

 امروبدالً من إعادة كتابة األ Dockerfileاستخدام ال 

 خاصة بنا: Imageطوات حىت نقوم بعمل لقد قمنا بالعديد من اخل

وهذا األمر  docker run –d –p 8080:80 –name nginxمن خالل األمر  nginx imageيعتمد على  containerتشغيل  -1

 nginxيف اخللفية ويعطيه اسم  containerوتشغيل  nginx imageسيقوم بتزنيل 

من خالل األمر  اآلناليت تعمل  nginx containerسريفر يف ال نسخ امللفات من النظام األساسي اىل جملد بداخل الويب  -2

docker cp .\app\. nginx:/usr/share/nginx/html  

ومت تسميتها باالسم  docker commit nginx solitaire:nginxمن خالل األمر:  nginx containerأخذ صورة من ال  -3

solitaire  أيضًاووضع تاق هبا nginx. 

 أو nginxحذف مللفات معينة وسوف تكون موجود هنا، مثاًل تريد وضع اعدادات خاصة لل  أور نسخ أخرى امووقد حتتاج أل -4

 اجلديدة imageحىت خترج ال  containerلل  committingغريها من األمور، وكلها تكون قبل ال  أوحذف الكاش 

 



يف كل مرة فيمكنك وضعها يف ملف سكربت امسه تكتبها  أناليت تريدها، وبدل من  imageكل هذه اخلطوات حىت تنشئ ال 

Dockerfile  امر أعاله اىل وبتحويل األ اآلنوسوف يقوم دوكر بتشغيلها واحدًا تلو األخر، وسوف نقومDockerfile 

 FROM nginxوذلك من خالل األمر  Imageونسخ ملفات فيه، فسوف نقوم بتحديد ال  Containerبداًل من تشغيل  -1

  COPY app /usr/share/nginx/htmlلك من خالل األمر نسخ امللفات وذ -2

ويتم مترير ملف ال  docker buildوذلك من خالل األمر  imageمن امللف ونقوم حبفظه، وسوف نقوم ببناء ال  انتهينا -3

Dockerfile  هلا، ويتم مترير اسم الimage  وذلك من خالل األمر أيضًااجلديدة هلا ،docker build –f Dockerfile –t 

solitaire:nginx .  وميكن اختصار األمر اىلdocker build –t solitaire:nginx .  يف حال مت تسمية الDockerfile 

 وتعين املسار احلايل. .باالسم االفتراضي. املعامل األخري هو مسار اليت يتواجد عليه امللف وهو 

 

وقمنا ببنائه  Dockerfileوقمنا بوضع حمتوى ال  solitaire folderس املسار شاء امللف يف نفنإالصورة التالية توضح اخلطوات فقمنا ب

 كما يلي:

 

إذا مل تكن موجودة، ومن مث بتشغيلها،  imageسوف يقوم فعليًا بتزنيل ال  FROM nginxل أمر أولكل أمر سيتم تطبيقه على حدة، و

اليت استخدمت اثناء عملية نقل امللفات،  containerد ذلك مت حذف ال وبعد ذلك ينتقل للخطوة التالية وهي نسخ امللفات بداخلها، وبع

يف ويندوز ولكنه عادي أثناء التطوير، لكن يف ال  Linux containerه مت بناء أناجلديدة، وظهر حتذير ب imageواخريًا مت حفظ ال 

production  فيفضل البناء على لينوكس إذا كنت تستخدم الLinux Container. 

 اجلديدة: imageاملوجودة وسوف ترى ال  imagesتستعرض ال  أن اآلننك ميك



 

من  أوامر، والنتيجة هي واحدة سواًء بكتابة كافة األ أنشائها يدويًا، وهذا يعين نإاليت قمنا ب imageوسوف تكون بنفس احلجم لل 

 وبنائه وهو األسهل بالتأكيد. Dockerfileخالل االستفادة من ال 

وذلك  nginxبداًل من ال  iisومن مث استضافة وتشغيل املوقع على ال  Windows Containerتقوم بالتحويل اىل  أنيب ميكنك كتدر

وهو  iisتغيري مسار امللفات على الويب سريفر اىل مسار ال  أيضًاو iis:nanoserverاىل  Dockerfileيف  nginxبتغيري ال 

C:\inetpub\www لى ال وسيعمل املوقع بال مشاكل عWindows Container. 

 Docker hubعىل ال  Imageرفع ال 

لسريفر اخر يقوم بتزنيلها وتشغيل النسخة مباشرة، وسوف  أوبعدة طرق فقد تريد مشاركتها سواًء ملطور اخر  Imagesقمنا بعمل ال  أنبعد 

وبعد ذلك سوف ترفعها على اسم املستخدم  Docker Hub، وللقيام بذلك جيب تسجيل حساب يف ال Docker Hubنقوم برفعها على ال 

 مبا بتناسب مع احلساب حىت يتم رفعها بشكل صحيحًا. imageنقوم بتسمية ال  أناخلاص بك، وجيب 

 املوجودة: imagesمجيع ال  اآلنسوف نظهر 

 

هو االسم  الثاينة، واملعامل املوجود imageويتم مترير اسم ال  docker tagوسوف نستخدم األمر  Imageوبعد ذلك نقوم بتسمية ال 

، wajdyessam/new_nameفسوف يكون امسها  wajdyessamاجلديد اليت نريد رفعها باسم احلساب، فمثاًل اسم حسايب هو 

 كما يلي:



 

 اليت نريد رفعها وسوف يتم رفعها مباشرة يف احلساب: Imageويتم مترير اسم ال  docker pushبعد ذلك سوف نستخدم األمر 

 

 Authentication، فاذا حصلت على رسالة خطأ Hubك قمت من قبل بالدخول على حسابك يف الدوكر أنذه اخلطوة تستوجب ه

Required  اًل قبل رفعك لل أوفيجب عليك الدخول حلسابكImage  وذلك من خالل األمرdocker login  ومن مث سوف يطلب منك اسم

 ه مت تسجيل الدخول بنجاح.أنلة باملستخدم وكلمة املرور وسوف حتصل على رسا

 docker run –dمرفوعة، وكما ميكنك تشغيلها مباشرة باألمر  Imageتستطيع الدخول حلسابك وسوف جتد ال  اآلن

wajdyessam/solitaire .من أي جهاز تريده 

 

 Containerواليت يتم اخذ صورة من ال  Imageه سهل الكثري من اخلطوات لبناء ال أنو Dockerfile، وتعرفنا على ال الفصلوصلنا لنهاية 

 .Containersيف ال  البياناتالقادم سوف نتحدث عن تشغيل قواعد  الفصلالذي يعمل حىت يتم بنائها، 

 



 يف دوكر اتانالبيتشغيل قواعد الفصل الخامس: 
سوف نقوم  الفصلطوات واالعدادات، يف هذا ليست سهلة وحتتاج للعديد من اخلبالطريقة التقليدية  اتانالبيعملية تنصيب وتشغيل قواعد 

، وسوف نتحدث عن كيفية االحتفاظ Containersونقوم بتشغيلهم بداخل ال  MySQL أيضًاو Microsoft SQL Serverبالتعامل مع 

 وال Imagesامر حذف ال أووأخريًا سوف نتحدث عن  .Volumesوذلك من خالل ال  Containerحىت لو مت حذف ال  اتانبالبي

Containers  والVolumes. 

 Containerبداخل ال  MS-SQL Serverتشغيل 

احلديثة قامت مايكروسوفت بدعم  اإلصداراتتعمل بداخل ويندوز، ولكن بدءًا من  MS-SQL Serverت كل ال كانحىت وقت قريب 

اليت تعمل على  SQL Serverلل  Imagesتشغيلها على لينوكس. ويف دوكر سوف جتد هناك بعض ال  كانباإلمنظام لينوكس، وأصبح 

 .Windows Containerوبعضها على ال  Linux Containerال 

 بداخل ويندوز وهي نسخة رمسية من مايكروسوفت: Linux Containerوسوف نستخدم النسخة اليت تعمل على ال 

 

 املطلوبة: Imageاًل بتحميل ال أوسوف نقوم 

 

لتعرف ما هي القيم املرسلة اليت جيب  Docker Hub، وعادة جيب الرجوع للتوثيق يف ال SQL Serverبعد ذلك سوف نقوم بتشغيل ال 

تضع كلمة مرور للمستخدم األساسي، وحتدد  أنجيب  البياناتلتغيري االعدادات االفتراضية، ومثاًل يف قواعد  أوارساهلا سواًء عند التشغيل 



حىت تستطيع الوصول هلا من  Containerبداخل ال  SQL Serverيعمل عليه ال  يف النظام األساسي والبورت الذي Mapping Portال 

معدودة وليس كما لو تستخدم الطريقة التقليدية فتثبيته حيتاج وقتًا  ثواينيف  SQL Serverالنظام األساسي، الصورة التالية تبني تشغيل ال 

 واعدادات.

 

متغريات واعدادات للربامج، حيث  أيوهي الطريقة لكي ترسل  Environment Variableقمنا بتمرير عدة متغريات نظام  أعالهيف األمر 

ه نريد ال أنحددنا  أيضًاواال سوف حتصل على خطأ، و Complexتكون معقدة  أنوافقنا على الشروط، ووضعنا كلمة مرور وجيب 

Express Edition  ومت تشغيل الContainer  وحصلنا على الID 

docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "SA_PASSWORD=P@ssw0rd" -e "MSSQL_PID=Express" -p 1434:1433 

-d microsoft/mssql-server-linux 

 dockerفعليك استخدام األمر  Container أيوهي قد حتتاجها يف حال مل تعمل  Containerلل  logsسوف نقوم مبشاهدة السجالت 

logs id  اخلطأ الذي صدر:حيث تشاهد كل السجالت وتعرف 

 

 Hostوسوف أقوم يف النظام األساسي  SQL Server Management Studioمن خالل ال  SQL Serverسوف نقوم باالتصال مع ال  اآلن

للبورت وبالتايل  Mappingتعمل عليه وقمت بعمل  Containerال  ناجلهاز احلايل أل IP وعنوانبفتحه واالتصال من خالل اسم املستخدم 

 يع الوصول له من خالل ذلك البورت.أستط

 حتاولحيث هناك مشاكل حتدث عندما  2017مثاًل  SQL Server Management Studioتستخدم نسخة حديثة من ال  أنمن املهم 

 Microsoftحىت بشكل عادي، لذلك قم بتحميل ال  أويعمل بداخل دوكر  كانالوصول للسريفر من كالينت يعمل بنسخة قدمية، سواءً 
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ومن مث فاصلة ورقم البورت الذي قمت بعمل  ipconfigللجهاز وميكن احلصول عليه من خالل  IPالحظ طريقة االتصال وهو برقم ال 

Mapping ه يتواجد لدى يف جهازي األساسي نوألSQL Server  بورت اخر.االفتراضي فقمت بتغيري البورت ل 1433يعمل على البورت 

تريدها بشكل  بياناتقاعدة  أيشاء نإاملتواجد على النظام األساسي يف ويندوز، وتستطيع  SQL Server Clientهكذا مت االتصال بني ال 

 طبيعي.

 

 Containerبداخل ال  MySQLتشغيل 

 :Docker Hubمن خالل  MySQLميكنك حتميل النسخة الرمسية ل 

 

 هلا، وسوف نقوم بتشغيلها كالتايل: Mappingيل تشغيل الداتابيس وما هي البورت اليت جيب عمل وسوف جتد يف هذه الصفحة تفاص

 



ميكن  أووبالتايل لن نستطيع الوصول هلا من النظام األساسي، وميكن القيام بذلك  containerلل  Mappingنا مل نقوم بعمل أنالحظ 

ونقوم  docker exec، لذلك سوف نقوم بالدخول عليها من خالل األمر Containerاملتواجد يف هذه ال  MySQL Clientنستخدم ال  أن

 .اآلناليت تعمل  البياناتباالتصال مع الكالينت لكي نستعرض قاعدة 

 

 Volumesيف ال  البياناتحفظ 

، ولقد Containerل ملجلد من النظام األساسي اىل مسار بداخل ا Mountingه ميكن عمل أنو Volumeحتدثنا سابقًا عن مفهوم ال 

 البياناتسوف تبقى  Containerحذف ال  أو إيقافحىت لو مت  البياناتاال وهو يف حفظ  Volumesهناك استخدام آخر لل  أنذكرنا 

 .Volumeحمفوظة يف حال مت استخدام ال 

 :docker volume lsاملوجودة يف اجلهاز  Volumeلنقوم بكتابة األمر التايل لعرض كل ال 

 

جمددًا وسوف  docker volume lsوقم بتنفيذ األمر  docker stop some-mysqlوذلك من خالل األمر  MySQLال  إيقاف اآلنب لنجر

 ل مرة.أو MySQLشائها عند تشغيل ال نإاملوجودة مت  Volume، وهذه ال أيضًامتواجد  volumeجتد ال 

 



سوف تكون موجودة على النظام  والبياناتموجودة،  البياناتف تكون فسو database containerوهذا األمر جيد فحىت لو حذفت ال 

وهذه يتم حتديدها  containerبداخل ال  البياناتحتديده كما سيلي( مع مسار ختزين  كانباإلماألساسي يف جملد باسم غري حمدد )لكن 

اليت  Volumeستكون بنفس فكرة ال  وامنا Containerيف ال  بيانات أيومن قام ببنائها، وبالتايل لن يتم ختزين  imageبواسطة ال 

 ا مشاركة للمجلد املتواجد على النظام األساسي.أهنحتدثنا عنها سابقًا و

 كانباإلمبالضبط، وهذه ميزة جيدة حيث  البياناته يعمل بنفس أنفسوف جتد  new MySQL containerبالتايل يف حال قمت بتشغيل 

 بالضبط. البياناتله على نفس وتشغي database versionترقية ال 

كما تالحظ سوف يتم  اإلنشاءلكي يستخدمها، وبعد  named volumeجديدة وسوف حندد  MySQL instanceسوف نقوم بتشغيل 

 باالسم الذي مت حتديده بداًل من رقم عشوائي volumeشاء نإ

 

 كما يلي: firstDbجديدة باالسم  بياناتوننشئ قاعدة  MySQLبالدخول لل  اآلنسوف نقوم 

 

 تعمل: MySQL Container أيه ال يوجد أنونتأكد من  MySQL containerبعد ذلك سنقوم حبذف ال 

 



فسوف  volumeبدون حتديد ال  new MySQL container، ويف حال قم بتشغيل Volumeفلن يتم حذف ال  containerبعد حذف ال 

اًل عرض ال أوموجود لديك فسوف يتم استخدامه، الصورة التالية تبني  volume جديد، ولكن يف حال قمت بتحديد volumeشاء نإيتم 

volume  ومن مث قمنا بتشغيل الMySQL container  بالvolume  املحدد، وبعد ذلك عرضنا الvolume  شاء نإللتأكد من عدم

volume خريًا قمنا بالدخول على ال جديدة، وأcontainer  اها مسبقًا.أنشنأاليت  البياناتا قاعدة وجدنوعرضنا الداتابيس وفعاًل 

 

 شائها.نإالذي قام ب containerحمفوظة بغض النظر عن ال  البياناتوهكذا تكون قواعد 

 Containersإيقاف ال  -الحذف 

اليت  لبياناتاوقد تكون كبرية ولذلك قد تود حذف  imagesك تقوم بتحميل العديد من ال أنسوف جتد  containersعند تعاملك مع ال 

 ال تريدها.

تعمل وتريد  containersولكن يف حال لديك عدة  docker stop idاليت تعمل، وذلك من خالل األمر  Containersال  إيقافاُل أونريد 

 docker ps، الصورة التالية توضح األمر containersلل  Idوالذي يعرض ال  docker ps –qايقافهم مجيعًا فيمكنك استخدام األمر 

–q  حيث ظهر كل الcontainers id هو دمج  الثاين، واألمرdocker stop  معdocker ps –q  كل ال  إيقافوبالتايلcontainers 

 اليت تعمل.



 

 containersكل ال  إيقافوهكذا كما هو واضح مت  $حىت يسمح لنا باستخدام معامل  PowerShellاًل على ال أوالحظ قمنا بالدخول 

 اليت تعمل.

 Containersحذف ال  -الحذف 

، وإذا اردت حذفها فهذا عن طريق جمددًافسوف تتوقف من العمل ولكنها تكون موجودة وميكن تشغيلها  containersعند ايقافك لل 

هم ونقوم حبذف Stopped اآلن)اليت تعمل واملتوقفة( وهم مجيعهم  containersبعرض كافة ال  اآلنوسوف نقوم  docker rm idاألمر 

هلم  idsحىت حنصل على ال  docker ps –aqاىل  q إضافةمع  docker rmمع األمر  docker ps –aمجيعًا وذلك من خالل دمج األمر 

 فقط، كما يلي:

 

املتوقفة. إذا مل تكن تريد  containersوالذي سوف يقوم حبذف كل ال  docker container pruneميكن استخدام األمر  أيضًاو

 اليت تعمل واليت ال تعمل. containersسوف يظهر مجيع ال  docker ps –aاألمر  ن، وذلك ألحذف كل شيء



 Volumesحذف ال  -الحذف 

حىت بعد حذف ال  بالبياناتغالبًا حيث نريد االحتفاظ  Database Containersبواسطة ال  Volumeشاء ال نإكما ذكرنا يتم 

containersذف ، وفيما يلي سوف نستخدم أمر احلdocker volume rm  ومنرر هلا اسم الvolume ،نقوم حبذفهم مجيعًا عن  أو

 مع أمر احلذف كما يلي: docker volume ls –qطريق الدمج 

 

ميكن  أيضًا. وcontainersغري املستخدمة بواسطة  volumeحلذف ال  docker volume pruneاستخدام األمر  أيضًاوميكن 

تكون  أناملرتبطة به، ولكن جيب  volumeحلذف ال  vوحتديد  containerوحذف ال  إيقافعند  docker rm –fv idاستخدام األمر 

 بدون اسم، وسيتم حذفها معهم.

مت حذفها  containerا غري مستخدمة وال هنأل dangling volumeسوف تعترب  volumeاملرتبط بال  containerعندما يتم حذف ال 

وبعدها سنقوم حبذف واحد  containers 2شاء نإاًل أوكما يلي، وسيتم  dangling volumeذف ال ، فيمكن استخدام امر حلأيضًا

 اًل ومن مث حذفه:أو، وسوف نقوم بعرضه danglingسوف يكون  volumeمنهم، وبالتايل أحد ال 

 



 كما يلي: موجودة، فيمكن حذفهم بالطرق السابقة، volume أيضًاتعمل وهبا  containerما زالت هناك  اآلن

 

 

 Imagesحذف ال  -الحذف 

 الذي تريد حذفها: Imageمعرف ال  أوويتم مترير اسم  docker rmi image_nameيتم استخدام  imageحلذف ال 

 

املستخدمة. وحلذف مجيع ال  imageاًل وحذفه قبل حذف ال أو إيقافهوجيب  containerمستخدمة بواسطة  Imageولن تستطيع حذف 

images ن تطبيق األمر ميكdocker rmi $(docker images –q) .وسيتم حذفها مجيعًا 

واسم هلا، وهي  Tagاليت ال  Image، وهي ال dangling imageحلذف كل ال  docker image pruneوميكن استخدام األمر 

بدون تاق. وميكن حذفها  أصبحت ، فقد جتد النسخ القدميةtagيف جهازك بشكل متكرر بنفس ال   Imagesحتدث عندما تقوم ببناء ال

 هبذا األمر.



 

 خالصة

 :Volumesهناك نوعني من ال 

 ل ملشاركة امللفات عن طريق واألMounting  مللفات من النظام األساسي للContainer 

  الثاينالنوع Managed Volume  شائها بواسطة األمر نإوهي اليت يتمdocker volume ا، احلذف وغريه أوشاء نسواًء لإل

 .containerله اىل ال  mountومن مث عمل  hard diskقرص صلب  نشاءإيتم  كأنهوهي 

، Containerله لل  mountولكن مت عمل  إضافيفهي تعترب قرص صلب  Containerتكون غري متعلقة بال  Managed Volumeال 

 شاءه.نإجديد يتم  Containerا جمددًا يف هل mountمتواجدة، وميكن عمل  البياناتفتكون  Containerفاذا مت حذف تلك ال 

 volumeاملوقع اىل ال  بياناتونسخت  containerشاء نإ، فمثاًل إذا قمت بImageليست موجودة يف ال  Volumeيف ال  البيانات أيضًاو

 .imageا ال تعترب جزءًا من ال هنأل البياناتله فلن حتصل على  commitفعند اخذ صورة 

مثل  Volumesاليت ستكتب يف ال  البيانات، وضع imageيف  heavy read-only dataاخلاصة بالقراءة  بياناتاللذلك دائمًا ضع 

 وغريها. البياناتقواعد 

 

 

 

 

 

 



 Docker Compose الفصل السادس: تشغيل الربامج بال
اليت تعمل،  Containersدخل ال تشغل أحد الربامج ب أن، وكيف ميكن Containersحتدثنا سابقًا عن كيفية تشغيل الربامج وال 

سوف نقوم بكل هذه  الفصل، يف هذا Databases البياناتكيف نتعامل مع قواعد  أيضًا، وWeb Serversوكيف نقوم بتشغيل ال 

. Docker Composeوذلك عن طريق ال  البياناتويب سريفس باإلضافة مع قاعدة  أواخلطوات ونشغل أي خدمة بكامل ملحقاهتا موقع 

 ألي شبكة تريدها. containerضافة اىل التعامل مع الشبكات واضافة أي باإل

 Docker Composeأهمية ال 

 البياناتباإلضافة اىل قاعدة  Web Applicationالصغرية فهي تكون مكونة من قسمني، املوقع نفسه  أوعندما تربمج املواقع العادية 

Database ضع كل جزء يف ن أن، وإذا أردنا تشغيلهم يف دوكر فيجبContainer  خاص به، مبعىنContainer  للموقع، واألخر لقاعدة

 واحد ولكن األفضل تقسميهم بكل احلاالت.  Container، بالطبع ميكن وضعهم بداخل البيانات

، ومن البياناتم ختزين هلا حىت يت Volumeوحندد  البياناتاًل تشغيل قاعدة أوامر اليت قمنا سابقًا، فيجب ولكي نقوم هبذه اخلطوات باأل

، وبعد ذلك تشغيل املوقع البياناته حنتاجه لكي نضعه يف املوقع ويستطيع التخاطب مع قاعدة نأل Containerاخلاص بال  IPمث معرفة ال 

الذي لكي نشارك ملفات املوقع  Volume Mappingحىت يستطيع التواصل معها، باإلضافة اىل  البياناتاخلاص بقاعدة  IPوارسال ال 

 :البياناتمباشرة( الصورة التالية توضح تشغيل قاعدة  imageوضعها يف ال  أونريد تشغيله )

 

لعدة اسطر للمقروئية فقط، وميكن كتابة كامل األمر يف سطر واحد بدون  PowerShellيف ال  `مت تقسيم األمر من خالل عالمة 

 :`احلاجة للعالمات  

docker run --name database -p 3333:3306 -v db:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=P@ssw0rd 

-d mysql:5.7 

، Containerاخلاص بذلك ال  IPحىت حنصل على ال  docker inspect databaseقمنا بتشغيل األمر التايل  البياناتبعد تشغيل قاعدة 

تربمج موقعك حبيث يقرأ القيم  أن يستطيع التواصل معها، وجيب حىت البياناتقاعدة  وعنوانومن مث متريره للموقع الذي يستقبل البورت 

 ويتصل على أساسها، وإذا مل تكن موجودة فيمكن وضع قيم افتراضية حينها. environment variableاملرسلة يف ال 



 

 البياناتقاعدة  عنوانمنرر  أنيتصل هبذه القاعدة، وسوف حنتاج  WordPressبعد ذلك سنقوم بتشغيل املوقع، وسوف نقوم بتشغيل موقع 

 حىت يستطيع االتصال هبا، كما يلي:

 



 هبذه اخلطوات الثالثة اشتغل املوقع كما يلي: اآلن

 

وتشغيله مرة واحدة بداًل من إعادة هذه اخلطوات عند تشغيل املوقع على  Bach Scriptامر يف ملف سكربت مثاًل ونضع هذه األ أنوميكن 

بداًل من إعادة  Containersهلذه املهمة وهو تشغيل العديد من ال  Docker-Composeدوكر يوفر  نج لذلك ألأي سريفر، ولكن ال حنتا

 .YMLامر اليت سوف يقوم بتشغيلها بصيغة ويتعامل مع ملفات هبا األ Docker-Composeكتابتها كل مرة، وال 

ك حباجة إلصدار األمر لكل منهم على حدة كما يف أنذف وااليقاف ستجد يف احل أيضًا، والبياناتحبذف املوقع وقاعدة  اآلنسوف نقوم  

 التشغيل:

 

 :البياناتاًل، ومن مث حذف قاعدة أوالصورة التالية تبني إيقاف وحذف الربامج 

 

 Docker Composeاستخدام ال 

نستخدم  أن، فيمكن العنوانبذلك  البياناتقاعدة  الداخلي ومن مث تشغيل عنوانهبدالً من القيام هبذه اخلطوات الثالثة لتشغيل املوقع ومعرفة 

 docker-compose.yml، ومن مث حنفظ امللف Ymlلكن بصيغة  البياناتوهي نفس  yml formatونضعها يف ال  Compose Fileال 

 .هومنرر هذا امللف حىت يقوم بتشغيل كل ما في Docker-Composeونقوم بتشغيل 



 

امر يتم تنفيذ األمر و، وبعد ذلك ميكن تشغيل امللف بالذهاب ملوقع امللف ومن سطر األ docker-compose.ymlويتم تسمية امللف باالسم 

docker-compose up  وسيتم التشغيل هلذين الContainers. 

 

، فنقوم بوضع التعليمات ىلولأل IPوارسال ال  الثانيةهلا، وتشغيل  IPىل ومن مث اخذ ال واأل containerهبذه الطريقة اختصرنا بدل تشغيل ال 

هلا داخليًا لكي  resolveىل وسيتم عمل واأل containerاخذت اسم ال  الثانية containerال  أنوالحظ  docker-composeداخل ال 

 من خالل االسم، وبالتايل IPاملدمج مبعرفة ال  DNS Serverشاء شبكة خاصة هلذه الربامج، ويقوم ال نإ. حيث يتم IPحيصل على ال 

ويتم  docker-compose fileفغالبًا عندما تعمل على دوكر وتريد تشغيل أي مشروع مكون من عدة أجزاء فسوف تتعامل مباشرة مع ال 

 تشغيل هذه الربامج مباشرة.

هذا االسم . وdefault_وهي تكون باسم املجلد الذي تعمل به، وبعدها يأيت  data_defaultشائها هي باالسم نإالشبكة اخلاصة اليت مت 

 ا هبذا املشروع.أهنلكي تدل على  containersوال  volumesسوف يسبق كل من ال 



أخرى  containersهبا تستطيع التواصل مع األخرى من خالل االسم، وال تستطيع أي  containersكل ال  أنوميزة الشبكة اخلاصة 

 داخل الشبكة.، اال فقط من تكون بcontainersمن شبكة أخرى التواصل مع هذه ال 

 ، وسوف نقوم بالتعامل مع هذه الشبكة، وسوف نقوم بطباعة كافة الشبكات املتواجدة:اآلناملوقع أصبح يعمل  اآلن

 

 كما يلي: inspectسوف نقوم بفحص هذه الشبكة من خالل األمر 

 



هلذه الشبكة،  containerء شبكة، إضافة شاإنتقوم ب أنكل منهم. وتستطيع يف دوكر  عنوانوسوف جتد قائمة الربامج باإلضافة اىل 

 مسح الشبكة ككل. أومن هذه الشبكة،  containerإزالة  أو

فهو يقوم  docker compose، بينما يف حالة ال bridgeتلقائيًا للشبكة  انضمتمن املهم مالحظة عندما قمنا بتشغيل الربامج يدويًا فهي 

 .composeاستخدام ال  أومن الفروقات املهمة بني التشغيل اليدوي  أيضًا، وهذا شاء شبكة خاصة لكل الربامج املتواجدة فيهنإب

اًل، وبعدها قمنا باخلروج والدخول أووالحظ يف الصورة التالية استخدمنا الطريقة التقليدية  containersال  أحدبالدخول اىل  اآلنسوف نقوم 

 فهي تلقائية يف هذه احلالة: it– استخدام ال ولن نعد حنتاج اىل docker-composeبطريقة أخرى باستخدام 

 

اًل بتحميل برنامج أولألخرى، وسوف نقوم  pingتقوم أي منهم بعمل  أنه ميكن أنو containersنتأكد هناك اتصال بني ال  أننريد  اآلن

 ه ال يتواجد يف نسخ دوكر:نأل pingال 

 

 :database containerونتصل بال  pingبعد ذلك سوف نقوم بعمل ال 



 

 ىل.واألخرى سوف تستطيع التخاطب مع األ containerونفس األمر لو قمت بذلك من ال 

 شاءها مع املشروع، كما يلي:نإجديدة منفصلة ومن مث نربطها مع هذه الشبكة اليت متت  containerبتشغيل  اآلنسوف نقوم 

 

 (.compose fileاألخرية مل تكن ضمن بال  أنأصبحت بداخل الشبكة )بالرغم من  containersوهكذا كل من ال 

 composeاليت تعمل يف هذه ال  containersومن مث عرض ال  docker psباستخدام  containersبعرض كافة ال  اآلنسوف نقوم 

 كما يلي:



 

 أو docker-compose stop nameايقافها باستخدام  أو composeبداخل ال  containerنقوم بتشغيل أي من ال  أنوميكن 

docker-compose start name  وحتدد الcontainer  تشغيله. أوالذي تريده إيقافه 

 بدون حتديد أي من األمساء، كما يلي: docker-compose stopوذلك من خالل  containersبإيقاف كل ال  اآلنسنقوم 

 

 .startوميكن تشغيلها جمددًا باألمر 

 اليت مل تسمى )مل يتم حتديد أي اسم هلا( هبا كما يلي: volumesمع ال  containersحبذف هذه ال  اآلنسنقوم 

 



 وسوف يتم حذف الشبكة كما يلي: downنقوم بعمل  أنوميكن 

 

 :Up، فسوف تقوم بعمل بياناتكتقوم باسترجاع كل شيء مع  أناردت، وإذا اردت  أنيدويًا  volumeميكنك حذف ال  اآلن

 

 ولذلك ظهرت املخرجات. d–لوضع الحظ مل نقم بتشغيله با

وسوف يقوم بإيقاف كل شيء  docker-compose down –vفيمكنك استخدام  named volumesتقوم حبذف ال  أنإذا اردت  

 املرتبطة هبا. volumesوحذف كل ال 

 خالصة

، commitنسخ امللفات ومن مث  ومن مث Containerبداًل من تشغيل  Imagesلبناء ال  Automationيستخدم لتسهيل  Dockerfileال 

 امر واحدًا تلو األخر.وبداًل من ادخال األ Containersشاء ال نإل Automationهو تسهيل  Docker-Composeوال 

 

 

 

 

 



 خاتمة
ان لديك ك وإذا وجدت، إن واألخطاء التقصريًا يسريًا، واعذرونا على اية هذا الكتاب، أرجوا أن تكون قد استفدت منه ولو شيئوصلنا لنه

 أي سؤال او استفسار او مشكلة ما أو حتتاج الستشارة فيمكنك التواصل معي عرب احلسابات التالية:

Email: wajdyessam@hotmail.com 

Twitter: @wajdyessam 

Website: https://informatic-ar.com 

Questions: https://io.hsoub.com/docker 

 

 :تابعنا عرب موقع انفورماتيك وصفحاتنا االجتماعية للمزيد من املواضيع والكتب اجلديدة بإذن اهلل

https://twitter.com/informatic_arab 

https://www.facebook.com/informatics.arab/ 

 

 

 في أمان الله
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