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Resumo:  

Sistemas leves de virtualização e plataformas de nuvem, tais como 
Linux Containers e OpenStack, são regularmente avaliados em relação 

a desempenho, segurança, consumo de energia e interferência de 
recursos. Recentemente, o desenvolvimento de unikernels, sistemas 

operacionais extremamente leves e construídos exclusivamente para 
ambientes virtualizados, surgiu como mais uma nova alternativa para 

plataformas de nuvem. Assim como containers, unikernels apresentam 
rapidez de inicialização e eficiência de reconstrução. Unikernels visam 

a reconstrução total de um sistema sob qualquer alteração ou 
atualização, enquanto que containers propõem a substituição de 

aplicações monolíticas por componentes menores e distribuídos 

visando maior eficiência em termos de manutenção e escalabilidade. 
Ambas arquiteturas incentivam novos paradigmas e técnicas de 

provisionamento, como servidores imutáveis e microserviços. 
Portanto, os dois modelos requerem rapidez e baixa variação para o 

provisionamento de um conjunto de serviços. Desta forma, este 
trabalho tem como objetivo avaliar o tempo de provisionamento de 

Docker Containers e Unikernel OSv sobre o OpenStack. O trabalho foi 
organizado em três estudos. O primeiro estudo avaliou os dois modelos 

em relação ao tempo para provisionar um conjunto de serviços que 
usam a mesma imagem. No segundo estudo foi realizada uma análise 

sobre os tempos de provisionamento de Docker 

Containers com tipos distintos de composição das imagens. No terceiro 

estudo foi desenvolvido um driver otimizado para o provisionamento 
de Unikernels OSv sobre o OpenStack. Os estudos apresentaram os 

seguintes resultados: (i) melhores tempos de provisionamento usando 



unikernels em relação a containers; (ii) maior economia de importação 

usando sistemas de arquivos multi-camadas em containers; e (iii) 
redução para aproximadamente metade do tempo de provisionamento 

em relação ao driver nativo usando unikernels. 


