
Integrando IBM Datapower com Edge Micro Apigee 
 

1) Preparando o APIGee 

 

 

- Na WebGUI do Apigee crie o proxy especifico com sua API ou utilize a API default 

“edgemicro_hello” 

Nota: é necessário a instalação do micro gateway através do node (npm). No link (), descrevo 
os passos para a configuração do micro gateway, inclusive com o uso do docker. 
 

- certifique que os arquivos de definição “.yaml” estejam na pasta de trabalho \.edgemicro 

- edite os dois arquivos de configuração xxxxxx-config.yaml e altere os parâmetros abaixo para 

true, para que não faça a autenticação no apigee, no momento que chamar a API. 

oauth: 
  allowNoAuthorization: true 
  allowInvalidAuthorization: true 

 
- inicialize o micro gateway com o comando \.edgemicro>edgemicro start -o ORGANIZAÇÃO -e 

AMBIENTE -k CHAVE -s SENHA 

 

 

 

 



- Valide a chamada da API para certificar que está em execução o micro serviço informando o 

IP(192.168.0.6) ou o nome do server. 

 

 

2) Preparando o IBM Datapower 

 

 
 

- Na WebGUI do Datapower, configure através do “Multi-Protocol Gateway” o front side e o 

backend 

 



- Defina um Name e o summary para o gateway, na aba GENERAL 

- Escolha em Type, o ”static-backend” 

- Em Default Backend URL, informe o endpoint que você validou a chamada da API 
”http://192.168.0.6:8000/hello”  

- Em XML Manager escolha o valor default 

- Crie um multi-protocol gateway policy, definindo um nome no campo Policy Name 

 
a) Arraste as regras Match e Results para a linha do flow 
b) Configure a regra Match efetuando um double-click e informe o tipo do request como URL e 

forneça a url como /hello, a mesma que será usada para chamar o front side. 
 

 
c) A regra Results tem a ação de processar os resultados de saída, para isso não esqueça de 

setar a direção das regras para “Both Directions” 

d) Faça um Apply Policy e clique em Create Reusable Rule. 

 

- Em Front Side Settings, crie um HTTP Front Side Handler 

 
 
 

https://192.168.102.128:9090/service/MPGateway/consultacontaesb?popup=false&navFrame=false&edit-object=consultacontaesb&action=Edit


 
a) Ative o Admin state 
b) Mantenha o IP 0.0.0.0 para aceitar o range de IP’s 
c) Escolha o método POST e GET além das versões 1.0 e 1.1 do http 
d) Faça um Apply 

 

 
 

- Em User Agent settings, defina para seu teste o tipo Pass through par o Request e Response, 

bem como em processing format, defina o tipo Dynamic  

 

- Logo após faça um APPLY no “Multi-Protocol Gateway” 

- Em “Review Configuration Changes For Domain: default” clique em Save Config 

- Estando tudo em funcionamento, será apresentada uma tela abaixo: 

 

 

 

 

 



- Valide a chamada informando o IP do servidor onde o Datapower está em execução. O 

resultado tem que ser o mesmo que validamos no item acima, ou seja, fizemos um by-pass 

 

- Para ter certeza que estamos chamando o micro gateway do apigee, basta parar o serviço e 

veja o resultado como mudou. 

 

 

- Espero ter contribuído. 

 

GOOD LUCK. 
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