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Introdução: Proxy é um servidor que atende as requisições colocadas pelo
administrador repassando os dados do cliente à frente. Serve basicamente para
controlar a navegação dos usuários de uma rede, bem como realizar cache dos sites
navegados. Proxy Reverso é um servidor de rede utilizado para repassar as
informações, tornando-o a única interface para as requisições externas. Para o projeto
AFRANCI Interfaces Inteligentes, foi pesquisado qual seria o software mais indicado
para a implantação do proxy reverso em Etherpad-Lite na rede do Unileste. Objetivo:
O objetivo da pesquisa é estudar, analisar e constatar qual o mais adequado software
para implantar proxy reverso no Laboratório de Inteligência Computacional
(LIC-Unileste), a fim de disponibilizar o software de edição colaborativa de texto em
tempo-real (Etherpad-Lite) para estudantes na rede do Unileste e para internautas.
Metodologia: Foram realizadas pesquisas na internet tendo em vista softwares que
realizem o proxy reverso. Dentre todos os resultados, os softwares selecionados para
teste comparativo foram o Apache e o Nginx. Os principais critérios de validação para
escolha foram (a) o tempo de execução, (b) o tamanho do software, (c) o número
máximo de conexões por segundo e (d) o consumo de memória RAM.  Resultados:
Testes comparativos com ambas as ferramentas apresentaram o Nginx como o melhor
software para a implantação do proxy reverso, além de que ele pode suportar uma
futura expansão para web. Com a instalação do Nginx, o Etherpad-Lite pode ser
acessado pelos alunos na rede interna do Unileste. O acesso ao Etherpad-Lite acontece
pelo navegador, digitando-se o IP local do computador-servidor localizado no LIC, em
que o Etherpad-Lite foi instalado, tal como no exemplo: \\\"10.2.6.17:9001\\\".
Para acessar o Etherpad-Lite é preciso que o computador em que o mesmo está
instalado permaneça sempre ligado, para isso, um computador do LIC permanece
sempre ligado, e mesmo quando reiniciado, os textos criados não serão perdidos pois
continuam salvos no banco de dados do Etherpad-Lite, podendo ser recuperados
facilmente. Um servidor foi utilizado para realizar a conexão entre um computador
onde está instalado o servidor web e o computador-servidor onde está instalado o
Etherpad-Lite e o Nginx, fazendo com que o Etherpad-Lite possa ser acessado por toda
internet. Conclusão: Pode-se concluir que Nginx é o melhor software para implantação
do Proxy Reverso para livre acesso ao Etherpad-Lite, devido a oferecer todas as
funcionalidades necessárias para o perfeito funcionamento do Etherpad-Lite, além de
ser gratuito e oferecer suporte para uma futura expansão destinado à web.
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