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Servidor web

• O servidor web é um programa 
responsável por disponibilizar páginas, 
fotos, ou qualquer outro tipo de objeto 
ao navegador do cliente. Ele também 
pode operar recebendo dados do 
cliente, processando e enviando o 
resultado, para que o cliente possa 
tomar a ação desejada (como em 
aplicações CGI, banco de dados web, 
preenchimento de formulários, etc).



Configurando o servidor WWW

• WWW: Abreviação de World Wide Web 
(Teia de Abrangência Mundial); 

• Opera sobre redes TCP/IP fazendo uso 
do protocolo HTTP (HyperText Transfer 
Protocol – Protocolo de Tranferência 
de Hipertexto) , exemplo páginas 
HTML, interligando computadores 
independente do tipo de computador 
ou sistema operacional.



Servidor Apache

• O Apache é um servidor Web 
extremamente configurável, robusto e 
de alta performance desenvolvido por 
uma equipe de voluntários (conhecida 
como Apache Group), buscando criar 
um servidor web com muitos recursos 
e com código fonte disponível 
gratuitamente via Internet. 

• Segundo a Netcraft o Apache é mais 
usado que todos os outros servidores 
web do mundo juntos.



Utilitários

• apache - Servidor Web Principal 
• apachectl - Shell script que faz interface com o 

apache de forma mais amigável 
• apacheconfig - Script em Perl para configuração 

interativa básica do Apache 
• htpasswd - Cria/Gerencia senhas criptografadas 

Crypto/MD5 
• htdigest - Cria/Gerencia senhas criptografadas 

Crypto/MD5 
• dbmmanage - Cria/Gerencia senhas em formato 

DBM (Perl) 
• logresolve - Faz um DNS reverso dos arquivos de 

log do Apache para obter o endereço de hosts com 
base nos endereços IP's. 

• ab - Apache Benchmarcking - Ferramenta de medida 
de desempenho do servidor Web Apache.



Arquivos de configuração

• Os principais arquivos de configuração 
do Apache são: 

httpd.conf - Arquivo de 
configuração principal do Apache, 
possui diretivas que controlam a 
operação do daemon servidor. Um 
arquivo de configuração alternativo 
pode ser especificado através da 
opção "-f" da linha de comando.



Arquivos de configuração

• Os principais arquivos de configuração do 
Apache são: 

srm.conf - Contém diretivas que 
controlam a especificação de 
documentos que o servidor oferece aos 
clientes. O nome desse arquivo pode ser 
substituído através da diretiva 
ResourceConfig no arquivo principal de 
configuração. 
access.conf - Contém diretivas que 
controlam o acesso aos documentos. O 
nome desse arquivo pode ser substituído 
através da diretiva AccessConfig no 
arquivo principal de configuração.



Opções de linha de comando
• -D nome - define um nome que será usado na diretiva <IfDefine 

nome>. 
• -d diretório - especifica o diretório ServerRoot (substitui o do arquivo 

de configuração). 
• -f arquivo - especifica um arquivo ServerConfigFile alternativo. 
• -C "diretiva" - processa a diretiva antes de ler os arquivo de 

configuração. 
• -c "diretiva" - processa a diretiva depois de ler os arquivos de 

configuração. 
• -v - mostra a versão do programa. 
• -V - mostra opções usadas na compilação do Apache. 
• -h - Mostra o help on-line do programa 
• -l - lista módulos compilados junto com o Apache (embutidos) 
• -L - lista diretivas de configurações disponíveis 
• -S - Mostra configurações de Virtual Hosting 
• -t - executa a checagem de sintaxe nos arquivos de configuração do 

Apache (incluindo a checagem da diretiva DocRoot). 
• -T - executa a checagem de sintaxe nos arquivos de configuração do 

Apache (menos da diretiva DocRoot).



Porta padrão

•  Usa-se a diretiva Port para configurar a porta 
padrão que o Apache receberá requisições 
por padrão. A diretiva Listen também é usada 
para ajustar o endereço/portas alternativas 
(usadas também em Virtual Hosts) e 
substituirá as definições de Port



Páginas

• Existem dois tipos de páginas que podem ser 
adicionadas ao Apache: a página raíz e sub-
páginas. 

• Página Raiz - A página raiz é especificada 
através da diretiva DocumentRoot e será 
mostrada quando se entrar no domínio 
principal, como http://www.sj.ifsc.edu.br. Na 
configuração padrão do Apache, DocumentRoot 
aponta para o diretório /var/www. Este diretório 
será assumido como raiz caso os diretórios não 
sejam iniciados por uma /: 

• home/focalinux - Aponta para /var/www/
home/focalinux 

• /home/focalinux - Aponta para /home/
focalinux



Páginas

• Sub-páginas - Sub páginas são 
armazenadas abaixo do diretório da Página 
raiz, como 

 http://www.sj.cefetsc.edu.br/download 
• Elas podem ser um subdiretório da página 

principal em /var/www ou serem criadas 
através da diretiva Alias no arquivo srm.conf.  

• Caso seja um sub-diretório, as permissões 
de acesso de /var/www serão herdadas para 
este subdiretório, mas também poderão ser 
modificadas com a especificação de uma 
nova diretiva de acesso.



Virtual hosts

• Virtual Hosts (sites virtuais) é um 
recurso que permite servir mais de um 
site no mesmo servidor. Podem ser 
usadas diretivas específicas para o 
controle do site virtual, como nome do 
administrador, erros de acesso a 
página, controle de acesso e outros 
dados úteis para personalizar e 
gerenciar o site. 

• Existem 2 métodos de virtual hosts:



Virtual hosts - método 1

• Virtual Hosts baseados em IP - Requer um 
endereço IP diferente para cada site. 

• Este poderá ser um IP real (da interface de 
rede) ou um apelido, o que interessa é que 
deve haver um endereço IP diferente para 
cada site. 

• O número de sites servidos estará limitado a 
quantidade de endereços IP disponíveis em 
sua classe de rede.



Virtual hosts - método 2

• Virtual Hosts baseados em nome - Este utiliza 
nomes para identificar os sites servidos e 
requerem somente um endereço IP. Desta 
maneira é possível servir um número ilimitado 
de sites virtuais. 

• O navegador do cliente deve suportar os 
cabeçalhos necessários para garantir o 
funcionamento deste recurso.



Códigos HTTP

• 2xx - Sucesso 
• 200 OK 
• 201 Criado 
• 202 Aceito 
• 203 Informação não-

autoritativa  
• 204 Nenhum 

conteúdo 
• 205 Conteúdo 

resetado  
• 206 Conteúdo parcial 

• 3xx - Redirecionamento 
• 300 Múltiplas 

escolhas 
• 301 Movido 

Permanentemente 
• 302 Movido 

Temporariamente 
• 303 Veja outra  
• 304 Não modificada 
• 305 Use o Proxy 

(redirecionamento 
proxy) 



Códigos HTTP

• 4xx - Erros no Cliente 
• 400 Requisição 

incorreta 
• 401 Não autorizado 
• 402 Pagamento 

Requerido  
• 403 Bloqueado 
• 404 Não encontrada 
• 405 Método não 

permitido  
• 406 Não aceitável  
• 407 Autenticação via 

proxy requerida  
• 408 Tempo limite da 

requisição expirado 

• 5xx - Erros no Servidor 
• 500 Erro Interno no 

Servidor 
• 501 Não 

implementado 
• 502 Gateway 

incorreto 
• 503 Serviço não 

disponível 
• 504 Tempo limite no  

gateway  
• 505 Versão HTTP não 

suportada 


