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1. Основи на контейнерите 

 

Демонстрацията ще се извърши върху беплатната Community версия Docker for 
Windows, но също Docker може да се инсталира върху Линукс, а Линукс може да 
се подкара, като виртуална версия за Vmware vSphere/ESXi, Vmware 
Player/Vmware Workstation, Vitualbox и тн. Все повече устройства се предлагат 
като виртуални машини, където просто се взима обикновен сървър, инсталира му 
се основна операционна система като Vmware vSphere, Linux KVM, Citrix Xenserver 
Microsoft Server с Hyper-V (Hyper-V е един вид хибриден хипервайзор, защото 
всъщност е между тип 1 и тип 2) и тн., като тези операционни системи са 
хипервайзори от тип едно, защото се инсталират директно върху истинския 
хардуер, като основна операционна система и върху тях се подкарват самите 
виртуални машини, като Уиндоус 10, Уиндоус сървър, F5 Networks Big-IP, 
Checkpoint, Linux, Unix и тн. Хипервайзорите от тип две, като Vmware 
Player/Vmware Workstation, VirtualBox и тн. са просто приложения, които се 
инсталират върху вече основна операционна система, например Уиндоус 10 и пак 
се подкарват виртуалки върху тях, но само за тестова цел, защото 
виртуализацията от тип две е бавна, неоптимизирана и хаби много ресурси. 
Хипервайзорите виртуализират хардуера като процер, хард диск и памет и един 
вид лъжат операционните системи във вирталните машини, че имат истински 
хардуерни ресурси, а всъщност им дават емулирани виртуални процесори и 
памет. Docker for windows на заден план използва Hyper-V безплатния уиндоус 
хипервайзор от втори тип, като той е наличен само в Уиндоус 10. 

 



 

Docker for Windows (когато Hyper-V е пуснат Virtualbox и  Vmware player  не 

работят ): 

 

https://docs.docker.com/docker-for-windows/install/ 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/get-

started/create-a-virtual-switch-for-hyper-v-virtual-machines 

 

 

Ако имате по-стара версия на Уиндолс или просто искате да не използвате Hyper-

V препоръчвам да вдигнете Линукс виртуалка с Virtualbox или Vmware player. 

 

Linux Ubuntu: 

 

https://ubuntu.com/download/server 

 

Virtualbox (it is free): 

 

https://www.virtualbox.org/ 

https://www.tecmint.com/network-between-guest-vm-and-host-virtualbox/ 

 

Vmware player: 

 

https://www.vmware.com/products/workstation-player.html 

https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Player-for-

Windows/15.0/com.vmware.player.win.using.doc/GUID-8FDE7881-C31F-487F-BEF3-

B2107A21D0CE.html 

 

 

https://docs.docker.com/docker-for-windows/install/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/get-started/create-a-virtual-switch-for-hyper-v-virtual-machines
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/get-started/create-a-virtual-switch-for-hyper-v-virtual-machines
https://ubuntu.com/download/server
https://www.virtualbox.org/
https://www.tecmint.com/network-between-guest-vm-and-host-virtualbox/
https://www.vmware.com/products/workstation-player.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Player-for-Windows/15.0/com.vmware.player.win.using.doc/GUID-8FDE7881-C31F-487F-BEF3-B2107A21D0CE.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Player-for-Windows/15.0/com.vmware.player.win.using.doc/GUID-8FDE7881-C31F-487F-BEF3-B2107A21D0CE.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Player-for-Windows/15.0/com.vmware.player.win.using.doc/GUID-8FDE7881-C31F-487F-BEF3-B2107A21D0CE.html


Контейнерите произлизат от така наречените Линукс namespaces и cgroups, които 

изолират файловата система, процесорната мощ и паметта. Линукс namespaces 

позволяват под една основна Линукс операционна система да подкараме два 

апачи уеб сървара или два и повече процеси с изолирани вътрешни мрежи от 

основната мрежа и тн. Линукс namespaces  е подобна на Сиско VRF или 

Vlan/Vxlan разделянето и изолирането на физическите мрежи на виртуални 

мрежи. Със cgroups изолираме хардуерните ресурси между контейнерите. 

Контейнерите са нов вид виртуализация, където само се виртуализира горната 

половина на операционната система, така наречения shell и се използва ядрото 

на основната операционна система kernel (така не се налага да се 

виртуализира/емулира хардуера).  Като не се виртуализира цялата операционна 

система се постига по-малка големина на контейнерите, спрямо виртуалките и по-

бързо действие. Недостатък на контейнерите е по-лошата сигурност, като 

например ако някой проникне в основната операционна система, то хакерът ще 

има пълен достъп и до контейнерите (за момента даже и парола не може да се 

сложи при влизане от основната операционна системе в контейнера), също върху 

контейнерите не може да се пишат защитни правила като ip tables и др., защото те 

имат нужда от ядро и затова ограничаването на достъпа до контейнерите се 

прави от основната операционна система, например пак чрез ip tables правилата 

за сигурност. Ако трябва да се сравняват контейнерите със Сиско примери, Cisco 

ASA защитните стени да са резделени на контексти (context), където всеки 

контекст е подобно на виртуална защитна стена, но пак контекста е само от части 

изолиран от основната операционна система, тоест не е пълна виртуализация и 

изолация, като например при Сиско Nexus сличовете и техните контексти(vdc). 

 



2. Docker контейнери, LXC контейнери и Kata контейнери 

Docker containers 

 

 

Docker контейнерите е най-популярната платформа за създаване и менижиране 

на контейнери. Ще разгледаме как Docker контейнерите ни служат като лесен 

интерфейс за създаване и изолация на контейнери, без да разбираме от  Линукс 

namespaces и cgroups. На заден план точно линукс namespaces и cgroups се 

използват за реализирането на това. Docker daemon/engine е процесът, който 

менижира контейнерите и е отговорен за тях.  Docker контейнерите нямат unit 

процес, който да следи дали другите процеси в контейнера работят, затова всеки 

контейнер служи главно като единичен процес и containerd следи дали контейнера 

работи. Тоест контейнерът се разглежда като един единствен процес, спрямо 

основната операционна система, върху която се намира и ако имаме нужда от 

няколко приложения да работят заедно, ги слагаме на отделни контейнери, които 

са в обща мрежа и си споделят и файлове (volumes), например контейнер за уеб 

услуги, комуникиращ с контейнер с база данни и това е така нареченото и 

популярно microservices. Например по този начин можем да обновим само 

базата данни, без да засегнем уеб часта на приложението! 

 

 

 



При създаването си Docker контейнера се закача да виртуален Docker bridge 

интерфейс и както казах, ако искаме по-голяма сигурност, няма да използваме 

базовия Docker bridge интерфейс, а ще направим отделен Docker bridge 

интерфейс за всеки контейнер и ще можем да напишем в основната операционна 

система правила за сигурност, ограничаващи трафика към тези виртуални 

интерфейси. Имаме възможност да използваме и други видове виртуални 

интерфейси с Docker, но това е доста отвъд базовите познания за тази 

технология. Windows също има кернел ядро и затова вече има и приложения за 

Windows в контейнери, които не изискват да се вдига виртуалка на Линукс по 

Windows, защото не работят върху Линукс като основна операционна система! 

 

 

 

Docker контейнерите имат няколко градивни елемента: 

 

- Dockerfile е текстовия документ, съдържащ всичките нужни Линукс команди, 

чрез който се създава Docker image темплейт, чрез който вече създаваме 

контейнери. Dockerfile използва базов темплейт като основен за създаване 

на нов докер темплейт. С FROM избираме базовия темплейт, с COPY 

копираме нещо от основната Линукс операционна система, с RUN 

извършваме комадни при генерирането на темплейта, а с CMD определяме 

кои команди ще се стартират при създаването на контейнера от темплейта. 

 

FROM ubuntu:18.04 

RUN apt-add-repository --yes --update ppa:ansible/ansible 
      RUN apt-get update && apt-get install -y software-properties-common \ 

           ansible 
RUN ["/bin/bash", "-c", "set -o pipefail && wget -O - https://some.site | wc 

-l > /number"] 



Пример колко сложен може да е един докер файл: 
 
https://github.com/docker-library/httpd/blob/master/2.4/Dockerfile 

 

- Docker image е темплейта, от който се създават Docker контейнери. Един 

вид компилираната версия на Dockerfile, която може само да се чете и не 

може да се променя. Основните базови темплейти (base image), които 

служат за основа на други темплейти, се правят по специалиен начин. 

 

- Docker контейнер е вече пакетизираната изолирана версия от основната 

операционна система на нашето приложение. С docker commit командата от 

контейнер, можем да направим нов image, който да вкючва направените 

промени и от новия темплейт правим друг контейнер с включените 

промени. Препоръчва се от Dockerfile да се прави контейнер, а не чрез 

docker commit, защото всеки следващ image ще е по го-лолям от 

предишния, както и контейнерите направени чрез тези images, защото 

промените се записват като нов отделен слой върху предишния image. 

 

 

- Docker Git Hub е онлайн библиотеката, от която сваляме готови Docker 

темплейти. 

 

 

 

https://github.com/docker-library/httpd/blob/master/2.4/Dockerfile


Безплатен урок по Docker и едно много полезно видео: 

 

https://docs.docker.com/get-started/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eGz9DS-aIeY 

 

 

 

По-долу е показан интерфейса на Docker for Windows и работещите и изгасени 

контейнери: 

 

 

 

 

Пишем docker run hello-world, за да подкараме контейнер, който ще бъде направен 
от hello-world темплейта и ако темплейта hello-world го няма локално (с docker 
images командата  можем да видим дали локално го има hello-world темплейта, 
преди и след създаването на контейнера), то автоматично ще се свали от 
интернет облачната база данни Git hub. С командата docker ps можем да видим 
работещите в момента контейнери,  с командата docker ps -a виждаме всички 
контейнери, даже и спрените, с docker stop container_id и docker start container_id 
спираме стартираме контейнерите и с docker container rm и docker image rm 
изтриваме контейнерите и темплейтите. В работещи контейнери, можем да 
влизаме с docker attach container_id  или docker exec it container_id sh/bash. 
 

https://hub.docker.com/_/hello-world 

https://docs.docker.com/get-started/
https://www.youtube.com/watch?v=eGz9DS-aIeY
https://hub.docker.com/_/hello-world


 

 

Следващия пример е как ще подкараме апачи уеб сървър два пъти, чрез два 
различни контейнера, което не е възможно да се направи директно на Линукс 
основната операционна система без контейнери (при втория контейнер трябва 
само да сменим името и порт 8080, например с порт 8090): 
 
 
 docker run -dit --name tecmint-web -p 8080:80 -v 
/home/user/website/:/usr/local/apache2/htdocs/ httpd:2.4  
 
 
Параметрите на командата са: 
 
 
-dit е за да подкараме контейнера в интерактивен режим и на заден план, тоест 
като заработи контейнера да можем да влезем в него и да работи, докато не го 
спрем. 
 



--name tecmint-web е просто да дадем име, като това не е задължително. 

 

-p 8080:80 е, че като дойде трафик на порт 8080, основната операционна система 

да го прехвърли към този контейнер на порт 80, нарича се още port mapping / port 

forwarding PAT (Port Address Translation). 

 

-v /home/user/website/:/usr/local/apache2/htdocs/ е папката htdocs  на контейнера да 

е свързана с папката website на основния Линукс и така уеб страницата е сложена 

на основния Линукс, а всъщност е използвана от контейнера. Ако споделим 

същата папка с друг контейнер, всъщност правим възможна комуникацията и  

обмена на файлове между контейнерите. 

 

httpd:2.4 е темплейта(image) за контейнера. 

 

https://hub.docker.com/_/httpd 

 

https://www.tecmint.com/install-apache-web-server-in-a-docker-container/ 

 

 

https://hub.docker.com/_/httpd
https://www.tecmint.com/install-apache-web-server-in-a-docker-container/


С “docker ps” можем да видим контейнер номера и с docker exec -it 

container_id bash можем да влизам в него(ако контейнера не използва bash, 

а sh или друг shell, ще трябва да сменим с правилния shell): 

 

 

 

Като напишем Интренет адресът на основната ни операционна система и порт 

8090, биваме пренасочени към уеб страницата на контейнера и така успяхме да 

подкараме контейнер във Линикс виртуалка под Уиндолс 10! 

 

 

Още един страхотен Docker контейнер е portainer, който ни дава уеб интерфейс за 
менижирането на Docker средата ни и е особенно полезен, ако не използваме 
Docker For Windows, а сме инсталирали Docker директно на Линукс сървър. 
portainer е част от така наречените Docker Tools, защото улеснява работата с 
Docker. Командата за инсталирането му е docker run -d -p 9000:9000 -v 
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock portainer/portainer 
 
 

https://portainer.readthedocs.io/en/1.10.2/deployment.html 

 

https://portainer.readthedocs.io/en/1.10.2/deployment.html


 

 

Още едно страхотно приложение на Docker е, ако новата версия на дадено 

приложение има бъг, но пак не искаме да връщаме старата версия, заради друг 

бъг и чрез Docker можем да подкараме старата версия, докато бъга на новата 

версия бъде решен. Примерът по-долу е доста интересен и показва как puppet bolt 

за мрежова и сървърна се подкарва в контейнер. Puppet използва агент и Pull 

моделът за автоматизация, но с надграждането Puppet bolt можем и да 

автоматизираме Сиско мрежови устройства и др., защото при Puppet bolt няма 

нужда от инсталирането на агент върху менижираното устройство, а по ssh или 

REST-API и чрез PUSH автоматизация си изпращат командите към 

устройството.По-долу чрез Puppet bolt контейнер, изпълних командата “show run” 

на сиско устройство във безплатните лабове на сиско на 

https://developer.cisco.com/modeling-labs/.Предишният семинар от Ай Би Ем в 

НБУ беше за Ansible за мрежова и сървъна автоматизация и това е един вид 

надграждане над това : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=70eVeqKBgTo&t=691s 

 

 

https://developer.cisco.com/modeling-labs/
https://www.youtube.com/watch?v=70eVeqKBgTo&t=691s


Написах Dockerfile за Ansible контейнер с базов темплейт Ubuntu 18.04 (на Ubuntu 

20.04 има бъг, при инсталирането на Ansible). С ARG описвам, че интерактивните 

команди не бива да искат ръчно задаване на параметри ,защото това проваля 

създаването на темплейт/image от Dockerfile и затова задавам параметъра за 

времева зона с ENV, който бива поискан. 

 

 

Тестова команда, след като сме влезнали в контейнера: 

 

 



 

 

 

За писане на Dockerfiles: 

https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices/ 

За сваляне на Ansible2.9 контейнер: 

https://hub.docker.com/repository/docker/nikoolayy1/ansible2.9 

 
Интересен начин за решаването на бъг на Ansible, върху новата версия на 
Ubuntu, чрез контейнери (alias ansible-playbook="sudo docker run -it --rm -v 
${PWD}:/ansible pad92/ansible-alpine:latest ansible-playbook" 
alias ansible-galaxy="sudo docker run -it --rm -v ${PWD}:/ansible pad92/ansible-
alpine:latest ansible-galaxy") 
 
 
https://github.com/ansible/ansible/issues/68645 

https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices/
https://hub.docker.com/repository/docker/nikoolayy1/ansible2.9
https://github.com/ansible/ansible/issues/68645


Може и споделянето на файлове между контейнери и между контейнери и 
основната операционна система. В по-долния пример папката playbooks, която се 
намирана на основната операционна система, е споделена с контейнера на 
Ansible, чрез командата “-v /home/niki/playbooks:/playbooks”и така може контейнера 
да използва Ansible playbooks, които сме написали. Това е особенно полезно при 
бази данни, защото ако контейнера се развали, той бива пресъздаван и всяка 
информация, която не е в темплейта от който се пресъздава контейнера, се губи. 
 

 
 
Начини на споделяне на информация между контейнери и основната 
информационна система: 
 
https://blog.container-solutions.com/understanding-volumes-docker 
https://docs.docker.com/storage/volumes/ 

https://docs.docker.com/storage/volumes/


Ansible може и да се използва за да подготви даден нов сървър за Docker, като 
инсталира Docker приложението и даже да подкара контейнери върху сървърa, но 
ако имате много сървъри с Docker  е по-добре да използвате Ansible само да им 
инсталира Docker приложението и после да ги обедините в Docker Swarm клъстер 
и да ги менижирате от едно място чрез Docker Swarm manager, както ще видите 
по-късно в презентацията. Кодът в на снимката по-долу даже инсталира python 
SDK пакетът върху новия сървър (след като е инсталирал самото Docker 
приложение разбира се), чрез “pip install docker”, защото за да можем да 
управляваме Docker отдалечено чрез Ansible, този пакет трябва да се намира 
върху сървъра. Кодът по-долу също подкарва 4 контейнера накрая, след като е 
инсталирал всичко нужно върху сървъра. 
 
 
 

 
 
 

Безплатен написан Ansible playbook скрипт за подготовката на нов 
сървър за работа с Docker: 

 
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-ansible-to-install-

and-set-up-docker-on-ubuntu-18-04 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-ansible-to-install-and-set-up-docker-on-ubuntu-18-04
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-ansible-to-install-and-set-up-docker-on-ubuntu-18-04


LXC containers 
 
 
LXC контейнерите са конкурент на Docker, като могат подобни неща, но от това 
което забелязах при LXC контейнерите е малко по-лесно да се направи така, че 
контейнера да си вземе собствен Интернет адрес от DHCP сървъра в мрежата, 
без да разчита на основната операционна система и това става чрез промяна на 
профила на контейнера. Docker също може да реализира подобно нещо, но е 
малко по-сложно и е описано в https://docs.docker.com/network/macvlan/ , където се 
използва macvlan за направата на специален виртуален интерфейс за 
контейнера, който после се дава на желания контейнер ( LXC профилите също 
използват macvlan) и така контейнера не разчита на NAT/PAT от основната 
операционна система. Това се налага, защото някои стари приложения, не могат 
да работят в контейнери, освен ако нямат директен излаз към физическата мрежа. 
При LXC контейнирите ако не се налага контейнера да има директна връзка със 
физическата мрежа то няма опцията прост port mapping / port forwarding, а се 
налага трафика да се проксира от основната операционна система към 
контейнера, например с командата “lxc config device add c1 proxy0 
listen=tcp:127.0.0.1:9090 connect=tcp:127.0.0.1:80”, къдено добавяме виртуално 
прокси към контейнер c1 и ако трафика дойде на порт 9090, ще бъде прехвърлен 
към порт 80 на контейнера. За повече информация https://linuxcontainers.org/ . LXC 
имат свойто приложение най-вече при стари приложения, които не могат да бъдат 
разделени на части, тоест на‘’micro services’’ сегментиране, където например 
един контейнер ще държи базата данни, а друг уеб приложението. Ако искаме 
например и уеб приложението и базата данни да са в един контейнер, то защото 
всеки LXC  контейнер си има основния init процес/система за стартиране на 
другите процеси (това обаче прави LXC контейнирите доста по-големи от Docker 
контейнерите) , това е възможно но не и при Docker, защото Docker има основен 
процес, които стартира контейнерите и те самите не се налага да имат init процес. 
За да подкарам и база данни в Docker контейнер,  където вече бе апачи уеб 
сървърът, ми трябваше да пиша линукс скрипт, който да следи ако базата данни 
падне и да я дига,  нещо за което по принцип init е отговорен. Първо бях направил 
скрипта да стартира при стартиране на контейнера чрез /etc/rc.local,  но на докер 
това не се хареса и трябваше само с crontab на 5 минути да активирам скрепта 
той да проверява дали процеса за базата данни не е паднал. При Docker за 
подкарването на  няколко услуги в един контейнер, може да се прочете 
https://docs.docker.com/config/containers/multi-service_container/ и да се види колко 
е трудно това! 
Тоест и двете технологии си имат своето приложение. 
 
Базови команди за LXC https://zerovector.space/linux-apache-mysql-php-in-an-lxc-
container 
 
Сравнение между докер и LXC: 
https://www.upguard.com/articles/docker-vs-lxc 

 

https://docs.docker.com/network/macvlan/
https://linuxcontainers.org/
https://docs.docker.com/config/containers/multi-service_container/
https://zerovector.space/linux-apache-mysql-php-in-an-lxc-container
https://zerovector.space/linux-apache-mysql-php-in-an-lxc-container
https://www.upguard.com/articles/docker-vs-lxc


Kata containers  

 

Kata контейнерите са нещо ново и създават мини виртуална машина с базово 
опростено ядро и един контейнер във виртуалката. Идеята е, че така се постига 
бързината на контейнерите със сигурността на виртуална машина. Kata 
контейнерите може да се менижират чрез Docker клиента, както и Кубернетес 
оркестрацията, която ще разгледаме по-късно, защото в тях има агент 
приложение, работещо с Docker и все едно менижирате обикновен контейнер, на 
който може да се пишат ‘’ip table” правила и може да се ограничи достъпа така, че 
който е влезнал в основната операционна система, да не може просто така да 
влезе в Kata контейнера. Kata контейнерите трябва да се инсталират под хардуер, 
който подържа “VT-x” или “AMD-V,” като това се проверява с sudo kata-runtime 
kata-check. Аз подкарах ката контейнерите във Vmware Workstation, защото 
VirtualBox не подържа “VT-x”, докато във Vmware под VM > Settings и под 
процесора може “VT-x” да се пусне, също дайте на виртуалната машина поне 2048 
RAM и две CPU ядра, защото Kata използват ‘’Qemi’’ хипервайзор и той има нужда 
от  “VT-x” и повече памет.  Ще видим как Kata контейнера  различно ядро от 
основната операционна система. Инсталирах Kata и Docker със автоматичната 
инсталация чрез snap, защото другите методи имат още доста бъгове sudo snap 
install kata-containers –classic (https://snapcraft.io/install/kata-containers/ubuntu ).  
 
 
 
 

 

 

 

https://katacontainers.io/ 

 

https://superuser.openstack.org/articles/kata-containers-1-0/ 

 

https://github.com/kata-containers/documentation/tree/master/install#automatic-

installation 

https://snapcraft.io/install/kata-containers/ubuntu
https://katacontainers.io/
https://superuser.openstack.org/articles/kata-containers-1-0/
https://github.com/kata-containers/documentation/tree/master/install#automatic-installation
https://github.com/kata-containers/documentation/tree/master/install#automatic-installation


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Docker Swarm, Docker Service, Docker Compose и Docker stack 

 

Docker Swarm 

 

Чрез Docker Swarm можем да убединим много много Линукс сървъри в клъстeр и 

да стартираме много контейнери върху тях. Чрез чрез обекта service (услуга), 

която стартираме от сървъра, който сме избрали за менижър (може да изберем и 

още един сървър за резервен мениджър) стартираме услугата и мениджъра 

избира колко контейнери и върху кои сървари да ги подкара, като ако пратим 

заявката към Интернет адрес на един от сървърите в клъстeра, той може да прати 

заявката към друг сървър, който да я обслужи така, че няма значение към кой 

сървър пратим заявката. Един добър пример за използването на Docker  Swarm 

https://upcloud.com/community/tutorials/load-balancing-docker-swarm-mode/  . LXC 

също имат клъстeри, но при тях просто от всеки идин сървър може да създадем 

контейнер, върху всеки друг сървър от клъстeра, тоест LXC клъстeрите са доста 

ограничени. Фигурата по-долу показва как може да имаме външен рапределител 

на трафика като HAProxy и ако пратим трафик към първия сървър в Docker 

Swarm, то той може да го препрати към втория или третия сървър, ако реши. 

Docker Swarm има вътрешен DNS и това значи, че може например може да 

окажем на сървърите за уеб услугата да комуникират със сървърите за база 

данни, като напишем DNS името в конфигурацията на уеб сървърите и така не ни 

интересува какви са Интернет адресите на уеб сървърите. Docker Swarm използва 

VxLan технологията за създаване на клъстера чрез виртуални overlay 

интерфейси. 

 

https://upcloud.com/community/tutorials/load-balancing-docker-swarm-mode/


Ако използваме Docker for Windows за да тестваме swarm с повече от един 

сървър, ще трябва първо да свалим Git Bash приложението, което емулира Линукс 

команди върху нашия компютър и чрез него да свалим Docker Machine 

приложението и да направим още една или две виртуални машини с командата 

“docker-machine create –d hyperv node1” , като с hyperv  определяме тези 

виртуални машини да са върху Hyper-v. После с командата “docker-machine ip 

<node name>” взимаме Интернет адресите им и влизаме в тях по ssh чрез Putty 

или CRT и с име docker и парола tcuser и си правим SWARM клъстера. Намерих, 

че има проблем, ако се опитаме да направим SWARM клъстер с вече 

съществуващата виртуалка manager1 и затова  с docker machine направих две 

други нови виртуалки и ги вкарах в SWARM режим.  

  

 

 

https://docs.docker.com/machine/install-machine/ 

https://docs.docker.com/engine/swarm/swarm-tutorial/ 

https://docs.docker.com/machine/get-started/ 

 

 

 

https://docs.docker.com/machine/install-machine/
https://docs.docker.com/engine/swarm/swarm-tutorial/
https://docs.docker.com/machine/get-started/


Избираме единия Линукс сървър да е мениджър чрез командата “docker swarm init 

--advertise-addr <the ip of the server>”, а на другите сървъри вкарваме командата 

“docker swarm join xxxx”, която мениджъра е генерирал, защото в командата има 

таен ключ и така сървърите се присъединяват към клъстера. 

 

 

 

 

 

Docker Service 

 

Примерна команда е “ docker service create --replicas 2 -p 8090:80 --name web 

httpd:2.4 “, като командата може само да бъде изпълнена на мениджъра на 

клъстера и с командата създаваме 2 контейнера с web услугата, използвайки 

темплейта httpd:2.4 и услугата слуша на порт 8090 прави NAT/PAT на трафика към 

порт 80, на който всъщност слушат контейнерите.  Примерът съм го взел от 

https://apagiaro.it/docker-swarm/ 

 

 

 

https://apagiaro.it/docker-swarm/


Docker Compose 

 

Docker Compose е файл написан в yaml формата, който е много четлив и чрез 

този файл може да създадеме взаимносвързани контейнери едновремено. 

Например, ако имаме приложение, което е разделено на уеб контейнери и 

контейнери, които държат самата база данни то по този начин можем да ги 

създадем наведнъж. Пример за използването на Docker Compose е jitsi 

безплатното приложение за уеб конференции, като просто сваляме папката на jitsi 

и я качваме на Docker сървъра и след като сме влезнали в папката пишем 

командата командата “docker-compose up –d”, и така активираме и изпълняваме. 

Docker Compose файлът в нея и по този начин се стартират 5 взаимносвързани 

контейнери. Точно това е идеята на Microservices например, така можем само да 

обновим prosody контейнера чрез нов темплейт (image), без да се налага да 

засягаме другите контейнери и ако при ъпгрейда има проблем, просто обиваме 

контейнера и го стартираме от стария темплейт, което е просто уникална 

гъвкавост за разработчиците на код. Тук идва и друг важен термин 

Microsegmentation, което значи да защитим средата ако един контейнер е заразен 

от компютърен вирус, то да не може да зарази другите контейнери, като 

комуникацията между контейнери се нарича east-west, ако трафика е клиентски и 

идва от вън то това е North-south трафик. Docker Compose използва yaml за 

писането на файлове, където със отместване в дясно (индентация) се показва 

дали един обект е дете на друг обект. Обектите, който са отместени в по-наляво 

са бащи на обектите, които са по-надясно и също точно така е при Python езикът. 

 

 

https://jitsi.github.io/handbook/docs/devops-guide/devops-guide-docker 

https://jitsi.github.io/handbook/docs/devops-guide/devops-guide-docker


Docker stack 

 

Чрез докер Docker командата, можем да използваме Docker compose файл да 
създадем контейнерите за приложение, което използва много различни видове 
контейнерите, върху Docker swarm (Docker compose може да се използва и без 
swarm,service и stack, както показах по-горе). Docker stack е подобно на service и е 
връзката между compose и swarm. Чрез compose създаваме много различни 
контейнери едновременно и чрез stack ги разпределяме да бъдат поставени на 
различни сървъри от swarm, а не само на сървъра, на който сме написали 
командата.  Ще разгледаме долния Docker Compose файл. Заради това, че има 
два пъти image таг, се разбира, че се създава приложение, използващо два вида 
контейнери и това  това приложение се създава 5 пъти заради replicas тага, тоест 
ще има общо 10 (5 от единия вид и 5 от другия вид) контейнера. Docker stack 
командата, за създаване на контейнерите чрез файл “ stackdemo” върху Docker 
Swarm, е ‘’docker stack deploy --compose-file docker-compose.yml stackdemo’’. 
 
 

 

 



Връзка между Docker swarm и Docker stack, чрез Docker Compose файл: 

 

https://docs.docker.com/engine/swarm/stack-deploy/ 

 

 

Пълна информация за Docker Swarm,  Docker Compose и Docker stack: 

 

https://docs.docker.com/v17.09/get-started/part3/ 

 

 

 

 

Чрез portainer можем да менижираме освен Docker и Docker SWARM, като за 

Docker SWARM има и Docker Swarm Visualizer, но това приложение само 

визуализира клъстера през уеб интейфейс. 

 

https://www.portainer.io/documentation/deploy-portainer-docker-swarm/ 

https://docs.docker.com/engine/swarm/stack-deploy/
https://docs.docker.com/v17.09/get-started/part3/
https://www.portainer.io/documentation/deploy-portainer-docker-swarm/


 

 

 

 

 



Конкурент на Swarm е Kubernetes за менижиране на Docker контейнери, но 

Kubernetes и OpenShift надграждането над Kubernetes от Red Hat Linux ще ги 

разгледаме друг път. В облака на Ай Би Ем може да си вдигнете безплатен 

Kubernetes клъстер за тестови цели (и това ще ви го покажа , но не сега).  Ай Би 

Ем вече и предоставя безплатно тестване на OpenShift и неговите възможности. 

Docker Swarm обикноведно се използва в при локалните сървъри на клиентите, а  

Kubernetes и OpenShift  се предоставят на клиенти в публичните облаци като IBM 

Cloud. За повече информация може да погледнете: 

 

https://www.ibm.com/cloud/container-service/ 

https://www.ibm.com/cloud/openshift 

 

Безплатен трейнинг за Kubernetes: 

https://kubernetes.io/docs/tutorials/kubernetes-basics/ 

https://www.youtube.com/watch?v=7bA0gTroJjw 

Безплатен трейнинг за Kubernetes от IBM: 

https://www.ibm.com/cloud/blog/ibm-cloudlabs-free-interactive-kubernetes-tutorials 

 

Безплатен трейнинг за Openshift от Red Hat: 

https://learn.openshift.com/ 

https://www.redhat.com/en/services/training/do080-deploying-containerized-
applications-technical-overview 

Безплатен Openshift за разработчици на код: 

https://www.openshift.com/try 

Безплатен Openshift тест върху IBM облака: 

https://developer.ibm.com/openlabs/openshift 

 

https://www.ibm.com/cloud/container-service/
https://www.ibm.com/cloud/openshift
https://kubernetes.io/docs/tutorials/kubernetes-basics/
https://www.youtube.com/watch?v=7bA0gTroJjw
https://www.ibm.com/cloud/blog/ibm-cloudlabs-free-interactive-kubernetes-tutorials
https://learn.openshift.com/
https://www.redhat.com/en/services/training/do080-deploying-containerized-applications-technical-overview
https://www.redhat.com/en/services/training/do080-deploying-containerized-applications-technical-overview
https://www.openshift.com/try
https://developer.ibm.com/openlabs/openshift


4. IBM Cloud базови услуги 

 

Като чуете облачните термини “Platform As A Service” или VE (Virtal 
Environment), почти винаги става дума за контейнери! Като гледате филм с 
Netflix, всеки един филм се реализира с контейнер, който после бива терминиран 
след като изгледате филма. При облачните доставчици може да си поръчате 
физически сървър (MaaS) или виртуална машина (IaaS) или просто готова среда 
(PaaS) със инсталирани PHP, Java, NodeJS и тн., където да си качите уеб 
страницата и това обикновено са точно контейнери. Ако използваме готови 
облачни приложения като salesforce, то това е SaaS. Ай Би Ем предлага всички 
тези опции като Ай Би Ем използва Vmware за виртуализация и Docker за 
контейнери, коита са водещите технологии в тази област и затова лесно един 
клиент може да мигрира локалната си инфраструктура в облака на Ай Би Ем. 

 

 

 

 

 

 

 



Ай Би Ем предлага и безплатни услуги като Cloudant база данни и др., достъпни 

за тестване след регистрация в облака на Ай Би Ем с Free lite Tier account. За 

повече информация: 

 

https://www.ibm.com/cloud/free 

 

 

 

 

Ай Би Ем преди предлагаше безплатното вдигане на 3 контейнера от 

един вид като група и трафика се балансираше между тях. В момента Ай 

Би Ем предлага Kubernetes и Openshift, който ще разгледаме следващия 

път! 

 

https://www.ibm.com/cloud/free


 

 

The END 

 

 

 

 

 

 


