Servidor Web – Básico
Apache – Parte 1
O Apache é o principal servidor Web do mercado.
Nesta primeira aula vamos ver sua configuração básica.
O primeiro passo é instalar o Apache e para isso execute o comando
abaixo:
#apt-get install apache2
Após a instalação, vamos entrar na pasta “www” para verificar os arquivos
existentes.
A pasta www é o local onde armazenamos todos os nossos sites.
Para acessar a pasta www basta entrar na pasta var, executando o
seguinte comando abaixo:
#cd /var/www
Ao entrar na pasta execute o comando “ls” e observe que existe um único
arquivo chamado index.html.
Este arquivo é a margem inicial do seu site da mesma forma em que este
nome pode ser alterado no servidor, como iremos ver na segunda parte
deste curso, mas por padrão ele é criado como index.html.
Então vamos entrar neste arquivo para executar as alterações.
Para isto basta digitar:
#nano index.html
O Nano é um dos vários editores de texto que o Linux possui, caso você
prefira outro editor com o VI, basta trocar “nano” por “vi”.
Ao abrir o arquivo você irá encontrar um texto em html como o descrito
abaixo.

Então efetue as seguintes alterações, conforme a imagem abaixo.
Troque o nome da página inicial para “Aula – Servidor APACHE” e exclua
as duas linhas de texto explicativo.
As duas linhas de texto não implicam em absolutamente nada e são
removidas apenas para encurtar a quantidade de linhas de código html.

Após efetuar as alterações acima, entre no arquivo hosts que está dentro
da pasta etc.
#nano /etc/hosts
Ao abrir o arquivo pelo editor de texto você vai encontrar o endereço de
host de sua máquina conforme a ilustração abaixo.

Efetue as alterações acrescentando o endereço ip de sua máquina e o
nome da página “no exemplo citado www.apacheaula.local” e inclua mais
um endereço host também com o mesmo nome de página.

Caso você não saiba o endereço ip de sua máquina, basta executar o
comando “ifconfig”.

Agora precisamos restartar o Apache para que as alterações surjam efeito.

Para isso vamos executar o seguinte comando, conforme exemplo acima.
#/etc/init.d/apache2 reload
Vamos fazer os testes para analisar o funcionamento do Apache e verificar
se as configurações deram certo.
Retorne ao modo gráfico “ctrl+alt+f7 no caso do Debian”, abra um
browser “navegador de internet” e execute os 3 testes abaixo descrito.
1º Digite o endereço ip do localhost no browser
127.0.0.1
2º Digite localhost
http://localhost

3º Digite o endereço da página criada
http://www.apacheaula.local
As três formas terão que abrir a seguinte página conforme ilustração
abaixo.

Servidor Web – Básico
Apache – Parte 2
Dando continuidade ao módulo web básico, vamos configurar dois sites
no servidor Apache.
No início deste módulo falamos sobre o arquivo index.html o qual é criado
automaticamente pelo servidor Apache.
A partir deste momento vamos efetuar uma alteração completa neste
arquivo e fazer alguns testes no servidor Apache.
Para iniciar vamos editar o arquivo hosts que está dentro da pasta etc.
Então vamos executar o seguinte comando.
#nano /etc/hosts
Irá aparecer a imagem conforme ilustração abaixo.

Lembre-se que na aula anterior efetuamos uma alteração simples no
arquivo hosts onde acrescentamos apenas uma única página que foi a
www.apacheaula.local conforme a ilustração acima.
A partir deste momento vamos efetuar algumas alterações, criando mais
uma página dentro do servidor Apache.
Vamos criar dois apontamentos, um para o localhost e o outro para o ip
da máquina conforme ilustração a seguir.

Agora precisamos alterar o arquivo index.html existente dentro da pasta
www localizado na pasta var.
Para isso execute o comando descrito abaixo.
#cd /var/www
Após abrir a pasta, execute o comando ls.

Acima a ilustração apresentando o arquivo index.html.
Precisamos então criar pastas para alocar cada site e para isso vamos criar
duas pastas, a primeira chamada apacheaula e a segunda apacheaula2
utilizando o comando mkdir, conforme a ilustração abaixo.

#mkdir apacheaula apacheaula2
Vamos fazer uma cópia do arquivo index.html dentro de cada pasta e para
isso vamos utilizar o comando cp conforme a ilustração abaixo.

#cp index.html /var/www/apacheaula
#cp index.html /var/www/apacheaula2
Neste momento temos uma cópia do index.html na pasta apacheaula e
apacheaula2.
Você pode verificar as cópias abrindo as pastas e executar o comando ls.
Vamos abrir o diretório apacheaula2 e efetuar uma alteração no
index.html existente nesta pasta.
Caso tenha alguma dúvida, basta executar o comando descrito abaixo.
#nano /var/www/apacheaula2/index.html
Verifique que o index.html foi aberto.

Faça uma pequena alteração acrescentando o número 2 no título do
servidor conforme a ilustração abaixo.

Verifique a diferença no corpo html das duas ilustrações acima.
Desta forma criamos dois sites no mesmo local e para a máquina possa
entender que existem dois sites, vamos ter que criar as máquinas virtuais.
Então vamos entrar em #nano /etc/apache2/httpd.conf e vamos editar a
máquina virtual.
A primeira atitude a ser tomada é colocar o nome da máquina virtual.
NameVirtualHost *:80

Observe que a porta de conexão é a porta 80, agora edite a primeira
máquina virtual na linha de baixo.
<VirtualHost *80>
DocumentRoot “/var/www/apacheaula”
ServerName www.apacheaula.local
</virtualhost>
Desta forma está criada a primeira máquina virtual.
A segunda máquina é bem parecida com a primeira, com uma pequena
alteração no apontamento do site.
<VirtualHost *80>
DocumentRoot “/var/www/apacheaula2”
ServerName www.apacheaula2.local
</virtualhost>
Veja ilustração abaixo de como ficou a edição do texto.

O que não se pode esquecer após as alterações é de startar o Apache para
que as alterações tenham efeito.
Para isso execute o comando abaixo.
#/etc/init.d/apache2 reload

Vamos então testar as duas páginas e ver se ambas estão funcionando.
Para isto basta digitar no browser o endereço dos dois sites como nos
exemplos abaixo.
www.apacheaula.local

www.apacheaula2.local

Veja que os sites foram carregados normalmente.
Pronto seu servidor web Apache está funcionando.

