
Caderno de Práticas 
Servidor Web

v 0.1



Laboratório 1: Protocolo HTTP

O objetivo deste laboratório é demonstrar o funcionamento do Serviço HTTP. Para tanto usaremos 
como servidor WEB o software APACHE e ferramenta de Virtualização VirtualBox

Passo 1: Importe o apliance Debian-IOT para o VirtualBox.
Clique no arquivo .ova

* Não esqueça de marcar a opção para reiniciar o MAC

Em seguida inicie a maquina virtual:

 

Passo 2: Execute o Login

login: root
senha: 123456
* o acesso via ssh pode ser mais “amigável”. Pode ser feito usando PUTTY.

Passo 3: inicie o servidor web

# /etc/init.d/apache2 start

x



Passo 4: Verifique o IP do servidor Web

# ifconfig 

Passo 5: Acesse a URL 

Digite o IP do servidor Web no navegador na máquina real.

Passo 6: criação de um script

Agora vamos criar um script de teste na linguagem php. Para tanto use o editor texto nano.

# mkdir /var/www/html/api

# nano /var/www/html/api/server.php

Escreve o seguinte texto:



ctrl+x para salvar. Responda S para as questões seguintes.
Passo 7: Acesse o script

Digite o IPSERVIDOR/api/server.php



Laboratório 2 – Ajustando o Apache para Tratar as URIs

O Apache já  possui nativamente a  capacidade de tratar URIs,  sendo que estas,  no contexto do
serviço web tradicional dizem respeito a arquivos e diretórios existentes no disco do equipamento
onde o servidor  Web está  instalado.  Esses  objetos  podem ser  arquivos  html,  scripts  para gerar
conteúdo dinâmico ou ainda arquivos de aplicação, como figuras e documentos (PDF, DOC, XLS,
etc). 

Disso  isso,   precisamos  modificar  a  configuração  do  servidor  web,  de  forma  a  repassar  as
requisições de URI feitas pelos clientes. 

Sendo assim, o objetivo desta prática é fazer um servidor apache responder a requisições do tipo
REST. Sendo assim vamos editar as configurações do apache para permitir a rescrita da URIs que
chegam ao servidor web para encaminhamento a aplicação que vai tratar as Requisições. 

Passo 1:  Configurações da apache

Neste passo vamos configurar o apache para redirecionar toda e qualquer requisição feita na pasta 
API para ser tratada pelo script server.php.

Vamos ativar o modulo apache para redirecionamento de URL:

# ln -s /etc/apache2/mods-available/rewrite.load /etc/apache2/mods-enabled/

Por padrão o apache nega o redirecionamento de url na pasta /var/www. Sendo assim, edite o 
arquivo /etc/apache2/apache2.conf para permitir: 

# nano /etc/apache2/apache2.conf

Procure a diretiva AllowOverride None na seguinte configuração (linha 166):

<Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>

(No nano use o ctrl + < undeline > para ir para a linha ) e troque para:

AllowOverride All

Para gravar o arquivo use ctr + < x >  seguido de < s >  e <enter>.

Reinicie o servidor web:

# /etc/init.d/apache2 restart



Passo 2: Configuração do Redirecionamento

Agora vamos ativar o redirecionamento de URL na pasta /var/www/html/api, para isso crie o 
arquivo .htaccess na pasta /var/www/html/api/:

# nano /var/www/html/api/.htaccess

Deixe o arquivo com a seguinte aparência:

Options -Indexes
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^/* /api/server.php

Feita essa configuração, qualquer acesso feito a uri que caia nesta pasta api no servidor web será 
redirecionado para tratamento por server.php.

Para testar isso abra um navegador e acesse o servidor web da VM usando o browser da Máquina 
Real.

http://IP_VM/api/cpu

Qualquer valor que seja colocado após a pasta api na URI, será redirecionado para o server.php 
entretando a URI no browser permancerá inalterada.

http://IP_VM/api/cpu


Laboratório 3 – Construindo uma Aplicação RESTful para IoT

O objetivo desta prática é construir uma aplicação RESTful que fornecerá cadastro de informações
de tags RFID. Através desta API será possível CRIAR, CADASTRAR e REMOVER uma TAG.  A
API para aplicação será da seguinte forma:

Método URI AÇÃO  no servidor DADO Descrição

PUT /api/{tag} Cria um arquivo 
com o nome tag na 
pasta /api/tags/org 
com o conteúdo 
enviado em DADO

STRING Cria uma tag

GET /api/{tag} Retorna o conteudo
do arquivo 
/api/tags/tag

NULL Exibe 
informações de 
uma tag 

DELETE /api/{tag} Remove o 
arquivo 
/api/tags/tag 

NULL Remove uma 
tag

Dito tudo isso vamos iniciar a criação da aplicação.

Passo 1: Agora vamos editar server.php em /var/www/html/api para capturar as requisições.

# nano /var/www/html/api/server.php

Deixe o arquivo conforme mostrado abaixo:

<?php 
$uri=$_SERVER['REQUEST_URI']; //variavel de ambiente que guarda a uri solicita
$metodo=$_SERVER['REQUEST_METHOD'];    //variavel de ambiente que guarda o metodo
$caminho=explode('/', $uri); //transforma a uri em um array
echo "$uri\n"; //exibe na saida a URI
echo "$metodo\n"; //exibe na saida metodo passado
print_r($caminho); //exibe o array caminho
echo "\n"; //imprime um enter
//INSIRA O PROXIMO CODIGO AQUI
?> 

Salve  o arquivo (Ctrl-x, depois S, depois Enter)
Agora vamos testar as requisições usando o aplicativo curl. Esse aplicativo é um cliente web 
altamente customizável. A sua sintaxe básica é:

Sintaxe: curl -v -X METODO URI -d dado

Vamos testar a resposta do servidor.

# curl  -v -X PUT http://127.0.0.1/api/AFFF

A resposta deve ser parecida com esta:

/api/AFFF



PUT 
Array 
( 
    [0] => 
    [1] => AFFF
) 

Passo 2: Tratamento das Requisições

O próximo passo é colocar código de controle que vai tratar cada um dos métodos (GET, PUT, 
DELETE, OPTIONS) para isso insira as linhas no arquivo server.php  no local indicado.

switch($metodo) {
  case 'PUT':

echo "TRATAR PUT\n";
break;

  case 'DELETE':
echo "TRATAR DELETE\n";
break;

  case 'GET':
echo "TRATAR GET\n";
break;

  case 'OPTIONS':
echo "GET, PUT, DELETE, OPTIONS\n";
break;

 default:
header('HTTP/1.1 405 Method Not Allowed');
header('Allow: GET, PUT, DELETE, OPTIONS');
break;

}

Vamos testar a resposta do servidor para as diferentes metodos:

# curl  -v -X PUT  http://127.0.0.1/api/redelojas

ou :

# curl  -v -X  OPTIONS http://127.0.0.1/api/redelojas/AF01034566777



Passo 3: Tratando Requisições PUT)

A abordagem para o tratamento de um PUT  é usar o elemento do array para realizar as operações. 
Sendo assim vamos observar o array abaixo para uma requisição:

# curl -X PUT http://127.0.0.1/api/AFFF

Observe array abaixo, veja que o elemento que queremos tratar (organização) está no índice 2 do 
array:

Array 
( 
    [0] => 
    [1] => api 
    [2] => AFFF
) 

Visto isso a estratégia de execução para o PUT será a seguinte:

Se o elemento 2 do array estiver preechido é uma TAG, então verifica se o arquivo da TAG já 
existe, se existir retorna código 409 (Conflito), se não existir cria o arquivo e retorna codigo 200 
(OK);

Para verificar se uma variável é vazia o php tem o comando isset(variável)
Para verificar se uma pasta ou arquivo existe existe o comando file_exists(arquivo)
Para criar um arquivo fopen(arquivo,modo)
Escrever o conteudo em um arquivo fwrite(dado)
Para enviar um código HTTP a função header ex: header('HTTP/1.1 404 Not Found')

*Uma informação importante é que o header deve ser a primeira coisa que o cliente deve receber 
para poder ser aceito, então nos próximos passos devemos excluir todas as instruções de impressão 
no começo do código.

** Todas as TAGS  serão criadas dentro da pasta tags na pasta API sendo assim é necessário criar 
essa pasta e dá as permissões adequadas.

# mkdir /var/www/html/api/tags

# chown www-data /var/www/html/api/tags



Vamos alterar o código (incluir as linhas em vermelho e remover as linhas em negrito):

<?php 
$uri=$_SERVER['REQUEST_URI']; //variavel de ambiente que guarda a uri solicita 
$metodo=$_SERVER['REQUEST_METHOD'];    //variavel de ambiente que guarda o metodo 
$caminho=explode('/', $uri); //transforma a uri em um array 
$pastatags = "./tags/";                  //pasta onde sera armazenada as tags
echo "$uri\n"; //exibe na pagina a URI 
echo "$metodo\n"; //exibe o metodo passado 
print_r($caminho); //exibe o array caminho 
echo "\n"; //imprime um enter 
switch($metodo){ 
  case 'PUT': 

if(!file_exists($pastatags.$caminho[2])){ //tag nao existe
                 $f = fopen($pastatags.$caminho[2],'a+');    

}
        else{ //tag existe
                header('HTTP/1.1 409 Tag ja Existe');
        }

echo "TRATAR PUT\n"; 
break; 

  case 'DELETE': 
echo "TRATAR DELETE\n";  //Remover essa linha
break; 

  case 'GET': 
echo "TRATAR GET\n"; //Remover essa linha
break; 

  case 'OPTIONS': 
echo "GET, PUT, DELETE, OPTIONS\n"; 
break; 

 default: 
header('HTTP/1.1 405 Method Not Allowed'); 
header('Allow: GET, PUT, DELETE, OPTIONS'); 
break; 

} 
//INSIRA O PROXIMO CODIGO AQUI
?>

Teste o funcionamento da implementação:

# curl  -v -X PUT http://127.0.0.1/api/AFFA

Veja se o arquivo foi criado no diretório api/tags

# ls -l /var/www/html/api/tags 

Teste com outro objeto:

# curl  -v -X  PUT http://127.0.0.1/api/AFFA 

Você deve receber um código 409 que indica que a tag já existe.



Observe que até o momento estamos criando o arquivo vazio. Para informar um dado numa 
requisição HTTP com o curl você pode usar a opção -d, como no exemplo (Não execute ainda!):

# curl  -v -X PUT http://127.0.0.1/api/AFFA -d “Fulano da Silva Sauro”

Então para ajustar o código para contemplar essa funcionalidade devemos adicionar a parte 
vermelha em server.php seguinte:
  case 'PUT': 

if(!file_exists($pastatags.$caminho[2])){ //tag nao existe
                 $f = open($pastatags.$caminho[2],'a+'); 

     fwrite($f,file_get_contents('php://input'));    
}

Salve o arquivo. E execute o comando:

# curl  -v -X PUT http://127.0.0.1/api/AFFA -d “Fulano da Silva Sauro”

Neste ponto deve está criado no sistema um arquivo com o conteúdo especificado. Para verificar 
basta digitar:

# cat /var/www/html/api/tags/AFFA

E a resposta deve ser:

Fulano da Silva Sauro

Como exercício implemente o GET e o DELETE.

Dica 1:

Para ler um arquivo você pode usar o seguintes comandos:

$f = fopen(arquivo,’r+’);
echo fread($f,filesize(arquivo));

Não esqueça de verificar se o arquivo existe.

Dica 2: 

Para deletar um arquivo você pode usar o comando unlink(arquivo)

Não esqueça de verificar se o arquivo existe.



Laboratório 4 – Criando serviço de nuvem para IoT

Quando falamos da porção da IoT hospedada na nuvem, estamos falando dos servidores que 
receberão as informações dos diversos sensores para armazenamento e analytics. No nosso exemplo
vamos uma aplicação de onde será possível:
1) Acompanhar os valores dos sensores em uma Dashboad
2) Disparar eventos a partir de valores assumidos por variáveis e
3) Passar instruções para um atuador

Para executar esse laboratório será necessário fazer o cadastro no site ubidots.com. Procure o botão
SIGN UP. E execute os passos das telas seguintes informando os seus dados conforme as telas
abaixo:

Uma vez o cadastro concluído você poderá começar a criar o ambiente. A ordem de criação dos 
“componentes” é: Device, Variáveis, DashBoard, Evento.  Então vamos começar criando o 
“Device”:

Passo 1: Criação do Device com duas variáveis

          

                 

Pressione



Escolha Blank Digite o nome da sua preferência para o
dispositivo

Uma Vez criado deverá aparecer uma tela conforme abaixo:

Clique no nome do dispositivo uma tela como a mostrada na figura abaixo deve aparecer:

Clique em “ADD Variable” Escolha tipo Raw

Crie duas Variáveis: 
Temperatura e interruptor 
conforme a tela ao lado



Passo 2: Criação da Dashboard

Vá ao menu “Device Management” e
escolha a opção Dashboard

Clique em “Create a new dashboard”

Digite um nome para a sua dashboard e clique
no botão indicado

Em seguida clique no nome da dashboard

Passo 3: Criação do Elementos (widgets) que permitirão acompanhar/controlar sensores e atuadores

Procure o botão (+) para adicionar o widget

Escolha chart na tela abaixo:



Selecione line chart:

Pressione o “+”

Pressione o dispositivo

Escolha a variável temperatura



Pressione o botão “Add Variable”

Pressione “Finish”

Repita o mesmo procedimento para criar a variável interruptor. Escolha um widget da categoria
Control  e do tipo switch. A variavel e interruptor.

    

Preencha o formulário de configuração conforme abaixo e clique em “finish”:



Se  os  procedimentos  foram  executados  corretamente  agora  você  tem  uma  dashboard  para
acompanhar a temperatura enviada pelo dispositivo e atuar na variavel interruptor modificando para
‘1’ ou ‘0’.

Passo 4: Testes

Para execução dos testes vamos precisar enviar e receber dados dos servidores da ubidots. Para isso 
e preciso usar o token da API.

 Escolha as opção “API Crendentials” 

O default token é usada para autenticar acessos a API

No comando abaixo troque o texto em negrito SeuToken pelo default token. 

# curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"value":30}' 
http://things.ubidots.com/api/v1.6/devices/POP01/temperatura/values?token=SeuToken

Execute o comando acima algumas vezes mudando o “value”.

Explore os eventos tente criar um evento que mande um e-mail quando o valor da temperatura for 
maior que 80.

Recupere o valor da variável interruptor:

# curl  http://things.ubidots.com/api/v1.6/devices/POP01/interrputor/values?token=SeuToken

Se não vier algo é porque você ainda não pressionou a chave on/off na dashboard. Pressione a chave
e repita o comando.


