
W zależności od dostępnej konfiguracji klastra, wykorzystany został domyślny docker-for-desktop lub 
minikube (dostarcza on CLI 'minikube' i szereg dodatkowych komend np. minikube dashboard 
aktywujący UI czy minikube addons enable ingress do instalacji kontrolera Nginx dla Ingress). 
 
Adres IP klastra można sprawdzić za pomocą kubectl cluster-info (oraz minikube ip). 
W zależności od wyboru klastra konieczne może być uruchomienie polecenia:  
eval $(minikube docker-env) (Mac/Linux) lub minikube docker-env | Invoke-Expression (Win), w 
celu przełączenia silnika Dockera na dany klaster 
 
Pierwszym zadaniem była definicja tzw. Pod czyli najmniejszej jednostki z punktu widzenia k8s, 
który pozwala na grupowanie 1 lub więcej kontenerów, współdzielących sieć (są one widoczne dla 
siebie na localhost) oraz dysk. Kubernetes współpracuje również z innymi technologiami niż 
Docker dla konteneryzacji aplikacji, m.in. stąd ta dodatkowa warstwa abstrakcji. 
 
Przykładowa definicja Pod dla aplikacji Nanoservice, która korzysta z lokalnie zbudowanego 
obrazu “nanoservice” (stąd też imagePullPolicy: Never) 
 
apiVersion: v1 

kind: Pod 

metadata: 

 name: nanoservice-pod 

 labels: 

   name: nanoservice 

spec: 

 containers: 

 - name: nanoservice 

   image: nanoservice 

   imagePullPolicy: Never 

   ports: 

     - containerPort: 5000 

 
Metadane name to dowolna nazwa dla unikalnego zasobu dla rodzaju (kind) Pod dostępna z 
poziomu CLI i Web API dla kubernetes. Istotne są ”labels”, ponieważ ich dowolna specyfikacja 
jako klucz:wartość, pozwala na stworzenie “selectorów”, które służą przez inne warstwy (np. 
Service, Deployment, ReplicaSet) itp. do wykonywania konkretnych operacji na Podach (np. 
skalowanie, kierowanie ruchu sieciowego itp.) 
 
W zakładce spec opisana jest definicja kontenera - 1 lub więcej, czyli faktycznej aplikacji, która ma 
być uruchomiona wewnątrz Poda. Podobnie jak kontenery są one efemeryczne, więc wszelkiego 
rodzaju kwestia zapisu danych, przekierowania portów itp. nie powinny być zawarte w Podzie. 
 
Konfiguracja k8s odbywa się za pomocą plików .yaml poprzez polecenie create (stwórz) lub apply 
(zaaplikuj/zaktualizuj zmiany) np. kubectl apply -f pod.yml 
 
Polecenie kubectl port-forward nanoservice-pod 5000:5000 wystawi Pod na zewnątrz (dla testów). 
Wylistowanie podów: kubectl get pod lub kubectl get pods (tyczy się to analogicznie services itd.)  
Szczegóły zasobu: kubectl describe pod nanoservice-pod 
Usunięcie: kubectl delete pod nanoservice-pod 



Service 
 
 
Kolejnym obiektem, jest Service, który pozwala na udostępnienie Podów w sieci (otwarcie portów, 
przekierowanie ruchu, dostęp przez dns, load balancing typu round-robin). 
 
Wyróżniamy 4 typy Services, przy czym warto zapamiętać różnicę pomiędzy ClusterIP oraz 
NodePort - pierwszy z nich “otwiera” Pod tylko wewnątrz klastra (tutaj zyskujemy “firewall”), a drugi 
wewnątrz klastra i dodatkowo na świat zewnętrzny (poza klaster k8s).  
Pomiędzy Podami w klastrze komunikujemy się za pomocą Services, które przez odpowiedni 
“selector” bazujący na wcześniej podanych etykietach (labels) np. name: nanoservice, 
przekierowują ruch ze swojego portu np. 80 na prywatny port kontenera np. 5000 
 
Poniżej przykładowa definicja Service dla wcześniej utworzonego Poda, aplikowanie zmian 
standardowo przez polecenie: kubectl apply -f service.yml 
 
apiVersion: v1 

kind: Service 

metadata: 

 name: nanoservice-svc 

spec: 

 type: NodePort 

 selector: 

   name: nanoservice 

 ports: 

 - port: 80 

   protocol: TCP 

   targetPort: 5000 

 
Polecenie kubectl get services lub kubectl get svc zwróci listę usług, wraz z otwartym portem 
(domyślny przedział 30000-32767) poza klaster k8s jeśli wybrano typ NodePort (zamiast 
ClusterIP) - jeżeli pod aktualnie działa i selector jest poprawny, to można otworzyć service na 
publicznym porcie w przeglądarce i przekieruje on ruch do poda (lub jednego z wielu instancji, 
bazując domyślnie na round robin). 
 
 
Za pomocą minikube można szybko przejść do usługi: minikube service nanoservice  
Oraz wyświetlić URL: minikube service nanoservice --url 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deployment 

 
Następnie utworzony został obiekt typu Deployment, który pozwala na skalowanie podów 
(manualne lub przez tzw. autoscaler), wdrażanie nowych wersji obrazu w trybie zero-downtime i 
inne użyteczne polecenia. Poniżej przykładowa definicja “wdrożenia”, tworząca 3 repliki dla poda 
nanoservice (jest on zdefiniowany w zakładce “spec”): kubectl apply -f deployment.yml 
 
apiVersion: extensions/v1beta1 

kind: Deployment 

metadata: 

 name: nanoservice-dpl 

spec: 

 replicas: 3 

 template: 

   metadata: 

     labels: 

       name: nanoservice 

   spec: 

     containers: 

     - name: nanoservice 

       image: nanoservice 

       imagePullPolicy: Never 

       ports: 

       - containerPort: 5000 

 
Deployment można “wystawić” na świat za pomocą Service, ponieważ wszystko odbywa się 
finalnie na warstwie Podów. W tym celu należy albo utworzyć nową definicję service, gdzie 
selector jest zgodny z labels zapisanymi w konfiguracji deployment, lub skorzystać z polecenia: 
kubectl expose deployment nanoservice-dpl --type=NodePort tworzącego service automatycznie. 
 
Lista wdrożeń: kubectl get deployment 
 
Skalowanie podów (10 instancji): kubectl scale deployment nanoservice-dpl --replicas=10 
 
Wdrożenie nowej wersji obrazu: kubectl set image deployment.v1.apps/nanoservice-dpl 
nanoservice=nanoservice:v2 (jeśli utworzono nowy obraz dockerowy z tagiem nanoservice:v2) 
 
Historia zmian: kubectl rollout history deployment.v1.apps/nanoservice-dpl 
 
Cofnięcie zmian o jedną rewizję: kubectl rollout undo deployment.v1.apps/nanoservice-dpl 
 
Cofnięcie zmian do wskazanej rewizji: kubectl rollout undo deployment.v1.apps/nanoservice-dpl 
--to-revision N  
 
 
 



 
Ingress 

 
 

Docelowo chcemy wystawić usługi na świat zewnętrzny - można to zrobić za pomocą Service dla 
typu NodePort lub specjalnego typu LoadBalancer (wspieranego przez faktyczną instancję load 
balancera w danej chmurze). 
Można również skorzystać z Ingress - jest to zbiór reguł, które pozwalą na przekierowanie hostów i 
ścieżek pod dane aplikacje (backend service). 
 
Ingress można aktywować przez minikube: minikube addons enable ingress 
Ingress sam w sobie wymaga specjalnego kontrolera, który faktycznie będzie potrafił przekierować 
ruch za pomocą reverse proxy np. https://github.com/kubernetes/ingress-nginx (jest on domyślnie 
aktywowany przez powyższe polecenie w minikube) 
 
 
Przykładowa definicja Ingress dla 2 ścieżek, kierująca ruch dla wskazanych services: 
 
apiVersion: extensions/v1beta1 

kind: Ingress 

metadata: 

 name: ingress 

 annotations: 

   nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: / 

spec: 

 rules: 

 - http: 

     paths: 

     - path: /api 

       backend: 

         serviceName: nanoservice 

         servicePort: 80 

     - path: /frontend 

       backend: 

         serviceName: web 

         servicePort: 80 

 
Sprawdzenie Ingress odbywa się za pomocą polecenia: kubectl get ing lub kubectl get ingress 

https://github.com/kubernetes/ingress-nginx

