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From Virtual Machine to Containers and Unikernels 

Proposta de Projeto 

 

Orientador: Paul Crocker 

 

1 Objetivos 
 

Para a elaboração e gerência das máquinas virtuais surgiu Software como por exemplo Vagrant. 

Outras tecnologias de Virtualização tem outro preposotos como otimizar a execução, isolação e 

segurança.Um contentor Linux é mais uma camada de abstração de Virtualização. Neste contexto 

um contentor Linux utilize algumas das capacidades do Sistema Operativo (Linux) para executar 

um Pacote de Software com tudo o que este Software necessita em termos de bibliotecas, sistemas 

de ficheiros etc. dentro duma única instância de Linux. Este conceito é levado mais longe com os 

UniKernels. 

 

Esta proposta de projeto de final de curso insere-se no âmbito do projeto de investigação European 

Plate Observing System: EPOS (https://www.epos-ip.org/) a decorrer. Este projecto envolve várias 

instituições europeias do ensino superior e investigação e envolve o desenvolvimento dum pacote 

de Software chamado GLASS para gerência de dados e produtos GNSSS, isto inclua Servidores de 

Aplicações Web, Aplicações de Sincronização e Aplicações de Front End baseado em Frameworks 

de JavaScript. Os objetivos principais deste projeto são preparar máquinas virtuais e contentores 

de Linux, tanto para ambiente de desenvolvimento como para a ambiente de execução com a 

documentação necessária. Para explorar os Unikernels proponha-se o desenvolvimento duma 

pequena Front End ou aplicação grafica, para o REST-API do GLASS usando como sistema 

operativo Mirage-OS e reason-react.  

 

2 Tarefas a Realizar 

T1 Estudo de Tecnicas de Virtualização, Virtual Box, Vagrant, Linux Containers e Unikernels. 
T2 Criação e Documentação duma VM para EPOS. 

T3 Criação do Linux Container para o RunTime Software Glass. 

T4 Criação duma aplicação Grafica para Mirage-OS.  

T5 Escrita do relatório de projeto 

 

3  Cronograma 

T1 0.5 mês  

T2 0.5 mês  

T3 1 mês  

T4 1 mês  

T5 1 mês  
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4 Requisitos Técnicos 

Competências de programação web e de bases de dados. Vontade de aprender novas tecnologias. 

 

5 Requisitos Académicos 
 

Sistemas Operativos. Programação, Bases de Dados, Tecnologias da Internet. 

 

 

6 Resultados esperados 

 Uma VM para Virtual Box (Vagrant) 

 1 LXC/Docker Image  

 1 Relatório de projeto. 

 

7 Contactos 

Paul Crocker (crocker@di.ubi.pt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


