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RESUMO 

        
 O compartilhamento de informação e conhecimento entre as 
instituições é fundamental para desenvolvimento cultural e científico. Portanto, 
acordos são firmados para prover que isto aconteça pela internet. O objetivo 
deste trabalho é desenvolver uma solução gratuita para comunidade 
acadêmica da UFRJ (alunos e funcionários com vínculos ativos) que permita 
visitar as bases científicas remotamente (de fora da UFRJ), assim como o 
Portal de Periódicos CAPES. Para isto foi realizada a implantação de um 
servidor de autenticação centralizada para a inclusão da UFRJ na Comunidade 
Acadêmica Federada (CAFe), a configuração de um proxy reverso e o 
desenvolvimento de uma aplicação web para servir de interface para esta 
configuração. Esta solução facilitou o acesso a um número maior de conteúdos 
do acervo. 
        

Palavras-chaves: Proxy reverso, acervo científico, software livre. 
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1.    INTRODUÇÃO 

 

 

Os cientistas sempre se preocuparam em divulgar os resultados de suas 

pesquisas para garantir a perpetuação e o progresso da Ciência. Inicialmente, 

era feito através de cartas, jornais cotidianos, folhetins entre os membros das 

comunidades e posteriormente por meio de revistas periódicas. 

 

O periódico científico tem sua origem datada do século XVII, mas foi a 

partir da Segunda Guerra Mundial que o periódico passou a ser objeto 

sistemático de estudo para a comunicação científica. Ao publicar, o 

pesquisador realiza importantes funções da ciência, como por exemplo, 

registrar a informação gerando mais conhecimento, levar a comunicação entre 

os cientistas e garantir o reconhecimento público pela descoberta científica. 

 

Após a década de 1980, as redes de computadores deram um salto 

tecnológico que possibilitou uma melhora no uso e acesso às publicações 

científicas, e o início do processo de aceitação dos periódicos eletrônicos como 

principal meio de comunicação entre os pares. 

 

Dessa forma, a legitimidade da pesquisa se faz após a sua publicação 

em meios aceitos pelas comunidades científicas, e de acordo com Crespo e 

Caregnato [1] “a publicação de uma pesquisa é indispensável para que ela seja 

legitimada [...] e constitui um dos elementos que compõem a base da 

comunicação científica”. 

 

No entanto, a maior parte desse acervo se encontra sob domínio 

particular, e muitas vezes, com conteúdo protegidos por direitos autorais e de 

patentes. Sendo assim, é fundamental prover um acesso de forma segura. 

Convênios entre as instituições são firmados a fim de garantir o 

compartilhamento desse conteúdo pela internet. Em 2011, o governo brasileiro 



 

 

gastou R$ 133 milhões para que 326 instituições de pesquisa do país tivessem 

acesso a mais de 31 mil periódicos científicos comerciais [2]. 

 

O Portal de Periódicos da Capes [3] foi lançado há mais de quinze anos 

com o objetivo de suprir as necessidades de acesso a informação e solucionar 

problemas que afetavam as coleções das bibliotecas universitárias nas 

décadas de 80 e 90 onde se observava grandes problemas com relação às 

coleções que sempre estavam defasadas ou atrasadas, em virtude da crise do 

mercado editorial de produções científicas e da expansão dos periódicos 

eletrônicos. 

 

Então em 2000 surge efetivamente esse Portal com o objetivo de 

democratizar o acesso à informação e facilitar a pesquisa através do uso de 

bases de dados online e com a finalidade de reduzir as desigualdades 

regionais no acesso à ciência. 

 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma solução para 

comunidade acadêmica da UFRJ (alunos e funcionários com vínculos ativos) 

que permita visitar as bases científicas remotamente (de fora da UFRJ), assim 

como o Portal de Periódicos CAPES. A motivação se deu devido a grande 

importância de facilitar o acesso a este vasto acervo científico. Este projeto 

apresenta como solução a implantação de um servidor de autenticação 

centralizada para a inclusão da UFRJ na Comunidade Acadêmica Federada 

(CAFe) [4], a configuração de um proxy reverso [5] e o desenvolvimento de 

uma aplicação para servir de interface administrativa. 

 

Um proxy reverso é um tipo de servidor de proxy que retorna recursos 

de um ou mais servidores para os usuários, como se estes recursos tivessem 

origem no proxy em si. Enquanto um proxy convencional atua como um 

intermediário para seus usuários conectarem com qualquer servidor, um proxy 

reverso atua como um intermediário para seus servidores para ser contactado 

por qualquer usuário [5]. 



 

 

  

Este trabalho está organizado como segue: O capítulo 2 mostra as 

soluções existentes no mercado para acesso ao acervo científico. O Capítulo 3 

apresenta a análise de requisitos realizada para a posterior implementação da 

ferramenta proposta. No Capítulo 4 é apresentado a modelagem do sistema. O 

Capítulo 5 explica as tecnologias utilizadas e a interface do sistema. Por fim, as 

conclusões e trabalhos futuros são apresentados no Capítulo 6. 

 



 

 

2 SOLUÇÕES EXISTENTES 

Até o início deste trabalho, o método utilizado para acessar 

remotamente o acervo científico era via proxy convencional (forward), onde o 

navegador tem que ser configurado adequadamente e então todo tráfego 

passa a ser através do proxy. Os problemas encontrados nesta solução são: 

complexidade de configuração pelo usuário, exclusividade no uso do 

navegador, acesso ao conteúdo indevido, sobrecarga do servidor e dificuldade 

de manutenção. 

 

2.1 PROXY CONVENCIONAL (forward) x PROXY REVERSO 

 

 Numa arquitetura cliente-servidor, um proxy serve como 

intermediário às requisições de um cliente aos recursos de um servidor. Ele 

age como um controlador dessa comunicação podendo interferir nela de 

diferentes formas, alterando a solicitação do cliente ou a resposta do servidor. 

E, algumas vezes, pode disponibilizar estes recursos mesmo sem se conectar 

ao servidor especificado. Esses servidores têm várias utilidades, como filtro de 

conteúdo, cache, balanceador de carga e o provedor de anonimato [6]. Um 

servidor proxy sempre age em nome de uma outra máquina, um cliente ou 

outro servidor. A diferença entre proxy convencional (forward) e um proxy 

reverso está em quem este representa. 

     Um proxy convencional (forward) fornece serviço para um ou mais 

clientes, geralmente transparente em uma rede interna. Quando um cliente faz 

uma tentativa de conexão a um servidor na Internet, sua requisição passa 

através do proxy, que a encaminha ao servidor destino. Do ponto de vista do 

servidor, foi o proxy que emitiu o pedido, não o cliente. Assim, quando o 

servidor responde, dirige-se a sua resposta para o proxy, que em seguida a 

envia para o cliente que fez a solicitação. 



 

 

Já um proxy reverso, como o próprio nome indica, faz exatamente o 

oposto. Enquanto o proxy forward encaminha em nome do cliente, o reverso 

representa um ou mais servidores [5]. Para o cliente, é o proxy reverso que 

está fornecendo serviços. O cliente é alheio aos servidores por trás do proxy 

que são, na verdade, quem prestam esses serviços. Assim sendo, enquanto 

que um proxy forward esconde a identidade dos clientes, um proxy reverso 

esconde as identidades dos servidores, conforme mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Proxy forward x  Proxy reverso 

 



 

 

2.2  PROBLEMAS PROXY CONVENCIONAL 

 O método simples usado para acessar remotamente é via proxy 

convencional, onde o navegador tem que ser configurado adequadamente e 

então todo tráfego passa a ser através do proxy. Os problemas encontrados 

nesta solução são: 

2.2.1. Complexidade de configuração pelo usuário 

 

A configuração varia de acordo com o navegador, e usuários mais 

antigos ou de fora da área tecnológica apresentam dificuldades, mesmo 

possuindo acesso a manuais explicativos. 

 

2.2.2. Exclusividade no uso do navegador 

 

Uma vez que o navegador está configurado, qualquer filtro aplicado pelo 

proxy pode impedir o acesso as outras páginas naquele mesmo navegador. 

Logo, o usuário teria que usar um outro navegador para ver seu e-mail, por 

exemplo. 

 

2.2.3. Acesso ao conteúdo indevido 

 

Sem a configuração correta, o proxy pode ser usado para acessar outros 

sites além das bases científicas, e este pode conter material indevido ou até 

mesmo ilegal. 

 

2.2.4. Sobrecarga do servidor: 

 



 

 

Mesmo o material de livre acesso (imagens, css, js) referenciadas pelo 

pelos sites terão que ser disponibilizadas via proxy e isso sobrecarregará o 

proxy desnecessariamente. Na verdade, grande parte do conteúdo está aberto 

ao público em geral sem precisar de proxy. 

 

2.2.5. Dificuldade de manutenção 

 

A definição detalhada do que pode ser acessado é muito complexa, uma 

vez que uma página do portal faz referências a diversas outras, algumas são 

externas ao site (como o Google Analytics) e podem ter alterações. E o 

cadastro de usuário é feito de forma manual e de difícil manutenção. 

2.3  PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES 

O Portal de Periódicos CAPES [3] foi criado em novembro de 2000 

para democratizar o acesso a conteúdos científicos de alto nível produzido no 

mundo e oferece acesso a mais de 36.000 títulos com texto completo, 130 

bases referenciais, 12 bases exclusivas para patentes e mais de 250.000 e-

books. Além disso, ainda oferece conteúdo gratuito selecionado, como bases 

de livre acesso, periódicos nacionais com boa classificação no Programa 

Qualis-Capes, além dos resumos de teses e dissertações defendidas no país.  

A CAFe é uma federação de identidade que reúne instituições de 

ensino e pesquisa brasileiras, e permite que elas compartilhem serviços e 

informações de seus usuários via o protocolo SAML [7]. A UFRJ não faz parte 

dessa comunidade, pois encontra dificuldades devido a grande quantidade de 

usuários (mais de 70.000), sistemas legados e ambientes heterogêneos. 



 

 

3 ANÁLISE DE REQUISITOS 

A análise de requisitos se dá pelo estudo das características que o 

sistema deverá possuir para atender as necessidades e expectativas do 

cliente. Ela é o início do processo de desenvolvimento do software, e é nesta 

etapa que são analisadas as funcionalidades solicitadas pelo cliente a fim de 

verificar os possíveis impactos e se as necessidades tecnológicas para 

implementação já estão disponíveis. 

3.1  DESCRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS 

Os Stakeholders (em português, parte interessada ou interveniente), 

são todos aqueles com algum interesse no sistema, afetando ou sendo 

afetados por seus resultados [8]. De maneira geral compreende todos os 

envolvidos no processo, sejam estes de modo temporário ou duradouro. 

 Para este sistema foram identificados os seguintes Stakeholders: 

 

● Administrador do sistema: Pessoa responsável pelo gerenciamento do 

sistema. 

● Usuários: Membro da comunidade acadêmica: alunos, professores e 

técnicos administrativo da UFRJ. 

 

3.2 DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA 

 

Esta etapa determina como os stakeholders irão interagir com o 

sistema. Uma breve descrição das responsabilidades dos usuários para com o 

sistema são descritas a seguir. 



 

 

 

● Administrador do sistema: Responsável pelo cadastro dos links para as 

bases de conhecimento, os servidores envolvidos e os IP’s da instituição 

que não precisam de usar o proxy. Além disso, ele deve acompanhar os 

problemas notificados. 

● Usuário: Qualquer membro da comunidade acadêmica da universidade 

(alunos, professores e técnicos administrativos) que ficará responsável 

por notificar um problema no proxy. 

 

3.3 REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

Os requisitos funcionais representam algo que o sistema deve fazer, 

ou seja, uma função esperada do sistema que agregue algum valor a seus 

usuários [8].  

 

● Cadastro: o sistema deverá manter diversos tipos de cadastros: cadastro 

de  links, de servidores de conteúdo e de ips restritos. 

● Consultas: o sistema deverá fornecer vários tipos de consultas: de 

usuários, de conteúdo e de ips. 

● Relatórios: o sistema deverá fornecer relatórios informativos e gerenciais 

de problemas detectados por usuários e administradores. 

 

3.4  REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

 

Os requisitos não funcionais são descritos como a forma pela qual 

os requisitos funcionais devem ser alcançados. Eles definem propriedades e 

restrições do sistema [9].  

 

● Usabilidade: 

O sistema será desenvolvido tendo como base uma interface simples e 

dinâmica, para que o usuário possa localizar o que necessita sem dificuldades. 

Não serão utilizados recursos que exijam um grande processamento gráfico, 



 

 

pra que o sistema possa ser utilizado em equipamentos com um menor recurso 

de hardware. 

 

● Desempenho: 

O sistema deve operar de forma leve, com menor tempo de resposta 

possível e consumir poucos recursos. Para isso a sua base de dados deverá 

ser bem estruturada e relacional e fazer uso de cache. Será necessário 

também: 

● Tecnologia: 

O sistema deverá rodar em plataforma web (arquitetura cliente-servidor) 

para que o usuário de qualquer lugar e dispositivo possa acessar sem a 

necessidade de instalar nada no cliente. 

Todas as ferramentas utilizadas devem ser open source para não haver 

qualquer tipo de custo ou despesa com licença. 

 

● Segurança: 

 O sistema deverá usar um canal criptografado (HTTPS) na 

comunicação entre o cliente e o servidor na tela administrativa e no serviço de 

autenticação. 

 

 Disponibilidade: 

 Devido a grande importância do sistema, ele deve ter alta 

disponibilidade para evitar interrupções no serviço. Para isso será necessário 

uma infraestrutura com redundância dos servidores, replicação e sincronização 

da base de dados. 



 

 

4  MODELAGEM DO SISTEMA 

A modelagem permitirá entender melhor o sistema que está sendo 

desenvolvido. Este modelo fornece uma ideia de como o sistema deve 

funcionar, permitindo também a especificação da estrutura que servirá de guia 

para sua construção e documentação.  

4.1  DIAGRAMA DE CASO DE USO 

O diagrama de caso de uso é o diagrama mais informal da UML, 

sendo utilizado principalmente para auxiliar no levantamento e na análise dos 

requisitos, em que são determinadas as necessidades do usuário, e na 

compreensão do sistema como um todo [9]. Seus principais componentes são 

atores e casos de uso [8]. O diagrama da Figura 2 mostra os atores e as 

funcionalidades (caso de uso ) do sistema. 



 

 

 

Figura 2 – Diagrama Caso de Uso (ProxyTIC). 

4.2   DESCRIÇÃO DO CASO DE USO 

Nesta subseção serão apresentadas as descrições dos casos de 

uso para um melhor detalhamento do processo, produzindo uma 

documentação que descreve cada caso de uso. 

 

DCU01 - Inserir link 

O caso de uso se inicia o administrador altera o cadastro de links para 

os servidores protegidos pelo proxy. 

Ator Principal: Administrador 

Precondições: Usuário deve já estar logado com permissão de administrador. 

Fluxo básico: 

1. O administrador abre a tela “Cadastro de Links”. 

2. O sistema exibe o campo “Adicionar novo link”. 

3. O administrador digita a URL do link nesse campo e clica em “Novo”. 



 

 

4. O sistema exibe a mensagem “Link inserido com sucesso” 

Pós-condições: O sistema deve exibir o novo link na tela “Cadastro de Links”. 

 

DCU02 - Editar link 

O caso de uso se inicia o administrador altera o cadastro de links para 

os servidores protegidos pelo proxy. 

Ator Principal: Administrador 

Precondições: Usuário deve já estar logado com permissão de administrador. 

Fluxo básico: 

1. O administrador abre a tela “Cadastro de Links”. 

2. O sistema exibe a lista com todos links já cadastrados. 

3. O administrador clica no botão “Editar”  do link escolhido. 

4. O sistema exibe um pop-up com as informações do link. 

5. O administrador altera os campos do link e clica em “Atualizar”. 

6. O sistema exibe a mensagem “Link alterado com sucesso”. 

Pós-condições: O sistema deve exibir link editado na tela “Cadastro de Links”. 

 

DCU03 - Remover link 

O caso de uso se inicia o administrador altera o cadastro de links para 

os servidores protegidos pelo proxy. 

Ator Principal: Administrador 

Precondições: Usuário deve já estar logado com permissão de administrador. 

Fluxo básico: 

1. O administrador abre a tela “Cadastro de Links”. 

2. O sistema exibe a lista com todos links já cadastrados. 

3. O administrador clica no botão “Excluir”  do link escolhido. 

4. O sistema exibe a mensagem “Link removido com sucesso”. 

Pós-condições: O sistema não deve exibir o link excluído na tela “Cadastro de 

Links”. 

 

DCU04 - Inserir IP restrito 



 

 

O caso de uso se inicia o administrador altera o cadastro de IP’s que 

não podem acessar o proxy.. 

Ator Principal: Administrador 

Precondições: Usuário deve já estar logado com permissão de administrador. 

Fluxo básico: 

1. O administrador abre a tela “Cadastro de IP’s restritos”. 

2. O sistema exibe a lista de servidores e um campo com uma lista de IP’s 

restritos para cada servidor. 

3. O administrador digita o novo IP a ser inserido ao lado da lista. 

4. O sistema insere o novo IP à lista do servidor escolhido. 

Pós-condições: O sistema deve exibir IP inserido na lista de IP’s do servidor. 

 

DCU05 - Remover IP restrito 

O caso de uso se inicia o administrador altera o cadastro de IP’s que 

não podem acessar o proxy. 

Ator Principal: Administrador 

Precondições: Usuário deve já estar logado com permissão de administrador. 

Fluxo básico: 

1. O administrador abre a tela “Cadastro de IP’s restritos”. 

2. O sistema exibe a lista de servidores e um campo com uma lista de IP’s 

restritos para cada servidor. 

3. O administrador clica no IP escolhido da lista do servidor. 

4. O sistema exclui o IP da lista do servidor escolhido. 

Pós-condições: O sistema não deve mais exibir IP excluido da lista de IP’s do 

servidor. 

 

DCU06 - Inserir Servidor 

O caso de uso se inicia o administrador altera o cadastro de servidores 

protegidos pelo proxy. 

Ator Principal: Administrador 

Precondições: Usuário deve já estar logado com permissão de administrador. 

Fluxo básico: 



 

 

1. O administrador abre a tela “Cadastro de Servidores”. 

2. O sistema exibe a lista com todos servidores já cadastrados. 

3. O administrador digita as informações do novo servidor no fomulário que 

fica no rodapé da lista e clica em “Novo”. 

4. O sistema exibe a mensagem “Servidor inserido com sucesso”. 

Pós-condições: O sistema deve exibir o novo servidor na tela “Cadastro de 

Servidores”. 

 

DCU07 - Editar Servidor 

O caso de uso se inicia o administrador altera o cadastro de servidores 

protegidos pelo proxy. 

Ator Principal: Administrador 

Precondições: Usuário deve já estar logado com permissão de administrador. 

Fluxo básico: 

1. O administrador abre a tela “Cadastro de Servidores”. 

2. O sistema exibe a lista com todos servidores já cadastrados. 

3.  O administrador clica no botão “Editar” do servidor escolhido. 

4. O sistema exibe um pop-up com as informações do servidor. 

5. O administrador altera os campos do servidor e clica em “Atualizar”. 

6. O sistema exibe a mensagem “Servidor alterado com sucesso”. 

Pós-condições: O sistema deve exibir servidor recém modificado na tela 

“Cadastro de Servidores”. 

 

DCU08 - Remover Servidor 

O caso de uso se inicia o administrador altera o cadastro de servidores 

protegidos pelo proxy. 

Ator Principal: Administrador 

Precondições: Usuário deve já estar logado com permissão de administrador. 

Fluxo básico: 

1. O administrador abre a tela “Cadastro de Servidores”. 

2. O sistema exibe a lista com todos servidores já cadastrados. 

3. O administrador clica no botão “Excluir” do servidor escolhido. 



 

 

4. O sistema exibe a mensagem “Servidor removido com sucesso”. 

Pós-condições: O sistema não deve exibir servidor recém removido na tela 

“Cadastro de Servidores”. 

 

DCU09 - Notificar Problema 

O caso de uso se inicia quando o usuário encontra algum problema no 

sistema.  

Ator Principal: Usuário 

Precondições: Usuário deve já estar logado. 

Fluxo básico: 

1. O usuário abre a tela “Principal”. 

2. O sistema exibe lista de links para os servidores protegidos pelo proxy. 

3. O usuário clica no link escolhido. 

4. O sistema redireciona o usuário ao proxy reverso. 

Pós-condições: A aplicação de e-mail do cliente de abrir. 

 

DCU010 - Buscar Produção 

O caso de uso se inicia quando o usuário procura alguma produção 

científica pelo proxy reverso.. 

Ator Principal: Usuário 

Precondições: Usuário deve já estar logado. 

Fluxo básico: 

1. O usuário abre a tela “Principal”. 

2. O sistema exibe lista de links para os servidores protegidos pelo proxy. 

3. O usuário clica no link escolhido. 

4. O sistema redireciona o usuário ao proxy reverso . 

Pós-condições: O usuário deve visualizar a página da base de conhecimento 

escolhida através do proxy. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.3  MODELO DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO (MER) 

 

 O modelo de entidade e relacionamento consiste em mapear 

graficamente o mundo  real  do  sistema  e representar o modelo e  o  

relacionamento  existente  entre  os  dados. A entidade identifica  a  

representação abstrata de um objeto do mundo real sobre o qual de deseja-se 

guardar informações. Já o relacionamento representa a associação entre os 

elementos do conjunto de uma entidade com outra entidade [8].  Este diagrama 

define os métodos e atributos de cada entidade da ferramenta proposta e o 

relacionamento entre estas entidades, conforme representado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Modelo Entidade Relacionamento 



 

 

5  FERRAMENTA PROPOSTA: Tecnologias e 

interface 

Neste capítulo são brevemente descritas as ferramentas utilizadas 

para o desenvolvimento do sistema.  Posteriormente, são apresentadas as 

telas com a interface do sistema. 

 

 CAS Apereo 

 

 Cas é uma ferramenta que fornece um processo de autenticação 

por sessão/usuário que permite o usuário fornecer suas credenciais apenas 

uma vez para acessar várias aplicações [10]. A single sign-on (assinatura única 

em tradução livre) permite ao usuário acessar todas as aplicações que ele é 

autorizado a acessar. Ela elimina futuras requisições de autenticação quando o 

usuário muda de aplicações durante esse sessão. 

 

 SAML 

 

 SAML (Security Assertion Markup Language)  é um padrão aberto, 

no qual um usuário pode acessar um sistema em um ambiente, e ser 

redirecionado para  outros sistemas por outros acessos também confiáveis, 

sem a necessidade de uma nova realização de logon (até a sessão do 

navegador web ser finalizada) [11]. 

 A especificação SAML define três papéis: o principal 

(normalmente, um usuário), o provedor de identidade (IDP), e o prestador do 

serviço (SP). No caso de uso abordado por SAML, o principal solicita um 

serviço do fornecedor de serviços. Os pedidos e as prestadoras de serviços 

obtém uma afirmação de identidade a partir do provedor de identidade. Com 



 

 

base na afirmação, o prestador de serviços pode tomar uma decisão de 

controle de acesso - em outras palavras, pode escolher se quer executar algum 

serviço para o principal conectado [11].  

 

 

 PostgreSQL 

 

 Para a construção da base de dados, o gerenciador de banco de 

dados utilizado foi o PostgreSQL. Ele é veloz, robusto e está na lista dos que 

mais possuem recursos. O PostgreSQL foi o pioneiro na introdução de vários 

conceitos objeto-relacionais que só recentemente foram implementados em 

alguns bancos de dados comerciais [12]. Dentre as principais características, 

os autores citam: Suporte aos padrões ANSI SQL 89, 92 e 99; Suporte a 

transações; Sistema de concorrência de múltiplas versões dos dados; Backup 

online; Integridade referencial; Funções definidas pelo usuário; Herança de 

tabelas; Conexão por interfaces nativas; Suporte a várias linguagens de 

desenvolvimento (PHP, Java, C, ASP, .Net, Perl, Python, VB, Delphi, C++ 

Builder etc); Tipos de dados definidos pelo usuário; Várias linguagens de 

programação de funções (plpgSQL, plTcl, plPerl, plPython, C etc). 

 O PostgreSQL pode ser instalado nas plataformas Unix (Linux, 

FreeBSD, AIX, HPUX, Solaris, NetBSD, OpenBSD etc) – de fato, ele já faz 

parte da distribuição da maioria delas. A versão livre do banco ainda não está 

disponível para Windows. Quem necessita rodar a versão livre do PostgreSQL 

no Windows deve utilizar um emulador UNIX. No entanto, o uso de um 

emulador faz com que o servidor fique até 50% mais lento do que o normal. A 

distribuição comercial da dbExperts contém uma versão do PostgreSQL nativa 

para Windows, dispensando o uso de qualquer emulador. 

 

 

 PHP 

 A linguagem de programação utilizada para a implementação da 

ferramenta foi PHP. Segundo [13], PHP é uma linguagem interpretada livre 



 

 

utilizada originalmente apenas para o desenvolvimento de aplicações 

presentes e atuantes no lado do servidor, capazes de gerar conteúdo dinâmico 

na internet. 

 A linguagem PHP é uma linguagem de programação de domínio 

específico, ou seja, seu escopo se estende a um campo de atuação que é o 

desenvolvimento web, embora tenha variantes como o PHP-GTK. Seu 

propósito principal é de implementar soluções web velozes, simples e 

eficientes. Características: velocidade, robustez, orientação a objetos, 

portabilidade, tipagem dinâmica, código aberto, sintaxe parecida com C/C++ e 

Perl e Server-side (O cliente manda o pedido e o servidor responde em página 

HTML) 

 

 Apache 

 

 O servidor Apache (ou Servidor HTTP Apache) é o mais bem 

sucedido servidor web livre. Foi criado em 1995 por Rob McCool, então 

funcionário do NCSA (National Center for Supercomputing Applications) e é 

atualmente o servidor web mais utilizado. Ele é totalmente plugável, sem a 

necessidade de recompilação para a instalação de um módulo. Essa 

característica foi fundamental para a escolha do Apache como proxy reverso. 

 

5.1  PROXY REVERSO 

 

Como citado anteriormente, a ferramenta selecionada para fazer o proxy 

propriamente dito, foi o Apache. Foram instalados vários módulos nele para 

que o proxy reverso funcionasse corretamente: 

 mod_proxy: Módulo que permite ativar o recurso de proxy do apache. 

 mod_headers: Módulo que permite editar o cabeçalho HTTP (da 

requisições e respostas) que passa pelo proxy. 

 mod_rewrite: Módulo poderoso que permite o uso de expressões 

regulares para editar as requisições do cliente. 



 

 

 mod_substitute: Módulo que permite o uso de expressões regulares 

editar o corpo HTTP das respostas do servidor. 

 mod_cas: Módulo do apache que reconhece a sessão do servidor de 

autenticação central (CAS). 

 mod_ssl: Módulo que permite a criptografia da comunicação (HTTPS). 

 

Com o proxy reverso o endereço que o usuário vai usar é o que muda. 

No caso do Portal de Periódicos CAPES, o endereço em vez de ser 

"periodicos.capes.gov.br" passa a ser "capes.proxy.ufrj.br". Dessa forma, 

quando o usuário entrar com o endereço "http://capes.proxy.ufrj.br" toda 

requisição é jogada ao proxy e repassada a "periodicos.capes.gov.br". Não é 

necessário configurar o navegador e dessa forma todos os problemas do proxy 

convencional são resolvidos. Os detalhes que precisam ser tratados são: 

 

1. Autenticação Cross-Domain: O método de autenticação precisa aceitar 

múltiplos domínios. Caso a autenticação não for Cross-Domain, 

 em toda mudança de domínio será solicitado o usuário e senha. 

  

2. Redirecionamentos: O redirecionamento se dá por meio do cabeçalho 

de reposta HTTP (Location, Content-Location and URI), e este deve ser 

editado no proxy. 

  

3. Domínio do Cookie: Os Cookies são usados para armazenar 

informações nos navegadores, e contém dados importantes. Logo 

é fundamental o domínio dos Cookies que serão criados. 

  

4. Os Links: Geralmente os Links são absolutos, então quando se clica 

neles, o usuário é enviado para o endereço original. Portanto, os links 

também terão que ser modificados. 

 

 

 



 

 

 

5.2  INTERFACE 

A interface é o ambiente responsável pela interação entre o homem e o 

computador. Corresponde a um ciclo, onde cada parte recebe informações, as 

processa e emite novas informações. A seguir, serão apresentadas todas as 

telas de interfaces de usuários do sistema e uma breve explicação sobre seu 

funcionamento. 

 

5.2.1 Tela Principal 

 

A tela principal, conforme apresentado na Figura 4, é página inicial de 

todos os usuários. Nessa tela encontra-se todas as funcionalidades disponíveis 

pra o usuário comum. Ela exibe uma lista de links onde o usuário pode navegar 

durante sua busca por um artigo. Todos os membros autenticados pelo CAS 

podem acessar o proxy sem nenhum tipo de configuração do cliente e também 

contribuir para a qualidade do serviço notificando problemas que ocorreram 

durante sua pesquisa. 

 



 

 

Figura 4 –Tela Principal do Sistema 

 

5.2.2 Tela de Cadastro de Links 

 

 A tela de cadastro de links é a página que exibe o cadastro dos 

links que estão na página inicial, conforme apresentado na Figura 5. Esta tela 

faz parte da interface administrativa do sistema, isto é, somente o 

administrador pode acessá-la, além de está disponível somente via HTTPS. Ela 

permite que o administrador possa inserir ou excluir um link do banco de 

dados. 

 



 

 

 

 Figura 5 – Tela de Cadastro de Links 

 

 Além disso, ela possibilita a modificação do texto que é exibido na 

página ou a URL (servidor) que está por trás de cada link, vide Figura 6. 

  

 

Figura 6 – Tela de Cadastro de Links - URL 

 

5.2.3 Tela de Cadastro de Servidores 

 

 Outra página administrativa que permite a configuração detalhada 

dos servidores pra onde os links da página inicial apontam é a tela de cadastro 

de servidores apresentada na Figura 7. Essa tela é onde os servidores podem 

ser inseridos, editados e removidos. 

 



 

 

 

 Figura 7 –  Tela de Cadastro de Servidores 

 

5.2.4 Tela de Cadastro de IP’s restritos 

 

 A tela de cadastro de IP's restritos é a página onde administrador 

pode restringir o acesso ao proxy através do IP do cliente, conforme mostrado 

na Figura 8. Nela é possível definir quais IP’s não conseguiram acessar o 

através do proxy. 

 

 

Figura 8– Tela de Cadastro de IP’s restritos 



 

 

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O desenvolvimento desse projeto levou muito tempo para 

amadurecer e se materialzar numa solução concreta possivel de implementar. 

Uma parte desse projeto foi implantada na UFRJ e o impacto desse trabalho na 

comunidade acadêmica foi enorme e de grande repercussão. 

Antes, somente alunos de pós-graduação tinham acesso ao Portal 

CAPES remotamente. A grande maioria dos alunos, normalmente da 

graduação só poderiam acessar o portal de modo presencial em algum 

laboratório ou biblioteca de uma das unidades. 

Mesmo dentro da própria instituição, não havia a garantia da 

disponibilidade de uma máquina ou conexão limitada pela sua própria 

infraestrutura, principalmente dos campi mais distantes. Todo conhecimento 

adquerido, não só da área de engenharia de software como também o da área 

de redes, direto ou indiretamente, durante minha graduação foi fundamental 

para a criação do projeto. 

Outra parte do projeto que está em fase de teste é a dos livros 

eletrônicos. O SiBI (Sistema de Bibliotecas e Informação) da UFRJ tem 

trabalhado em conjunto para poder disponibilizar o acesso através do 

ProxyTIC. 

O sistema ainda pode evoluir e agregar novas funcionalidades tais 

como um proxy que permita cadastrar bases que possuam algum tipo de 

controle de acesso mais elaborado do que o método por IP. Essas tarefas 

serão desenvolvidas em trabalhos futuros. 
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