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A. Your First Linux Container
1.0 Running your first container



docker container run hello-world -> pada saat docker dijalankan, ia akan
mencari gambar bernama hello-world di lokal komputer. Jika tidak ada, maka
akan dicari dan mendownload image Hello-World dari registry, secara default
yang ada docker store.

1.1 Docker Images



Docker image pull alpine -> ketika perintah ini dijalankan maka secara
otomatis akan mendownload image dari Docker registry dan menyimpan
image di komputer lokal.



Docker image ls -> berfungsi untuk menampilkan image yang ada sudah
terdownload

1.1 Docker Container Run



Docker container run alpine ls –l -> pada saat perintah ini dijalankan, docker
akan menjalankan image Alpine yang sudah dan mengakses perintah ls –l
pada Alpine. Setelah menghasilkan output berupa list direktori pada container,
docker akan mematikan container yang sedang dijalankan tadi.



Docker Fontaine run alpine echo “hello from alpine” -> perintah ini digunakan
untuk membuat dan menampilkan nama file yang sudah dibuat yaitu hello
from alpine.



Docker container alpine /bin/sh -> perintah /bin/ sh akan menjalankan shell
pada alpine.



Perintah docker container rum –it alpine /bin/sh -> untuk membuat container
menjadi interaktif.



Docker container ls -> fungsinya untuk melihat container yang sedang
berjalan



Docker container ls –a -> fungsinya untuk mengetahui apa saja yang telah
dilakukan dengan container.

1.2 Container Isolation



docker container run -it alpine /bin/sah -> merupakan salah satu jenis shell lain
yang tersedia pada alpine image



Perintah diatas merupakan perintah untuk membuat file dengan nama hello.txt,
kemudian menampilkan lis file yang telah dibuat.



Docker container run alpine ls -> saat perintah tersebut dijalankan, akan
ditampilkan daftar-daftar alpine.



Docker container ls –a -> saat perintah ini dijalankan maka akan ditampilkan
informasi container di, image yang dijalankan, perintah yang sudah
dijalankan, waktu dijalankan dan nama container.



Perintah diatas merupakan perintah untuk mengakses dan menjalankan ulang
container dengan ID bd99082602cc.



Docker container ls -> perintah ini berfungsi untuk melihat container yang
sedang berjalan.



Perintah diatas menampilkan daftar direktori dan mengakses container yang
sedang berjalan.

A. Customizing Docker Images



docker container run -ti ubuntu bah -> perintah diatas merupukan perintah
untuk memindahkan Insurance, karena image buntu belum ada dalam lokal
maka secara otomatis akan di ambil dari library/buntu.



Perintah diatas berfungsi untuk menampilkan image yang ada pada doker dan
menampilkan informasi yang sedang di jalankan.



Perintah diatas berfungsi untuk commit image dengan ID 698f00431aac



Setelah di commit kemudian ditambah gambar baru.



Perintah diatas untuk menampilkan output hello

Image Creation Using a Dockerfile

B. Deploy and Managing Multiple Containers



Create manager, docker dapat bekerja dengan dua mode , pada stage ini mode
yang berjalan Docker Swarm Mode , swarm mode dapat berjalan pada single
atau pun multi node, pada tutorial berjalan pada single node. Swarm mode
adalah mode docker yang berjalan dengan sistem cluster.



Perintah diatas menampilkan output list dari node yang ada, pada perintah diatas
terdapat output Leader untuk menandakan node mana yang bertindak sebagai
node manager, dan sisanya adalah node worker.



Lome voting App dengan menggunakan github



File docker-stack.yml mendefinisikan seluruh tumpukan arsitektur layanan,
jumlah instance, bagaimana semuanya disatukan, bagaimana menangani
pembaruan untuk setiap layanan. Ini adalah kode sumber untuk desain aplikasi
kita.



Perintah diatas untuk melihat lis stack atau tumpukan



Perintah diatas menampilkan detail pada setiap Service dengan stack.

Scalling The Aplication



Perintah diatas untuk mengukur layanan docker yang sendang bekerja

