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1. Het opzetten en testen van Docker 

Gebruik het volgende commando om het instaleren van de docker met het 
composefile te starten. 

 

Bij het openen van de docker image blijkt dat er geen toegang is tot de docker 
daemon.  

 

Om toegang te krijgen tot de docker daemon wordt de docker toegevoegd aan een 
groep door het commando sudo te gebruiken. De gebruiker krijgt toegang tot de 
image. 

 

Uit onderstaande schermafdruk kan afgeleid worden dat de gebruiker toegevoegd 
werd aan de groep en daarom wordt er toegang verleend.  

 

 

  



 

 

Om te controleren of de docker werkt, wordt het commando ‘docker image ls’ 
gebruikt. Dit wordt niet lokaal opgeslagen dus docker gaat dit van het internet halen. 

 

De docker images en containers worden gecontroleerd door middel van onderstaande 
commando’s: 

• ‘docker image ls’ 
• ‘docker container ls’ 
• ‘docker ps’ 

Zoals blijkt uit onderstaande schermafdruk, bestaan er veel dockerfiles en directories. 
Een docker image kan pas verwijderd worden nadat de container werd verwijderd. 

 

 



 

Vervolgens wordt er eerst een nieuwe container (milstone2) aangemaakt en in deze 
container wordt een nieuwe file aangemaakt (mistone2-compose.yml). 

 

 

 



 

 

2. Setting up  

Aan het bestand Milstone2-compose.yml wordt de versie toegevoegd die wordt 
gebruikt. Vervolgens worden de diensten die eraan verleend moeten worden om het 
als image te gebruiken, toegevoegd. Er wordt gebruik gemaakt van PHP version 7.3-
apache en de gebruikte container naam is php73. Het volgende commando dat PHP 
stuurt is naar de apache-server. Als default wordt poort 80 gebruikt maar in 
onderstaande schermafdruk wordt deze waarde naar 8000 gezet. 

 

 

De naam van de file moet docker-compose.yml worden. De naam milstone2-compose 
wordt gewijzigd naar docker-compose.yml. Vervolgens wordt docker-compose 
gerund. 

 

Het gebruikte IP-addres kan opgezocht worden via het commando ‘ip addr show’. 



 

 

 

Na de connectie met de server, wordt de melding getoond dat er geen toegang is tot 
de server. Dit betekent dat de container klaar is om PHP te runnen. Vervolgens wordt 
er een PHP bestand aangemaakt in de map ‘.\PHP\src’.  

   



 

 

3. Het opzetten van een MySQL database 

Het ‘docker-compose.yml’ bestand wordt aangpast. De nodige gegevens worden 
ingevuld om te connecteren met de database. 

 

MySQL wordt geïnstalleerd in de container. Dit is nodig om de twee services goed 
met elkaar te laten werken. Vervolgens wordtd het commando docker-compose up 
uitgevoerd. Op onderstaande schermafdruk is te zien hoe de database wordt 
gedownload en opgestart. 

 



 

4. MySQL gebruiken in PHP script 

De testcode wordt gemaakt in de PHP pagina en getest door ‘docker-compose up’ in de 

commandline te typen. 

 

Door het command docker-compose up geeft de website dat er connectie is. 

 

Op dit punt werken PHP, apache en de MySQL. Nu kan de PHP-applicatie 
communiceren met MySQL. 

 



 

 

5. Het opzetten van PHPMyAdmin 

Het docker-compose.yml bestand wordt opnieuw aangepast. Phpmyadmin wordt 
opvragen in de poort 8080. Deze mag altijd opnieuw starten bij het opnieuw 
oproepen van de container door de database db.  

Daarna wordt er opnieuw een docker-compose up uitgevoerd en in de browser 
verschijnt poort 192.168.56.7:8080. 

 

Vervolgens kunnen de tabellen aangemaakt worden in phpmyadmin. 

 

  



 

In onderstaande schermafdruk wordt een tabel aangemaakt in de myphpadmin. De 
naam van de tabel is ‘naam’. In deze tabel wordt de gebruikersnaam en het 
wachtwoord opgeslagen. 

 

Vervolgens wordt de PHP-code aangepast zodat PHP de SQL-tabellen kan ophalen. 

De data die werden ingegeven in de my admin word nu afgeprint op de webserver. 

  

  



 

 

Vervolgens worden data aangepast en wordt er gekeken of de webpage deze 
veranderd binnen de 30 seconden. Dit werkt en is de zien via onderstaande link  

https://youtu.be/NyWqTTA7XTM 

 

https://youtu.be/NyWqTTA7XTM


 

6. Besluit 

Deze opdracht was heel interessant en ik heb er veel van geleerd. Mijn MySQL kennis 

kwam goed van pas bij deze opdracht. 

Ik heb leren werken met containers en dat is heel belangrijk in ‘Cloud en Cybersecurity’-

wereld. Docker wordt in veel bedrijven gebruikt en kennis erover betekent een 

meerwaarde op de arbeidsmarkt. 


