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Özet

Günümüzde  artık bütün şirketler   ellerinde  bulunan  donanımları  daha basit  ve etkili bir şekilde  
kullanmak  istiyorlar. Donanımların  daha basit ve etkili bir şekilde  kullanılmasını  sağlayan 
yöntemlerden  en önemlisi kuşkusuz sanallaştırmadır. Sanallaştırmaya  olan  bu yönelim sonucunda  
piyasada birçok  sanallaştırma  teknolojisi  geliştirilmiştir. Bu sanallaştırma  teknolojilerinden  biride 
“Docker” dır. Docker  Linux  tabanlı bir  sanallaştırma  teknolojisidir ve Linux  ile  yıllardır  elimizde  
olan birçok  aracı  bir araya  getirerek, uygulamaları  her platform da  çalıştırmamızı  sağlıyor. Docker 
bilinen  ve kullanılan  lxc konteynerları, cgroups, aufs, copy-on-write  dosya  sistemleri  ve daha  
birçoğunu  kullanıyor. Belki de bu kadar  hızlı kabul  görmesinin  bir  nedeni de var olan  sistemleri  
kullanıyor olmasıdır. Bu makalemiz de sanallaştırma teknolojisi olan Docker’ı  ve diğer  sanallaştırma 
teknolojilerinden  üstünlüklerini  anlatılmıştır.
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ABSTRACT

Nowadays,  All  companies want use to  they have got hardware more easy  and effectually.Definite, 
The virtualization  primary methods use supplier to hardware more easy and effectually.Many  
virtualization  of technology was developed on the market as a result of that trend of virtualization. 
The Docker  is a that virtualization of technology. It ıs virtualization of technology on Linux base  and 
it concentration that have  got many tools for years with Linux , it  provide to application on every  
platform us used.The Docker uses lxc container, cgroups,aufs,copy-on-write file systems and more a 
lot of. That  article to virtualization of technology situated  Docker and it explained other supremacy 
virtualization of teknology.  
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1.) Giriş

Sanallaştırma da  başlangıçta amaç, atıl 
kaynakları geri kazanıp aynı anda birden fazla 
işletim sistemini aynı fiziksel sistem üzerinde 
çalıştırmak iken,  günümüz de  neredeyse her 
katmanda (uygulama, işletim sistemi, sunucu, 
ağ, veri depolama) ayrı bir  sanallaştırma 
teknolojisiyle karşılaşıyoruz. Ve bu doğrultuda,
her bir katmandaki teknolojinin pratikte farklı 
çözüm  alanları sunduğunu görüyoruz. 

Bilişim sektöründe de  bu  gelişmeler  
sonucunda birçok sanallaştırma  teknolojisi  
geliştirildi. Bu sanallaştırma  teknolojilerinden 
biri de  Docker ‘ dır.

Docker  Linux  tabanlı  uygulama  
sanallaştırma teknolojisidir ve Linux 
konteynerlerin içinde  uygulama çalıştıran  
açık kaynak bir araçtır. Docker araçları  yüksek
seviyeden API’ler için önemsiz  konteynerları 
çalışan  proseslerden izole  eder.[1]. Docker  
temelinde 2 teknolojiyi  kullanır. Bunlar LXC 
(Linux  containers) ve AUFS’dir (Advanced  
multi  layered  unification filesystem). LXC, 
düzensiz  Unix proseslerini  yüksek seviyede  
izole  ederek birden fazla prosessin  
çalışmasına  izin verir. Aufs  ile benzersiz, 
copy-on-write  dosya  sistemleri  
oluşturulabilir. Docker  inşa  edilirken Linux 
Kernel’ı, cgroups  ve namespace  tarafından 
birçok olanak  sağlanır.[2]

2)  Genel Dizayn ve Sistem

Docker, Linux ile yıllardır elimizde olan 
birçok aracı bir araya getirmiştir. 
Oluşturacağınız bir Docker konteyner, 
herhangi farklı bir sistemde, her zaman 
beklenilen şekilde çalışır. Bu şekilde 
uygulamalarınızı standartlaştırarak 
dağıtabiliyorsunuz.

Docker sistemi 5 parçadan oluşur.

●   Docker servisi:  Sadece 
konteynerlerin ayarlarını yapar, 
çalışma zamanı verilerini toplar. 
Sanallaştırma yazılımı değildir. Restful
bir API ye sahiptir.

● Docker istemcisi: Aynı 
makinede, ya da farklı bir makinede 
çalışan, Docker servisine Restful API 
ile bağlanarak sistemi yönetir.

                                                                           

● Docker imajları: Üzerine 
yazılımlarınızı yüklediğiniz, isterseniz 
kendinize istediğiniz şekilde 
oluşturabildiğiniz, portatif sistem 
imajlarıdır.

● Docker Registry(Kaynağı): 
Docker imajlarınızı depoladığınız, push-
pull işlemlerini yaptığınız depodur. 
İsterseniz Docker’ın sağladığı  kaynakları 
kullanabilirsiniz, ya da kendiniz bir özel 
kaynak kurabilirsiniz. Tahmin 
edebileceğiniz üzere kaynak yazılımı da 
açık kaynak koddur. 

● Docker Konteyner: Bir docker 
imajı üzerinde koştuğunuz bir dizi 
komutun sistemdeki diğer tüm servislerden
izole çalıştığı, sanal ortamdır. Sanal 
sunucu olarak düşünebilirsiniz.

    Docker  istemci-sunucu  yapısını  kullanır. 
Docker  istemcisi  Docker  daemon(sanal  
programı)  ile  konuşur. Docker  daemon (sanal
program)  senin  Docker  içeriklerini  kolay  
bir şekilde  inşa  eder, çalıştırır  ve  dağıtır. 
Docker  istemci  ve daemon  RESTful  API  
soketi  aracılığı  ile  iletişime  geçer.

        Docker  Daemon:  Docker  daemon            
host makinesi  üzerinde  çalışır. Kullanıcılar   
daemon ile  doğrudan  etkileşim  içinde  olmazlar 
fakat  Docker  istemci  aracılığı ile ona  
ulaşabilirler.



        Docker istemci: Docker istemci “docker”  adı
altında  binary  formda  bulunur. Docker istemci 
birincil  kullanıcılar  için Docker arayüzüdür. 
Kullanıcılardan  komutları  alır  ve sonra Docker  
daemon  ile iletişime  geçer.[3]

 

   Docker İmajı Nasıl Çalışır ?

     Her bir  imaj katmanlar  serisinden  
oluşmaktadır. Docker  bir tek imaj içindeki  bu 
katmanlar  kombinasyonu  için  “union  file 
systems”  ı  kullanır. Union File System’ ler  dosya 
ve dökümanların  file sistemden   ayrılmasına  izin 
verir. Katmanlı  bir yapıda olduğu için bazı  olaylar
Docker için  önemsizdir. Bir  Docker  imajında  
değişiklik  yapılacağı zaman (Örneğin; bir 
uygulamanın yeni versiyonu  güncellenecek.)  yeni
bir katmana  inşa  eder. Böylece  imaj  kopyasını  
veya tamamen  inşa  etmek  yerine  sanal  
makinelerde  sadece  katman oluşturur  ve  
günceller. Yeni  bir imaj  dağıtmana  gerek  
kalmaz, sadece  günceller, Docker  imajının  hızlı  
ve basit  bir şekilde  dağıtılmasını sağlar.[3]

Docker  Kaynağı   Nasıl  Çalışır ? 

Docker   Kaynağın’da  senin  docker  imajlarını  
depolanmaktadır. Sen bir docker  imajını  inşa  
etmek  için Docker  Hub’ın  herkese  açık  olan 
kaynakları  veya  kendi  kaynaklarını  oluşturup  
kullanabilirsin.

    Docker  Hub   senin  imajlarının  herkese açık  
ve kişisel olarak  depolanmasını   sağlar. Herkese  
açık   depolar dan  herkes  yararlanabilir ve 
indirilebilir. Kişisel  depolar  arama  sonuçlarında  
çıkmaz  ve sadece  senin  izin  verdiğin  
kullanıcılara  hizmet  eder.

    Docker  Konteyner’ı   Nasıl  Çalışır ?   

Bir  konteyner  işletim  sistemi, kullanıcı  
tarafından  eklenen   dosyalardan  ve metadatalar 
dan  meydana  gelmektedir. Her bir  konteyner   bir
imajdan  inşa  edilmektedir. Bu imajlar  
konteynerların   ne tuttuğunu  Docker’a  anlatır. 
Kaynağını  yayınladığınız zaman  bu prosesi  
çalıştırmış  oluyoruz.

    Docker  imajı  sadece  okunurdur. Docker’da  
bir  imajdan bir  konteyner  çalıştırıldığı  zaman  
ona  okuma  yazma  izinleri  verilir.

Docker  Ağ Ayarları

Docker  kurulumu sırasında kendi konteynerlarına 
sanal  ipler üretmek için “docker0”  bridge ni 
oluşturmaktadır. Bu sanal ipler yardımı ile 
konteynerların güvenliği sağlanmaktadır. Fakat  bu
docker0 bridgeni kullanmak zorunda değilsiniz. 
Eğer isterseniz  kendi bridgenizi oluşturup bu 
bridge üzerinden konteynerlarınızı  
yönetebilirsiniz.[4]

Docker  Konteynerlarının  Otomatik   
Başlatılması

Docker  konteynerlarına default  olarak otomatik 
başlama yetkisi verilmemektedir. Eğer otomatik bir
şekilde başlatılmasını istiyorsak  2 farklı  yola 
başvurabiliriz. Bunlar; proses yönetim sistemlerini 
kullanarak  ve “--restart”   flagına  yetkileri set 
ederek  yapabiliriz. Bu prosessler  ile  beraber 
“docker start –a ” komutu  çalıştırılır. Böylece  
konteynerlar  otomatik bir şekilde  çalışmış olur. 
Yada “--restart”   flagına “no, on-failure, always” 
değerlerinden  birini  set edip  otomatik 
başlatabiliriz. [5]

Docker  Üzerinde Örnek  Bir Uygulamanın  
Çalıştırılması



Docker üzerinde bir uygulama  çalıştırmak 
istiyorsak bunu bir konteyner içinde  çalıştırmamız
gerekiyor. Docker  üzerinde bir konteyner 
çalıştırmak istiyorsak “docker run”  komutunu  
çalıştırmamız  gerekiyor. Örneğin; biz ubuntu 
14.04  tabanlı bir konteyner üzerinde “Hello 
world”  yazısını  çalıştırmak istiyoruz.Bunun için 
aşağıdaki komutu çalıştırmamız yeterlidir[6] ;

$ sudo docker run ubuntu:14.04 /bin/echo 'Hello 
world'

Hello world

Eğer bu komutun çalışmasını bir web browser  ile  
görüntülemek istiyorsanız. İlk önce  konteynerın  
ip  adresini  ve portunu öğrenmeniz gerekiyor. 
Çalışan bir konteynerın bilgilerini  öğrenmek için 
ise aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz [7]  yada 
docker  için geliştirilmiş  olan ara yüzler den 
öğrenebilirsiniz.

$ sudo docker inspect 
--format='{{.NetworkSettings.IPAddress}}' 
$INSTANCE_ID

3) Tartışma

Piyasa da  birçok sanallaştırma  ürünü var peki  
Docker’ ı  bu sanallaştırma  teknolojilerinden  
ayıran ve  üstün kılan nedir? Bu sorunun  cevabı  
kuşkusuz Docker’ın  yapısının  basit  ve kullanışlı  
olmasından  kaynaklanmaktadır. Docker’ın  yapısı 
daha kolay olduğu  için  kulanımıda  basitleşmiştir.
Diğer  sanallaştırma  teknolojilerinin  yapısı  
aşağıdaki gibidir.

Şekil 1.1: Sanal  Makinelerin  Genel Yapısı

Bu yapıya sahip sanallaştırma  teknolojilerin de 
uygulamalar  için bir  işletim sistemi yüklenir ve 
uygulamalar  bu işletim sistemi üzerinde gömülür 
ve  bir uygulamanın büyüklüğü  GB  seviyesinde 
olabilir. Fakat Docker  ise sadece uygulama ve 
bağımlılıklarını  oluşturmaktadır. Diğer  
konteynerlar  ile çekirdeği paylaşan, ana işletim 
sisteminden izole bir süreç olarak  çalışır. Böylece, 
VM  kaynaklar  daha verimli  ve taşınabilir hale  
gelmiştir. Aşağıda  Docker’ın yapısı  verilmiştir.
[10]

Şekil 1.2: Docker’ın Genel Yapısı

4)Analiz  ve  İstatistikler 

Docker piyasaya giriş yaptığından beri piyasa da  
kritik bir rolü olmuştur. Çünkü elimiz de  zaten var
olan teknolojileri kullanmaktadır. Bu da  piyasada 
ki kişilerin aklına neden elimizde  zaten bulunan  
teknolojileri  kullanmayalım sorusunu getirmiştir. 
Bu yüzden   her geçen gün daha çok  
benimsenmektedir. Açık kaynak olması da  
Docker’ın sağladığı  ayrı bir avantajdır. Docker  
kendi kaynaklarını  Docker Hub üzerinde 
tutmaktadır. Docker Hub referans  alınarak  yapılan
29.10.2013  tarihli  analizin sonucu aşağıdaki  
tablodaki gibidir.[8]

              Şekil 1.3: Docker Proje  Analizi

Bu tabloya  göre 29.10.2013  tarihine kadar 201 
kişi docker projesine  katkıda bulunmuş. 3.734 
commit işlemi gerçekleştirilmiş, 195.811  tane 
depo eklenmiş ve 71.513  depo de  silinmiştir. Her 
geçen  gün  daha  fazla kişi dockerı benimsemiştir. 
Aşağıdaki  tabloda  görüldüğü gibi 6  ay aralıklarla
Docker  projesine  yapılan  katkılar  ve büyüme  
oranı verilmiştir.[9]
               .



Şekil 1.4: Docker Proje Analizi

5)Sonuç

Hazır  işletim sistemleri ve uygulama ortamları 
içeren konteynırlar  kullanmak özellikle  yazılım 
geliştiren firmalar için oldukça ideal görünen bir 
yöntemdir. Diğer  sanallaştırma  teknolojileri  ile  
Docker  arasındaki  farkı  bir  basit  bir  örnekle 
ifade  edelim. Örneğin ;  Bir  ubuntu  işletim 
sistemi  yüklenecek . Diğer  sanallaştırma  
teknolojilerinde  bu  işlemi  gerçekleştirmek için  
bir  Ubuntu  sürümünün  iso  dosyasının  
bulunması  gerekir. Docker da  ise  bu  işlemi  
gerçekleştirmek  için “docker pull  ubuntu”   
yazmamız  yeterli  olacaktır. Bu  komut  sayesinde 
ubuntu nun  Docker  depo si  üzerindeki  bütün  
sürümler  yüklenecektir. Diğer  sanallaştırma  
teknolojilerinde ise her  sürüm  için  iso  dosyasını 
indirip  kurulum  yapmak  gerekmektedir  ve  bu 
da  daha  çok zaman  kaybına  yol  açmaktadır.  
Docker  işlemleri  terminal  üzerinden  
gerçekleştirilmektedir. Docker  ile  işlemlerimizi 
daha da  kolay  gerçekleştirmemiz  için  bazı  
arayüzler  geliştirilmiştir. Bu  arayüzleri  
kullanarak  daha da  kolay bir  şekilde 
konteynırlarımızı  yönetebiliriz.
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