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Abstract—Over the last years, the development of the Internet 

especially of one of its most important services, world wide web 

(www) has led to the necessity of realizing distributed 

applications, regardless the hardware or software platform. 

Through fields like e-bussiness, virtual education, digital libraries 

or electrical entertainment, the role of web is indisputable. “CGI 

implementations of C applications” proposes are approach to one 

of the most frequently used programming standards on the server 

port of web intended applications> CGI acronym for Common 

Gateway Interface, focusing on the elaboration of CGI 

applications in C programming language. 

 
Index Terms—CGI, web, HTTP, script 

I. INTRODUCERE 

AVIGÂND în web, pot fi întâlnite multe pagini web 
care permit introducerea datelor, selectarea unor 
opŃiuni utilizând una sau mai multe casete de 

verificare, selectarea elementelor dintr-o listă etc. În 
majoritatea cazurilor, aceste pagini web au fost create utilizând 
CGI. Pe scurt, programatorii scriu programe bazate pe CGI, 
care permite server-ului web să interacŃioneze cu utilizatorul 
sau cu o bază de date aflată într-un fişier pe disc. 

Prima parte se axează pe descrierea instrumentelor de care 
trebuie să dispună utilizatorul în scopul dezvoltării de 
programe CGI. După o prezentare a tehnicii CGI şi a modului 
de lucru a unui program CGI este prezentat modul de 
transmitere a datelor de la client către programul CGI precum 
şi modul de transmitere a rezultatelor programului CGI către 
client.  

Pentru fixarea cunoştinŃelor şi pentru crearea unor 
deprinderi de organizare riguroasă a activităŃii de programare 
bazată pe tehnologia CGI, am introdus, în partea a doua, o 
aplicaŃie, însoŃită de o rezolvare completă şi de o descriere 
minuŃioasă a acesteia. 

 

II. STANDARDUL CGI 

Navigând în web, pot fi întâlnite multe pagini care să 
permită introducerea datelor, selectarea opŃiunilor utilizând 
una sau mai multe casete de verificare, selectarea elementelor 
dintr-o listă etc. În majoritatea cazurilor, aceste pagini web au 
fost create utilizând CGI, acronim pentru Common Gateway 
Interface (interfaŃă comună pentru poartă de acces). 
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Tehnologia web a fost proiectată iniŃial ca să stocheze 

informaŃia care rămâne stabilă pe o perioadă mai lungă de 
timp, în acelaşi mod în care, într-o bibliotecă, sunt depozitate 
cărŃi al căror conŃinut nu se va modifica prea repede. Aceste 
pagini sunt statice. Pentru a crea pagini dinamice, care permit 
utilizatorului să obŃină în timp real o informaŃie variabilă în 
timp, se poate folosi tehnologia CGI. Această tehnologie 
permite unui server web să asocieze unii identificatori URL cu 
programe de aplicaŃie, în locul unor documente statice de pe 
disc. Când programul client cere unul dintre aceşti 
identificatori URL, serverul lansează în execuŃie programul de 
aplicaŃie asociat şi trimite datele de ieşire ale programului 
înapoi, la utilizator.  

CGI este o tehnică prin care autorii de pagini web pot crea 
pagini cu adevărat interactive, care să permită schimbul de 
informaŃii cu utilizatorul. 

Să considerăm, de exemplu, pagina web a unui program de 
masterat. Pe lângă prezentarea programului de masterat 
(obiective, conŃinuturi, forme de evaluare, finalitate, durată, 
lector etc.) pagina trebuie să conŃină un formular prin 
intermediul căruia potenŃialii absolvenŃi să se înscrie la această 
formă de învăŃământ. Formularul va conŃine câmpuri prin care 
utilizatorul să îşi introducă numele, prenumele, facultatea 
absolvită, anul absolvirii, media de departajare, eventual să 
achite o taxă de înscriere etc. InformaŃiile introduse de 
utilizator sunt transmise către server, preluate de un program 
CGI, care înregistrează studentul respectiv şi generează un 
document HTML de acceptare (sau respingere) a studentului. 
Acest document va fi transmis către browser, pentru 
vizualizare. 

Un alt exemplu de utilizare a programelor CGI sunt 
contoarele (counters). Frecvent apare întrebarea: „Cum 
determin câŃi utilizatori au vizitat pagina mea?” sau „Cum ştiu 
de unde sunt utilizatorii care îmi vizitează pagina?”. Răspunsul 
este destul de simplu. Scriem un program CGI care să 
înregistreze fiecare cerere de acces la pagina respectivă. 

Sau să considerăm cazul unei firme care îşi prezintă 
produsele pe Internet (de exemplu, o firmă de calculatoare). 
Firma are posibilitatea de a-şi organiza informaŃiile pe 
categorii, în pagini diferite, iar utilizatorul are posibilitatea de 
a naviga prin site-ul firmei, de la o pagină la alta, până află 
toate informaŃiile dorite. Din păcate, în cazul unei firme 
„serioase”, volumul de informaŃie va fi foarte mare. 
Utilizatorul va trebui să navigheze mult pentru a dobândi toate 
informaŃiile dorite (de exemplu, informaŃii din categorii 
diferite: plăci de bază şi imprimante). O soluŃie ar fi 
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introducerea unui formular în pagina principală a firmei, prin 
care utilizatorul să introducă câteva cuvinte cheie, pe baza 
cărora să realizeze o căutare automată în site-ul respectiv (de 
exemplu motherboard + printer). Cuvintele cheie introduse de 
utilizator vor fi preluate de un program CGI, acesta va căuta 
informaŃiile solicitate de utilizator în bazele de date ale firmei 
şi va genera un document HTML cu informaŃiile respective. 
Acesta va fi transmis către browser, spre vizualizare. 

Din exemplele prezentate se deduce că CGI reprezintă 
programe stocate pe server care au rolul de a prelucra 
informaŃiile transmise de utilizatori prin intermediul 
formularelor HTML. De obicei (dar nu obligatoriu), aceste 
programe generează documente HTML de răspuns, care sunt 
transmise către browser spre vizualizare. 

CGI este modul standard prin care un server de web pasează 
datele primite de la un utilizator unei aplicaŃii pentru ca apoi să 
întoarcă rezultatele acestei aplicaŃii înapoi la utilizator. 

CGI reprezintă programe stocate pe server care au rolul de a 
prelucra informaŃiile transmise de utilizatori prin intermediul 
formularelor HTML. 

CGI permite programatorului să scrie programe care 
comunică cu uşurinŃă cu server-ul. Programele CGI, numite 
uneori şi script-uri CGI sau scenarii CGI, sunt programe scrise 
în diverse limbaje de programare şi sunt rezidente pe server-e 
în format executabil (C, C++, Pascal, Fortran) sau în format 
sursă urmând a fi interpretate (Perl, JavaScript, shell-uri 
UNIX). 

Programele CGI primesc cereri de informaŃie de la 
utilizator, pe care le pot rezolva într-una din următoarele 
modalităŃi: 

caută şi găsesc un document HTML pe care îl transmit 
clientului; 

consultă bazele de date rezidente pe server; 
generează automat un fişier HTML pe care îl transmit 

clientului. 
Standardul CGI stabileşte şi modul în care programului CGI 

i se transmite datele venite de la client, precum şi modul în 
care rezultatele prelucrărilor programului ajung la client.  

Pentru a interacŃiona cu programul, interfaŃa CGI specifică 
trei căi: 

variabile de mediu; 
linia de comandă; 
ieşirea standard. 
Programul CGI este apelat de programul server ca urmare a 

unei cereri primite de la un client. Programul server va 
transfera informaŃiile obŃinute din cererea clientului prin 
variabilele de mediu. 

Un server HTTP transferă informaŃii unui scenariu CGI 
utilizând argumente de linie de comandă şi variabile de mediu. 
Server-ul atribuie valori variabilelor de mediu când execută un 
program CGI. 

Aceste variabile se împart în trei categorii: 
variabile care comunică programului date despre server-ul 

pe care lucrează; 
variabile care furnizează programului informaŃii de bază 

despre programul client; 
variabile care conŃin informaŃii despre tranzacŃia curentă. 
De obicei, programele CGI utilizează intrări în mod linie de 

comandă pentru a realiza o interogare care să permită 
adăugarea facilităŃilor de căutare interactivă a documentelor 
HTML prin cuvinte cheie. Browser-ul trimite linia de comandă 
de intrare către server. Programul server poate identifica 
intrarea liniei de comandă determinând dacă browser-ul a 
solicitat un GET HTTP şi dacă şirul de căutare URI conŃine 
nume_contor=valoare. 

Dacă browser-ul solicită o metodă HTTP GET, iar şirul de 
căutare URL trimis de browser conŃine nume_contor=valoare, 
cererea utilizează intrarea liniei de comandă. Înainte de a apela 
programul CGI corespunzător, server-ul trebuie să spargă linia 
de intrare utilizând semne (+) pentru separarea parametrilor. 
Apoi server-ul realizează decodificări suplimentare asupra 
fiecărui parametru transferat şirului de căutare URL şi 
memorează fiecare şir de parametri într-un tablou numit argv. 

OperaŃiile suplimentare de decodificare executate de server 
constau în separarea şirurilor individuale utilizând caracterul 
ampersand (&) ca delimitator. În continuare, server-ul sparge 
încă o dată fiecare dintre aceste şiruri utilizând semnul (=) 
pentru a separa numele de variabile (aflat la stânga semnului 
egal) de valorile acestora (aflate în partea dreaptă). Server-ul 
memorează numărul de articole din tabloul argv în variabila de 
tip întreg argc. 

Dacă server-ul găseşte un semn egal (=) în variabila de 
mediu QUERY_STRING, nu va trimite linia de comandă de 
intrare programului CGI. Dacă, din diverse motive, programul 
server nu poate trimite tabloul argv  programului CGI, el va 
furniza informaŃia de interogare nedecodificată în variabila de 
mediu QUERY_STRING.  

Când un browser trimite o cerere către server (de exemplu, 
utilizând metoda HTTP POST), informaŃia primită de 
programul CGI provine de la descriptorul de fişier stdin al 
programului. Programul server va trimite programului CGI 
variabila de mediu CONTENT_LENGTH, care conŃine 
numărul de octeŃi transmis de server prin intermediul acestui 
descriptor de fişier. Programul CGI poate utiliza valoarea 
variabilei CONTENT_LENGTH pentru a determina volumul 
de date din stdin (dispozitivul standard de intrare) care trebuie 
prelucrat. De asemenea, server-ul furnizează programului CGI 
variabila de mediu CONTENT_TYPE, care permite 
programului CGI să decidă cum să manipuleze datele pe care 
le va primi. La sfârşitul acestui şir de date, server-ul poate 
transmite sau nu (nu este obligatoriu) un identificator de sfârşit 
de fişier. Totuşi, programul CGI trebuie să determine volumul 
de date care trebuie citit utilizând valoarea variabilei de mediu 
CONTENT_LENGTH [1] . 

Atunci când browser-ul solicită un program CGI aflat pe 
server, server-ul lansează în execuŃie programul şi îi transmite 
acestuia header-ele HTTP de cerere primite de la un browser. 
După ce execuŃia programului se încheie, rezultatele sunt 
transmise server-ului care formatează server-ele de răspuns şi 
le transmite browser-ului pentru ca acesta să afişeze 



 78  

rezultatele. 

III. MODUL DE LUCRU A UNUI PROGRAM CGI 

Pentru ca site-urile web să fie cu adevărat interactive, în 
afara serviciilor de navigaŃie web, trebuie să permită schimburi 
de informaŃii cu utilizatorul. Prin utilizarea programelor CGI 
(denumite script-uri CGI sau scenarii CGI), se pot crea pagini 
web coordonate prin conŃinut. Prin utilizarea programelor 
CGI, site-urile pot recepŃiona şi răspunde intrărilor de la 
utilizator. 

Cele mai multe programe CGI sunt concepute pentru a 
procesa datele introduse în formulare. Un formular se defineşte 
în HTML folosindu-se marcatori specifici pentru afişarea 
conŃinutului şi introducerea datelor de către client, iar 
programul CGI, invocat şi executat de server-ul web, va prelua 
conŃinutul acestui formular şi-l va prelucra, returnând, 
eventual, rezultatele către navigator. 

Datorită faptului că programele CGI pot genera în mod 
spontan documente HTML, se pot crea pagini web dinamice. 
Se pot, astfel, genera pagini în mod aleator, astfel încât fiecare 
utilizator care vizitează site-ul să vadă o pagină uşor diferită. 

În timpul unei comunicaŃii între browser şi sever, programul 
va realiza o tranzacŃie HTTP. Programele CGI (scenariile 
CGI) rezidă pe calculatorul server, ceea ce permite 
comunicarea directă între server şi programe. ComunicaŃia 
permite scenariului CGI să recepŃioneze date în mod dinamic 
şi să transfere aceste date către server. 

Un program CGI nu poate fi executat direct din programul 
browser. Pentru a utiliza un program CGI, acesta trebuie să se 
afle pe un calculator unde este instalat un server HTTP. Pentru 
ca browser-ul să afişeze rezultatele furnizate de program, 
server-ul trebuie să execute programul. 

Atunci când un browser încearcă să prelucreze un document 
HTML, mai întâi contactează server-ul, apoi solicită 
documentul. Apoi, dacă documentul există, server-ul răspunde 
furnizând browser-ului documentul HTML şi închide 
conexiunea. Când se scrie un program CGI, singurele 
modificări ale acestui proces apar în partea de server. 
Browser-ul nu ştie că server-ul apelează un program CGI şi 
nici nu este interesat de modul în care primeşte datele de la 
server. Programatorul web care scrie programe CGI este 
responsabil numai cu operaŃiile de intrare/ieşire ale server-ului. 
Un browser va contacta programul server care va executa 
programul CGI. Programul server va efectua prelucrările 
necesare pentru a obŃine datele de ieşire dorite. 

În mod normal, server-ul va transmite datele de ieşire ale 
programului către browser (prin HTML). În acest scop 
programul server adaugă informaŃia de antet necesară la ieşirea 
programului CGI şi o trimite împreună cu datele programului 
browser care a iniŃiat server-ul. Apoi server-ul închide 
conexiunea cu browser-ul şi aşteaptă alte cereri de contactare. 

Server-ele care lucrează cu sisteme de operare pe 32 de biŃi 
(de exemplu, Windows) tratează simultan cererile primite de la 
mai mulŃi utilizatori. Aceasta implică faptul că mai mulŃi 
utilizatori pot utiliza simultan programul CGI de pe server. 

Programul browser nu este implicat în execuŃia programului 
CGI şi în producerea de date de ieşire de către acesta. Totuşi, 
utilizatorii vor şti că programul CGI este în rulare atunci când 
pe ecran vor şi afişate datele dinamice livrate de acesta. 

Când programul server apelează programul CGI, server-ul 
trebuie să execute o serie de operaŃii cheie: apelarea 
programului CGI şi furnizarea către acesta a datelor trimise de 
browser, furnizarea valorilor pentru variabilele de mediu 
utilizate de programul CGI, prelucrarea datelor de ieşire ale 
programului CGI prin includerea informaŃiei în antet necesare 
browser-ului pentru a interpreta cu succes datele primite de la 
programul CGI. 

HTTP este protocolul prin care comunică server-ele şi 
clienŃii web. InformaŃia de antet HTTP permite programelor să 
comunice eficient. De exemplu, când programul server este 
pregătit să transmită date către un browser, trimite un set de 
antete care descriu starea datelor, tipul acestora (conŃinutul 
fişierului) etc. De exemplu, browser-ul utilizează antetul 
Content-Type pentru a pregăti afişarea datelor care urmează. 
Server-ul trebuie să furnizeze aceste metainformaŃii de fiecare 
dată când trimite date către browser. 

Rezultatele produse de programul CGI sunt transferate 
programului server conform specificaŃiilor CGI, iar programul 
server le transmite clientului conform protocolului de 
comunicaŃie utilizat. 

InterfaŃa dintre programul CGI şi programul server este 
fişierul standard de ieşire, stdout. În general, programul server 
va transmite către client, eventual după unele prelucrări tot 
ceea ce scrie programul CGI pe fişierul stdout. 

În cazul când se doreşte ca datele scrise în fişierul stdout să 
fie direct transferate clientului, programul CGI va fi prefixat 
cu nph (not parsed header) şi va trebui să producă un răspuns 
HTTP complet. 

Rezultatele produse de programul CGI sunt transferate 
programului server conform specificaŃiilor CGI, iar programul 
server le transmite clientului conform protocolului de 
comunicaŃie utilizat. 
InterfaŃa dintre programul CGI şi programul server este fişierul 
standard de ieşire, stdout. În general, programul server va 
transmite către client, eventual după unele prelucrări tot ceea 
ce scrie programul CGI pe fişierul stdout. 

În cazul când se doreşte ca datele scrise în fişierul stdout să 
fie direct transferate clientului, programul CGI va fi prefixat 
cu nph (not parsed header) şi va trebui să producă un răspuns 
HTTP complet. 

În celelalte cazuri, deoarece programul server preia fluxul 
de date de pe stdout şi îl va transmite clientului sub forma unui 
răspuns HTTP standard, este necesar ca programul CGI să 
scrie în stdout un antet CGI. Antetele de retur CGI sunt 
formate dintr-o linie în care este înscrisă informaŃia 
corespunzătoare tipului de antet (Content-type, Location sau 
Status) urmată în mod obligatoriu de o linie liberă. Sunt 
posibile următoarele situaŃii ce vor fi prezentate, potrivit 
tipului de prelucrări efectuate, în care sunt utilizate antete de 
retur CGI specifice: 

a) programul CGI generează date ce trebuie transmise 
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clientului; antetul de retur CGI pe care îl scrie programul CGI 
în stdout este de forma: 

Content-type: <tip> / <subtip> 
<linie_liberă> 
Exemplu: 
Programul CGI răspunde transmiŃând clientului un fişier 

text ce cuprinde cod HTML. În acest caz tipul este text, iar 
subtipul este HTML. După linia liberă urmează conŃinutul 
fişierului: 

Content-type: text/html 
                              � linie liberă 
<HTML> 
<BODY> 
<H1>Datele au fost înregistrate</H1> 
</BODY> 
</HTML> 
Browser-ul (clientul) va produce o afişare corespunzătoare 

codului HTML. Se va observa că pentru navigatorul clientului 
este transparentă sursa datelor, neputând face distincŃia între 
un cod HTML reprezentând un fişier HTML rezident pe server 
şi un cod HTML generat dinamic de o aplicaŃie CGI. 

 
b) programul CGI a primit datele prin metoda GET şi 

transmite ca răspuns o referinŃă; antetul de retur CGI poate lua 
una din cele două forme: 

Location: <url> 
<linie liberă> 
           sau 
  Location: <cale> 
<linie liberă> 
În primul caz programul server va efectua o redirectare 

HTTP către <url>, iar clientului îi va trimite un răspuns vid, 
urmând ca server-ul de la <url> să transmită clientului resursa 
solicitată. 

În cel de-al doilea caz programul server va avea o 
comportare ca şi cum clientul şi nu programul CGI, ar fi 
solicitat resursa precizată prin <cale>. 

Exemplu: Dacă programul CGI scrie în stdout următoarele: 
Location: ”imag.jpg” 
server-ul va transmite clientului fişierul imag.jpg dacă 

există. 
c) programul CGI returnează un cod de eroare; antetul de 

retur CGI are forma: 
Status: <cod_eroare> <mesaj> 
  <linie_liberă> 
unde <cod_eroare> este format din trei cifre [2]. 

IV. AFIŞAREA VALORILOR VARIABILELOR DE 

MEDIU FURNIZATE DE SERVER PROGRAMULUI CGI 

În următorul exemplu, este descris un program CGI în 
limbajul C care are rolul de a afişa valorile variabilelor de 
mediu HTTP_ACCEPT, REMOTE_HOST, 
REMOTE_ADDR [3] . 

Programul CGI este apelat de programul server ca urmare a 
unei cereri primite de la un client. Programul server va 

transfera informaŃiile obŃinute din cererea clientului şi prin 
variabilele de mediu.  

SemnificaŃia variabilelor de mediu din acest exemplu este 
următoarea: 

• HTTP_ACCEPT – reŃine tipurile MIME pe care le 
acceptă browser-ul; tipurile sunt precizate în 
formatul tip/subtip şi sunt separate prin caracterul 
virgulă (,); 

• REMOTE_HOST – reŃine numele DNS al 
calculatorului care emite cererea; dacă server-ul nu 
cunoaşte acest nume, această variabilă rămâne 
nesetată; 

REMOTE_ADDR – reŃine adresa IP a calculatorului care 
emite cererea [4]. 

În mod similar se poate accesa orice variabilă de mediu. 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
void main() 
{ 
  char *ra; //va contine adresa IP a calculatorului gazda 
 char * rh; //va contine numele DNS al calculatorului 

utilizatorului 
 char *ha; //va contine tipurile MIME acceptate de 

browser 
 ra=getenv(“REMOTE_ADDR”); 
 rh=getenv(“REMOTE_HOST”); 
 ha=getenv(“HTTP_ACCEPT”); 
 /*generam un document HTML dynamic in care 
 vizualizam valorile variabilelor de mediu*/ 
 printf(“Content-type: text/html\n”); 
 printf(“\n”); 
 printf(“<HTML>\n”); 
 printf(“<HEAD>\n”); 
 printf(“<TITLE>Variabile de mediu</TITLE>”); 
 printf(“</HEAD>\n”); 
 printf(“<BODY>\n”); 
 printf(“<P><B>Variabila REMOTE_ADDR are 

valoarea:</B>%s\n”,ra); 
 printf(“<P><B>Variabila REMOTE_HOST are 

valoarea:</B>%s\n”,rh); 
 printf(“<P><B>Variabila HTTP_ACCEPT are 

valoarea:</B>%s\n”,ha); 
 printf(“</BODY>\n”); 
 prontf(“</HTML>\n”); 
} 
În program s-au declarat trei variabile ca pointeri către tipul 

char (ra, rh, ha) corespunzătoare celor trei variabile de mediu 
care s-au luat ca exemplu, pentru a memora valorile pentru 
fiecare variabilă de mediu în parte.  

Pentru a obŃine valoarea unei variabile de mediu s-a utilizat 
funcŃia C getenv(). Prototipul acestei funcŃii se găseşte în 
fişierul antet stdlib.h. 

FuncŃia getenv() întoarce un şir de caractere are reprezintă 
valoarea variabilei de mediu al cărui nume este specificat ca 
parametru. 
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Generarea documentului HTML de răspuns se realizează 
prin simpla afişare a descrierii documentului în format HTML 
cu ajutorul funcŃiei printf(). Descrierea documentului de 
răspuns trebuie să fie precedată de directive antet. Obligatorie 
este precizarea tipului datelor pe care server-ul le transmite 
către browser: Content-type: tip/subtip. 

În majoritatea cazurilor, server-ul transmite date în format 
HTML, deci directiva va fi: Content-type: tex/html. 

PrezenŃa unui rând alb între această directivă şi eticheta 
<HTML> este obligatorie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Din acest exemplu se poate observa faptul că programul 
preia pur şi simplu valorile variabilelor de mediu ale 
programului CGI şi le afişează în stdout cu funcŃia C printf(). 
 

V. CONCLUSION 

La auzirea cuvintelor „programarea în web”, unii se vor 
gândi la un browser cum ar fi Microsoft Internet Explorer, alŃii 
se vor gândi la construcŃia unei pagini web utilizând limbajul 
de descriere a hipertextelor HTML, pe când alŃii se vor gândi 
la un motor de căutare cum ar fi yahoo. Există o multitudine 

de aspecte ale web-ului care pot fi abordate prin programare.  
Programarea web, vizează printre altele, şi utilizarea 

standardului CGI (Common Gateway Interface) pentru a crea 
locaŃii web care să interacŃioneze cu utilizatorul. Altfel spus, se 
vor crea în mod dinamic documente HTML pe baza 
informaŃiilor introduse de utilizator. Programele create vor fi 
stocate pe calculator, iar utilizatorii vor putea contacta server-
ul pentru a primi documentele web astfel construite. 

Utilizând browser-ul se pot trimite pe web informaŃii către 
server. Programele vor utiliza programul server pentru a 
trimite datele, prin web înapoi la browser. Tehnica de 
programare utilizată pentru aceasta se numeşte programarea 
comună pentru porŃi de acces (programarea CGI).  

Scopul dezvoltării programelor  CGI îl reprezintă 
posibilitatea oferită proiectanŃilor de a crea locaŃii interactive, 
care prelucrează şi răspund cererilor formulate de utilizator. 
Astfel, programele CGI permit scrierea unui site web 
interactiv. Site-urile utilizează formulare pentru a interacŃiona 
cu utilizatorul. După ce utilizatorul introduce datele, browser-
ul transmite ecranul server-ului care, drept răspuns, rulează un 
program de pe server ce prelucrează informaŃiile furnizate de 
utilizator. În funcŃie de scopul programului, acesta poate 
memora datele într-o bază de date sau poate genera un 
răspuns. Pentru a furniza utilizatorului un răspuns, programul 
trebuie să creeze pe server un  formular HTML care să fie 
transmis browser-ului în vederea afişării. 
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Fig. 1. Programul server trimite browser-ului date prin generarea unui 
document HTML. 

 


