Para uma instalação correta do ambiente docker no seu S.O., siga um dos vídeos que estão no
site do professor.
Como instalar Docker (Linux):
Video: SQL Server 2017 no Docker Linux de 0:00 até 8:45
OU
Como instalar Docker Toolbox (Windows):
Video: SQLServer 2017 no Docker Toolbox de 0:00 até 11:45

O vídeo do Docker toolbox não mostra a geração de um container teste (Hello‐world) que é
válido para verificar se o ambiente está bem instalado.
Basta fazer o comando:
docker run hello-world
Ele vai fazer o download do contêiner e apenas mostrar mensagens que confirmam que o
ambiente docker está bem instalado, semelhante ao da imagem abaixo.

Se estiver no Windows, depois de tudo rodando, feche o Docker toolbox e reinicie o PC.

Se estiver usando Linux, crie um caminho /tmp/www
Se estiver usando WIndows, crie um caminho C:\TEMP\www

Os passos a seguir valem apenas se você estiver usando o Windows (Docker toolbox):
1) Abra o Virtual Box
2) Localize a VM de nome default (é a VM do docker)

3) Clique na VM com o botão direito e clique em configurações
4) Clique na opção Pastas Compartilhadas

5) Clique no botão “Acrescenta uma nova pasta compartilhada”, como a seta demonstra
na imagem acima
6) Faça a configuração da pasta compartilhada como a imagem abaixo (o nome da pasta
deve começar com c/ ou d/ ou e/, etc., para que o docker toolbox a identifique)

7) Dê ok em tudo, até voltar à página inicial do Virtual Box.
8) Inicie o Docker Quickstart Terminal

‐ No terminal do Windows, digitar (tudo em uma única linha):
docker run -dit --name Apache2 -v /c/www:/usr/local/apache2/htdocs -p 9090:80 httpd:2.4

‐ No terminal do Linux digitar (tudo em uma única linha):
docker run -dit --name Apache2 -v /tmp/www:/usr/local/apache2/htdocs -p 9090:80 httpd:2.4

Significados:
Run  Executa o comando o docker
‐dit  Habilita debug, modo interativo e terminal
‐‐name  Nomeia o contêiner
-v ==> Mapeia a pasta existente na máquina real na pasta que será criada no container
pasta_do_host:pasta_do_container
‐p 9090:80  Mapeia a porta 80 do contêiner para o porta 9090
httpd:2.4  Nome da imagem que será baixada
O docker terá um contêiner apache que é responsável por servir páginas WEB, já ativo.
‐ Para verificar se está ativo, digite:
docker ps ‐a


Se estiver com status running, ele está no ar.

‐ Para entrar no contêiner, digite:
docker exec ‐it Apache2 bash

‐ Dentro do contêiner, para atualizar o repositório Linux e instalar o App nano, digite:
apt‐get update (Não tem sudo)
apt‐get install -y nano

‐ Finalizando a instalação, digite
cd /usr/local/apache2/htdocs
nano index.html
* A pasta htdocs é a responsável por armazenar as páginas WEB que serão publicadas.

‐ Dentro do nano, digite:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Docker – SO 1 – Fatec ZL</title>
</head>
<body>
<h1>Docker com Apache2 funciona !</h1>
</body>
</html>

ctrl + X  salva
Y para confirmar

‐ No host Windows, abra um browser e digite 192.168.99.100:9090
(O IP pode variar)
- No host Linux, abra um browser e digite 0.0.0.0:9090, o link pode variar para 127.0.0.1:9090

De volta ao terminal, digite exit para sair do container e voltar ao terminal do host.
Digite :
docker ps
E verifique se o container ainda está rodando. Caso não esteja, digite:
docker start Apache2
(Para parar o docker o comando é docker stop Apache2)

Navegue até sua pasta compartilhada e verifique que o arquivo criado dentro do container
está lá.
Abra o arquivo index.html com um editor de texto gráfico do host e edite a linha:
<h1>Docker com Apache2 funciona !</h1>

para
<h1>Docker com Apache2 ainda funciona !</h1>

Salve o arquivo e rode o endereço no browser novamente.

O arquivo dentro do container também foi atualizado e a página é aberta com as atualizações.

Para remover o container, deve parar (caso esteja ativo) e digitar:
docker rm Apache2

