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1. O que é um proxy reverso ? 

Um proxy reverso é um proxy instalado nas imediações de um ou mais servidores. Tipicamente, os 
proxyes reversos são utilizados na frente de um webserver,  ou seja,  colocado como o primeiro 
servidor que a internet irá enxergar. Todas as conexões vindas da internet são endereçadas para 
um ou mais webservers que são roteados pelo servidor proxy. 

Há diversas razões para o uso de um proxy reverso : 

• Segurança : o proxy reverso cria uma camada a mais de segurança e consequentemente, 
protege todos os webservers que estão abaixo dele.

• Aceleração  SSL/Encriptação  :  quando  sites  seguros  são  criados,  a  aceleração  SSL  nem 
sempre  é  feita  pelo  próprio  webserver,  mas  sim  por  proxyes  reversos  que  possuem 
hardwares próprios para aceleração SSL.

• Load distribution, ou distribuição de carga : o proxy reverso pode distribuir a carga em vários 
servidores, com cada servidor rodando sua própria aplicação. No caso de um proxy reverso 
instalado nas proximidades de vários webservers, o mesmo vai reescrever as URLS de cada 
página, ou seja,  transformar um endereço externo em um endereço para cada máquina 
interna. 

• Cache de conteúdo estático : um proxy reverso pode fazer o cache de conteúdos estáticos, 
como imagens. Assim, este cache vai gerar menos requisições ao servidor central, e, em 
alguns  casos,  gerar  uma  sensação  ao  usuário  de  maior  tranquilidade  e  velocidade  na 
navegação. 

O que pode ser observado, é que o uso de um proxy reverso em uma rede é interessante e muito 
bom. Principalmente, se você trabalha com aplicações distribuidas. 

2. Os módulos do mod_proxy

Para ativar o mod_proxy você precisa ativar em conjunto com ele diversos módulos. Isto acontece 
porque o Apache possui uma filosofia modular e assim, o mod_proxy herdou esta característica do 
mesmo. 

• mod_proxy  :  módulo  principal  com  a  infra-estrutura  do  proxy  e  configurações  e 
gerenciamentos das requisições ao mesmo.

• mod_proxy_http : gerencia as conexões HTTP e HTTPS. 

• mod_proxy_ftp : gerencia as conexões FTP.

• mod_proxy_connect : gerencia o método CONNECT utilizando o tunelamento SSL. 

• mod_cache, mod_disk_cache, mod_mem_cache : estes módulos fazem o gerenciamento 
do cache de documentos. Para seu funcionamento é necessário o mod_cache ou um 
ou os dois módulos disk_cache e mem_cache. 

• mod_proxy_html : reescreve os links no HTML para o endereço específico do 
proxy. 
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• mod_headers : modificar a requisição HTTP e os cabeçalhos de resposta. 

• mod_deflate : negocia a compressão entre clientes e seus backends. 

3. Compilando o Apache para funcionar como Proxy reverso 

Apesar  de ser  um pouco discutível  a  necessidade de  colocar  uma seção sobre compilação do 
Apache, tendo em vista que o mesmo está disponível em boa parte das distribuições Linux e com o 
mod_proxy já compilado, não mata colocar aqui esta informação. Até, porque, ela pode ser útil a 
alguém em algum momento, ajudando o cara a resolver algum problema que não estava disponível 
em nenhum outro lugar. 

Leve  em  consideração,  também,  que  caso  você  vá  gerar  os  binários  via  compilação,  o 
mod_proxy_html não está contido na distribuição padrão do  Apache. Mas, ele pode ser facilmente 
ativado na hora da compilação do apache. Um exemplo, encontrado em um dos artigos usados 
como base para este aqui, é : 

$ ./configure --enable-so --enable-mods-shared="proxy proxy_http proxy_ftp 
proxy_connect headers"
$ make
# make install

Você vai precisar de outras opções de compilação também, isto caso você esteja compilando o 
Apache com os  módulos  estáticos.  Caso você esteja  adicionando o  proxy a  uma instalação já 
existente, você pode utilizar o apxs : 

# apxs -c -i [module-name].c
Dois arquivos devem ser pegos, mod_proxy.c e proxy_util.c 

Infelizmente,  isto  não  instala  o  mod_proxy_html, que  não  está  incluido  na 
distribuição padrão do Apache. O mod_proxy_html é uma parte opcional, e precisa que 
esteja instalado no sistema a libmxl2. Normalmente, a libxml2 é instalada por padrão 
na maioria das distribuições ( tendo em vista que Gnome e outros muitos aplicativos 
necessitam dela para seu funcionamento ). Caso não a tenha instalada, procure no 
Linuxpackages (  http://www.linuxpackages.net ), um pacote para instalação no seu 
slackware.  No  caso  do  FreeBSD,  o  primeiro  passo  é  correr  no  site 
http://www.freebsd.org/ports/, e procurar pela libxml2. Por um acaso, no processo de 
escrita deste tutorial, estava disponível a seguinte versão da lib no ports do 
FreeBSD : 

libxml2-2.6.26 
XML parser library for GNOME
Long description : Sources : Package : Changes : Download
Maintained by: gnome@FreeBSD.org
Also listed in: gnome 
Requires: gettext-0.14.5_2, gmake-3.81_1, libiconv-1.9.2_2, pkg-config-0.20_2

http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?query=^pkg-config-0.20_2&stype=name
http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?query=^libiconv-1.9.2_2&stype=name
http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?query=^gmake-3.81_1&stype=name
http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?query=^gettext-0.14.5_2&stype=name
http://www.freebsd.org/ports/gnome.html
mailto:gnome@FreeBSD.org?cc=ports@FreeBSD.org&subject=FreeBSD Port: libxml2-2.6.26
http://cvsweb.FreeBSD.org/ports/textproc/libxml2/libxml2.tar.gz?tarball=1
http://cvsweb.FreeBSD.org/ports/textproc/libxml2
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-6-stable/All/libxml2-2.6.26.tbz
http://www.freebsd.org/cgi/pds.cgi?ports/textproc/libxml2
http://www.freebsd.org/cgi/url.cgi?ports/textproc/libxml2/pkg-descr
http://cvsweb.FreeBSD.org/ports/textproc/libxml2
http://www.freebsd.org/ports/
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Em um linux, com a libxml2 instalada do seguinte modo,  /usr/lib/libxml2.so, com os arquivos de 
cabeçalho instalados em  /usr/include/libxml2/libxml/, os passos seriam os seguintes : 

1. Tenha certeza que a libxml2 está instalada. Versões mais antigas que a 2.5.10 devem ter seu 
upgrade feito, devido a um bug que afeta consideravalmente a performance do sistema. 

2. Faça o download do mod_proxy_html em http://apache.webthing.com
3. Compile o módulo com o apxs : 

# apxs -c -I/usr/include/libxml2 -i mod_proxy_html.c

No  FreeBSD,  com  o  sistema  de  ports,  a  coisa  é  bem  mais  fácil.  Tendo  em  vista  que  o 
mod_proxy_html está disponível no ports, é só seguir os seguintes passos : 

1. Entre  no  diretório  ports  e  procure  por  mod_proxy_html  :  #  make  search 
name=mod_proxy_html ,  que enquanto se escrevia  este tutorial,  tinha  a  versão  abaixo 
disponível  :  

Port:   mod_proxy_html-2.4.3
Path:   /usr/ports/www/mod_proxy_html
Info:   Apache module for rewriting HTML links in proxied content
Maint:  dsl@webize.com.au
B-deps: apache-2.0.53_1 expat-1.95.8 libiconv-1.9.2_1 libxml2-2.6.18 perl-
5.8.6_2 pkgconfig-0.15.0_1
R-deps: apache-2.0.53_1 expat-1.95.8 libiconv-1.9.2_1 libxml2-2.6.18 perl-
5.8.6_2 pkgconfig-0.15.0_1
WWW:    http://apache.webthing.com/mod_proxy_html/

2. Entre no diretório /usr/ports/www/mod_proxy_html e execute o comando make install 
3. Aguarde todo o processo de instalação 
4. Caso haja alguma necessidade de instalação de algum programa adicional, o próprio ports já 

se encarrega de fazer estas instalações 
5. Pule para o próximo passo.

4. Porque um proxy com o Apache ? 

Muita gente deve estar pensando. Porque configurar um proxy reverso no Apache, se o Squid 
fornece uma estrutura totalmente pronta para isto. A primeira coisa foi, tive um pequeno problema 
com a configuração do Squid como proxy reverso em uma estrutura que eu ia montar. Assim, fiquei 
algum tempo apanhando do squid. O problema foi que o SQUID não subia nem a poder de reza 
braba, na porta 80 dentro de um servidor Linux e FreeBSD. Aí, depois de apanhar umas boas horas, 
achei que era mais interessante sentar e analisar com calma outras opções. Como o Google é o 
novo oráculo e todas as nossas respostas aparecem quando bem perguntadas ao mesmo, cai em 
um site falando sobre o proxy com o Apache. Analisando bem, vi que o Apached fornece a 
capacidade para estruturas distribuidas e ainda, por estar disponível em todos os tipos de sistemas 
operacionais Unix atualmente, foi a melhor opção. 
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Sem dúvida, foi uma escolha que valeu a pena. O Apache é um produto utilizado para criar host 
virtuais em alguns dos produtos mais respeitados do mercado. O Oracle IAS tem abaixo dele um 
apache rodando como proxy reverso para algumas de suas funcionalidades, e assim, a Oracle teve 
que se preocupar com o que estava acima. Ou seja, temos um produto da fundação Apache fazendo 
funcionar um produto que vale milhões de dólares. 

Mas isto não é o ponto interessante. O ponto interessante, é, sim, que o configurar um proxy reverso 
no Apache é fácil e usual. Qualquer um que já tenha configurado o Apache para rodar como web 
server comum, não vai ter a mínima dificuldade em colocar o mesmo para funcionar como proxy 
reverso. 

5.Finalmente, configurando o proxy reverso no APACHE

O primeiro passo para a configuração do proxy reverso no Apache é ativar o mesmo. Isto é feito 
adicionando ou descomentando ( retirar o # ) as seguintes linhas no seu httpd.conf : 

LoadModule proxy_module modules/libproxy.so

AddModule mod_proxy.c

Feito isto, vamos entender as diretivas do Apache relacionadas ao proxy reverso. 

5.1. Diretiva Proxy_Pass

Esta diretiva permite que servidores remotos sejam mapeados como um espaço local do servidor, 
ou seja, como se fosse um diretório dentro do mesmo. O servidor local não é um proxy no sentido 
convencional da palavra, mas na realidade, se torna um espelho dos recurso do servidor remoto. 

Sintaxe : ProxyPass [path] !|url

• path é o nome virtual do caminho dentro do servidor

• url é o endereço do recurso a ser mapeado ( utilize o ! ( not ) para excluir algo que não 
queira mapear ). 

Supondo que eu tenha um servidor chamado http://www.ataliba.eti.br      e tenha uma pasta neste 
domínio chamada forum que está hospedada em uma máquina da minha rede interna 
( 192.168.1.45 ), eu faria a configuração do seguinte modo : 

ProxyPass /forum http://192.168.1.45/forum 

que no caso faria o seguinte. Quando eu acessa a pasta http://www.ataliba.eti.br/forum 
internamente o servidor Apache faz a tradução deste endereço para http://192.168.1.45/forum . 

5.2. Diretiva Proxy_Pass_Reverse

Esta diretiva faz com o que o apache ajuste a URL com as peculiaridades do pacote HTTP como 
Location, Content-Location e os headers de URI nas requisições redirecionadas de HTTP. Isto é 
essencial, quando o APACHE é utiliza como um proxy reverso de servidores remotos ( mesmo que 
seja em uma rede interna, como o exemplo anterior ). 

http://192.168.1.45/forum
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http://192.168.1.45/forum


Sintaxe : ProxyPassReverse [path] url 

• path é a localização virtual do diretório no servidor

• url é a localização remota do nosso servidor 

ProxyPass /forum//admin/ http://192.168.1.45/forum/
ProxyPassReverse /forum/admin/ http://192.168.1.45/forum/

quando  há  uma  requisição  o  endereço  http://www.ataliba.eti.br/forum/admin/foo vai  ser 
internamente convertido para uma requisição de proxy para  http://192.168.1.45/forum/foo (  via 
ProxyPass ).  Quando a  requisição é  redirecionada para http://192.168.1.45./forum/foo o  próprio 
Apache ajusta o  redirecionamento para  http://www.ataliba.eti.br/forum/foo antes de redirecionar 
para o cliente. 

Um problema encontrado neste caso, também é a necessidade do uso da barra no final da url para 
mostrar ao Apache que aquilo é um diretório. Este problema, pode ser resolvido utilizando uma 
outra funcionalidade do próprio Apache, que é o mod_rewrite. 

Por exemplo, uma reescrita da url quando se requisita o site  http://www.ataliba.eti.br/mirror/foo to 
http://www.ataliba.eti.br/mirror/foo/,   você  vai  adicionar  estas  linhas  ao  seu  httpd.conf  (  ou 
VirtualHost ) :

RewriteEngine on
RewriteRule ^/mirror/foo$ foo/ [R] 

5.3. Configuração : 

Exemplo básico de configuração do proxy reverso no apache : 

NameVirtualHost 200.200.200.200:80

<VirtualHost 200.200.200.200:80>

        ServerName www.ataliba.eti.br

        ProxyPass / http://192.168.1.45/

        ProxyPassReverse / http://192.168.1.45/

        ProxyPass /intranet/ http://192.168.1.46/intranet/

        ProxyPassReverse /intanet/ http://192.168.1.46/intranet/

</VirtualHost>

Ou seja, com este tipo de estrutura, dá para criar estruturas distribuídas, dando a entender 
ao usuário que ele está acessando somente um ponto na rede. Espero que este tutorial 
possa ajudar alguém :-) 

6. Bibliografia : 

http://www.ataliba.eti.br/forum/foo
http://192.168.1.45/forum/foo
http://www.ataliba.eti.br/forum/admin/foo
http://192.168.1.45/forum/


• http://www.apacheweek.com/features/reverseproxies  

• http://www.cafesoft.com/products/cams/docs/webagent/ApacheReverseProxy.html  

• http://www.apache.org  

• http://www.wikipedia.org  

• http://www.vivaolinux.com.br/artigos/verArtigo.php?codigo=558  

http://www.vivaolinux.com.br/artigos/verArtigo.php?codigo=558
http://www.wikipedia.org/
http://www.apache.org/
http://www.cafesoft.com/products/cams/docs/webagent/ApacheReverseProxy.html
http://www.apacheweek.com/features/reverseproxies

	Proxy reverso com o Apache
Ataliba de Oliveira Teixeira
http://www.ataliba.eti.br 
ataliba em ataliba ponto eti ponto br 
	1. O que é um proxy reverso ? 
	2. Os módulos do mod_proxy
	3. Compilando o Apache para funcionar como Proxy reverso 
	4. Porque um proxy com o Apache ? 
	Sem dúvida, foi uma escolha que valeu a pena. O Apache é um produto utilizado para criar host virtuais em alguns dos produtos mais respeitados do mercado. O Oracle IAS tem abaixo dele um apache rodando como proxy reverso para algumas de suas funcionalidades, e assim, a Oracle teve que se preocupar com o que estava acima. Ou seja, temos um produto da fundação Apache fazendo funcionar um produto que vale milhões de dólares. 
	5.Finalmente, configurando o proxy reverso no APACHE
	5.1. Diretiva Proxy_Pass
	5.2. Diretiva Proxy_Pass_Reverse
	5.3. Configuração : 
	6. Bibliografia : 

