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3 - cgi-bin

3.1 A interface cgi

3.1.1 - Introdução

A WWW foi inicialmente desenvolvida para mostrar texto e imagens, porém logo após o início foram integradas 
tecnologias adicionais que fizeram as páginas mais interativas, e uma das primeiras soluções encontradas foi o CGI. 
Embora antigo, CGI continua sendo largamente empregado hoje em dia, principalmente para integrar grandes bancos 
de dados à Internet.
CGI significa "Common Gateway Interface", ou seja, é uma forma padrão ("Common") de comunicação ("Interface") 
entre diferentes processos ("Gateway"). 
O padrão CGI é suportado por quase todos servidores Web e define como a informação é trocada entre o servidor e o 
programa externo (executável CGI), ambos rodando na mesma máquina.
CGI não é uma linguagem, na verdade os executáveis CGI podem ser escritos em qualquer linguagem que possa ler de 
STDIN ('Standard Input' ou entrada padrão), escrever em STDOUT ('Standard Output' ou saída padrão) e ler variáveis 
de ambiente, ou seja, virtualmente qualquer linguagem de programação suportada pelo Sistema Operacional onde esteja 
rodando o servidor Web. 
Um executável CGI é executado quando solicitado pelo servidor Web, em resposta a um pedido de um usuário que 
acessar uma página CGI através de um browser. Uma forma simples de entender CGI é imaginá-lo como uma interface 
entre o servidor Web com outros programas do Sistema, como por exemplo utilitários do Sistema Operacional: esses 
programas executam alguma tarefa e, graças à interface CGI, entregam seu resultado na forma de documento HTML 
para atender à requisição do usuário.
Convém ter em mente que o protocolo de comunicação na WWW é o HTTP, e em vista disso a saída dos executáveis 
CGIs deva ser necessariamente formatada para linguagem HTML, pois é assim que o servidor Web e o browser do 
cliente se comunicam.
Em outras palavras, CGI permite que programas instalados no mesmo computador que roda o servidor Web possam ser 
chamados a partir de uma página Web acessada por um browser. Neste caso o servidor Web tem também o 
compromisso de executar programas e entregar o resultado ao usuário. Esse resultado pode ser texto, áudio ou gráfico.
O servidor Web e o executável CGI trabalham juntos para incrementar e personalizar a capacidade da WWW.
Bin em cgi-bin faz alusão aos executáveis binários que resultam de programas compilados ou 'assembled'. Atualmente 
esse termo não tem muito significado em vista da maioria dos programas CGI serem escritos em linguagens 
interpretadas (scripts) como Perl.
Não é correto falar "CGI que faça tal coisa", mas sim "executável que use CGI e faça tal coisa", ou de maneira mais 
curta "executável CGI que faça tal coisa".
Um script (roteiro) não implica em CGI, mas scripts Perl (programas Perl) tornaram-se tão comuns em se tratando de 
CGI que falar script já quer dizer "executável CGI escrito em Perl". O status alcançado por Perl é devido a suas 
qualidades para tarefas associados a CGI e por sua portabilidade.
Apesar da aparência complicada, CGI é uma forma simples pelo qual um cliente HTTP pode enviar ou obter dados, 
acessar banco de dados, documentos, etc., pois permite a integração de programas ao servidor Web. O grande número 
possível de aplicações CGI justifica seu sucesso.

3.1.2 - Documentos HTML estáticos versus documentos dinâmicos

Numa comparação, os documentos HTML são estáticos enquanto os executáveis CGI são executados em tempo real e 
a sua saída é dinamicamente entregue ao servidor Web, que por sua vez envia o resultado ao cliente HTTP que solicitou 
a execução do programa. Por documento HTML estático entende-se arquivos de texto (text/html), os quais o servidor 
Web simplesmente lê.
O documento é dinâmico quando a página HTML não existe fisicamente, mas é gerada em tempo real toda vez que um 
executável CGI for executado atendendo a uma requisição de algum cliente. Por exemplo, um cliente HTTP solicita 
uma busca numa base de dados e o executável CGI "cria" um documento HTML com o resultado dessa busca: em 
muitos casos a busca fornece uma informação que não é diretamente legível pelo cliente (ex: uma pergunta em SQL), e 
por isso o "gateway" tem que servir de interface entre o cliente e o servidor.
A programação CGI difere da programação tradicional basicamente devido ao seu ambiente e sua função de "gateway" 
entre cliente e servidor.
Comumente os executáveis CGI são executados a partir de formulários HTML, entretanto também podem ser 
executados a partir de tags SSI (Server Side Includes nas páginas SHTML). Outros exemplos de aplicações usuais para 
programas CGI são: executar tarefas como busca/cadastro em base de dados, enviar e-mails, construir contadores de 
acesso, etc.
CGI também pode ser integrado a um banco de dados Oracle: suponhamos, por exemplo, que temos uma base de dados 
Oracle e queremos disponibilizar esta informação na Web. É claro que não podemos enviar o arquivo da base de dados 
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diretamente ao cliente, então a solução CGI é usar uma linguagem como o OraPerl ou uma extensão DBI (Data Base, 
banco de dados) ao Perl para formular questões em SQL e assim ler a informação contida na base de dados. Depois de 
ter a informação, podemos formatá-la e enviá-la ao cliente, e neste caso o executável CGI serve como 'gateway' para 
uma base de dados Oracle. O OraPerl é uma versão extendida do Perl, com funções extras para acessar banco de dados 
Oracle. SQL (Structured Query Language), é uma linguagem estruturada para requesitar informações a uma base de 
dados.

Como os executáveis CGI são acessados através da Web, que é equivalente a deixar o mundo rodar um programa no 
servidor, é necessário tomar certas precauções quanto à segurança. Como veremos logo a seguir, uma boa medida de 
segurança é escolher permissões apropriadas para os arquivos. A melhor política de segurança talvez seja deixar os 
programas CGI rodarem somente num determinado diretório chamado /cgi-bin e, neste caso, o servidor Web irá saber 
que as "páginas" desse diretório devem ser executadas ao invés de simplesmente lidas e o seu conteúdo HTML entregue 
ao cliente HTTP.
Causa alguma surpresa a um programador não acostumado com UNIX chamar um script de executável, mas a verdade 
é que no UNIX o que torna um arquivo executável são seus atributos e não as extensões ".EXE", ".COM" ou ".BAT" 
como no DOS. Diante disso fica claro que um executável cgi-bin nem ao menos precisa ter a extensão ".cgi" como 
normalmente é usado.

3.1.3 - Uso mais comum

Pode-se usar scripts CGI com vários propósitos, dentre os quais se destacam:

•Processamento de dados submetidos através de formulários;
•Servir de interface com bases de dados, fazendo a conversão da transação de HTML para SQL e formatar em 
HTML as respostas obtidas, enviando em seguida os resultados para o cliente;
•Converter dados do sistema para HTML e retornar o resultado para o cliente;
•Processamento de livros de visita e pesquisas de opinião;
•Criação de documentos personalizados;
•Gerir contadores de acesso;

•Processamento de mapas (ISMAP) HTML.

3.1.4 - Linguagens de programação CGI

Um executável cgi pode ser escrito em qualquer linguagem que possa ser executada no Sistema Operacional, tais como:

•C, C++ (compilado)

•Delphi (compilado)
•Fortran (compilado)
•Pascal, Turbo Pascal (compilado)
•Perl (interpretado)

•TCL (linguagem de script) (interpretado)
•Unix shell (interpretado)
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•Visual Basic (interpretado)

Programas compilados tipicamente rodam mais rápido que programas interpretados, porém os programas não 
compilados (scripts) são mais fáceis de serem escritos, mantidos e modificados.
Apesar de se poder usar qualquer linguagem para programar em CGI, algumas são mais adequadas do que outras. Antes 
de escolher uma linguagem devemos considerar as seguintes características:

•Facilidade de manipulação de texto, uma vez que os dados de um formulário são normalmente decodificados a 
partir de uma string com certos delimitadores;
•Facilidade de interface com bases de dados;
•Facilidade que a linguagem tem de lidar com variáveis de ambiente (3.1.8), uma vez que estas variáveis 
constituem o "input" para o programa CGI.

Para os que preferem a plataforma Windows, Visual Basic 5 pode ser usado para desenvolver aplicativos que fazem a 
ligação entre um banco de dados e o browser por permitir implementar o padrão CGI. Em Visual Basic, no processo de 
desenvolvimento de cada aplicativo CGI é preciso incorporar um "CGI Data File" que é um arquivo que contém um 
conjunto de procedures e funções que fazem uma ligação entre o CGI e o Visual Basic, ou seja, transforma o aplicativo 
Visual Basic em um aplicativo CGI.

3.1.5 - Permissões de acesso dos executáveis CGI

Os servidores Web são configurados para rodar os executáveis CGI como um usuário não privilegiado, geralmente 
chamado de "nobody" para minimizar o possível dano que esse usuário poderia cometer caso de alguma coisa saísse 
errada.

NOTA:
Usuário "nobody" é o "default" do servidor Web Apache.

Como vamos trabalhar com cgi-bin no Linux, precisamos também entender como funcionam as permissões dos 
arquivos, pois é daí que vem grande parte da segurança e é com essas permissões que tornaremos os arquivos CGI em 
executáveis. Graças ao padrão POSIX, essas permissões são as mesmas do Unix.

3.1.5.1 - Categorias de usuários

No sistema de arquivos do Unix existem três categorias de usuários: dono, grupo e outro.

•Dono (owner): é a pessoa a quem o Sistema Operacional reconhece como dono do arquivo;
•Grupo (group): grupo particular de usuários a quem o arquivo pertence;
•Outro (other): qualquer usuário, que na Web é o mundo inteiro.

3.1.5.2 - Permissões de acesso

No Unix existem três permissões de acesso a um arquivo, que são ler (r), escrever (w) e executar (x).
•Ler (Read): permite ver (abrir) o arquivo sem modificá-lo;

•Escrever (Write): permite fazer modificações no arquivo;
•Executar (eXecute): permite executar o arquivo (executável Unix).

Por exemplo, o arquivo hello.cgi tem as seguintes permissões:
-rwxr-x--- 1 jairo nobody 1166 Sep 11 16:17 hello.cgi

onde:
o dono (owner é jairo) tem as permissões rwx (pode ler, escrever e executar);
o grupo (group é nobody) tem as permissões r-x (pode ler e executar);
outro (other) não tem permissão nenhuma (---)sobre o arquivo.

NOTA 1:
O traço (sinal de menos "-") significa ausência de permissão.

NOTA 2:
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Nas permissões dos arquivos a primeira categoria é o dono, a segunda é o grupo e a terceira é outro. Como a cada 
categoria estão associadas três permissões (usualmente r, w e x), causa alguma estranheza ver 10 campos disponíveis ao 
invés de 9, mas acontece que o primeiro campo serve, por exemplo, para definir se o arquivo é um diretório, caso em 
que a primeira permissão seria um d ao invés do traço.
Exemplo: drwxr-x--- é um diretório, -rwxr-x--- é um arquivo.

Os exemplos abaixo mostram algumas permissões de arquivos Unix, que são usualmente expressas num número de 3 
dígitos, tal como 755:

Numérico Unix equivalente Owner Group Other
__________________________________________________________________________________
777 rwxrwxrwx r/w/x r/w/x r/w/x 
755 rwxr-xr-x r/w/x r/x r/x
744 rwxr--r-- r/w/x r r
644 rw-r--r-- r/w r r
500 r-x------ r/x - -

As permissões numéricas são obtidas com um a quatro dígitos da base octal (0-7), derivados da adição dos bits com 
valores 4, 2, e 1, onde:

4 = Read
2 = Write
1 = eXecute

Qualquer bit omitido é assumido como tendo o valor zero.
Por exemplo, a permissão para ler e escrever é simplesmente 6, pois 4+2=6, e o formato numérico da permissão tem 3 
dígitos pois existem 3 categorias de usuários (owner, group e other).

O comando Unix para mudar as permissões dos arquivos é "chmod":
"chmod 755 hello.cgi" muda as permissões de hello.cgi para rwxr-xr-w.
Para trocar o dono ou grupo do arquivo, use os comandos UNIX "chown" e "chgrp", por exemplo "chgrp nobody 
hello.cgi" transfere o arquivo hello.cgi para o grupo "nobody". No entanto, os comandos "chown" e "chgrp" somente 
funcionam quando comandados pelo usuário root (Administrador do Sistema Unix).

NOTA 3:
Somente o dono (owner) do arquivo consegue alterar as permissões do arquivo. O usuário root consegue alterar 
qualquer permissão de qualquer arquivo.

NOTA 4:
Para os diretórios valem as mesmas regras, pois no Unix um diretório é também um arquivo. O detalhe importante a 
respeito de um diretório é que se queremos escrever num arquivo dentro de um diretório, a permissão desse diretório 
também deve permitir escrita.

NOTA 5:
Evidentemente os comandos Unix somente terão valor se você tiver um acesso shell ao host onde irão rodar os 
executáveis CGI. Porém, está ficando cada dia mais escassa a oferta de acesso shell remoto (por exemplo, "telnet" ou 
"ssh") por questões de segurança na Internet. Caso não haja acesso shell, uma saída é usar um cliente FTP que permita 
alterar as permissões dos arquivos.

Um shell Unix é equivalente ao COMMAND.COM do DOS ou Prompt do DOS (Windows), que são interpretadores de 
comandos, só que no caso do Unix existem vários tipos de interpretadores e cada um deles é completo e eficiente.
Como normalmente o usuário somente tem acesso FTP (File Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de 
arquivos), é necessário que o programa FTP do cliente seja capaz de modificar permissões de arquivos. No caso da 
plataforma Linux, o FTP nativo muda as permissões, mas para os usuários da plataforma Windows é necessário instalar 
algum programa cliente tal como o CuteFTP ou WS_FTP.
Ainda falando de segurança, a melhor permissão para um executável CGI é mudar (caso seja possível) a categoria 
grupo para "nobody" (ou outra que identifique o usuário servidor Web) e fechar o acesso para "other", ou seja, 
permissão numérica 750. Na prática, não temos o acesso root, por isso não podemos trocar o grupo para "nobody", 
então usamos permissão numérica 755.
Como vamos trabalhar principalmente com linguagens interpretadas, para que o servidor Web interprete o script antes 
ele precisa ler o conteúdo para depois executar, daí a necessidade das permissões "rx". Mas é preciso relaxar essa 
condição para os arquivos que irão guardar as informações enviadas pelos usuários (por exemplo, cadastramento em 
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banco de dados), que deverão ter pelo menos permissões "rw", ou seja, o arquivo está aberto também para escrita para 
o grupo "nobody". Na prática, nesses poucos casos a permissão numérica deve ser 777.

3.1.6 - Conteúdo devolvido por um executável CGI

Quando o executável CGI começa a rodar, ele pode criar e apresentar como "output" um novo documento HTML. Em 
Unix, CGIs enviam o seu "output" para o "stdout" em duas partes: cabeçalho e corpo.

3.1.6.1 - cabeçalho

A primeira parte enviada deve ser um cabeçalho HTTP completo ou parcial, que no mínimo descreve o formato dos 
dados retornados (por exemplo, html, plain, text, gif, etc - conteúdo MIME do arquivo a ser enviado para o browser) e 
uma linha em branco, que significa o fim do cabeçalho.
MIME é a abreviatura de Multipurpose Internet Mail Extensions, porém o nome MIME é genérico e aplicado mesmo 
quando se trata de informação codificada que é trocada entre cliente HTTP e servidor Web.
Exemplo:
Content-type: text/html\n\n

3.1.6.2 - corpo

A segunda parte é o corpo, que contém os dados de acordo com o tipo de formato considerado no cabeçalho. O corpo 
não é modificado ou interpretado pelo servidor.

Um executável CGI pode escolher entre enviar os dados recém-criados diretamente para o cliente ou enviá-los 
indiretamente através do servidor. Se o 'output' consiste de um cabeçalho HTTP completo, a informação é enviada 
diretamente ao cliente sem modificações do servidor, mas na maioria dos casos o 'output' é enviado ao servidor como 
sendo um conjunto de dados (cabeçalho HTTP muito parcial) e o servidor é depois responsável por completar a 
informação do cabeçalho e de usar o protocolo HTTP para transferir os dados ao cliente.
Exemplo:

Cabeçalho da mensagem: Content-type: text/html

Corpo da mensagem: <HTML>
<HEAD><TITLE> Benvindo </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Benvindo!</H1>

...
</BODY>
</HTML>

3.1.7 - Estrutura de funcionamento CGI

Quando o executável cgi é invocado pelo servidor Web, este passa informações ao executável via variáveis de ambiente 
(environment variables). Os executáves têm acesso a essas variáveis através da interface CGI. Existem variáveis de 
ambiente inicializadas no momento em que o servidor executa o programa CGI solicitado, e outras que não estão 
ligadas a requisições específicas e estão sempre inicializadas: SERVER_SOFTWARE, SERVER_NAME, 
GATEWAY_INTERFACE.

3.1.8 - Variáveis de ambiente

Uma variável de ambiente é um nome de parâmetro que carrega informação do servidor Web para o executável CGI, 
que não é necessariamente uma variável de ambiente do Sistema Operacional, embora seja a implementação mais 
comum. Isso ocorre quando o servidor Web executa o programa "Gateway".
Variáveis de ambiente são usadas para passar dados da requisição do servidor Web para o executável CGI. Essas 
variáveis são acessadas pelo executável CGI de uma maneira dependente do sistema, e uma variável que falte é 
equivalente a um valor NULL.
A representação dos caracteres das variáveis de ambiente está definida no Sistema, onde os nomes dessas variáveis são 
"case insensitive": não pode haver dois nomes de variáveis que difiram somente por terem letras maiúsculas ou 
minúsculas.
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O uso mais comum (canonical representation) são caracteres maiúsculos apenas, além do caracter sublinhado 
(underscore).

IMPORTANTE:
Essa representação é a mais comum, porém um Sistema particular poderá ter uma representação diferente.

3.1.9 - Algumas variáveis de ambiente

3.1.9.1 - AUTH_TYPE

Se o servidor suporta autenticação de usuário e o executável CGI está protegido, este é o método específico de 
autenticação de protocolo (protocol-specific authentication) usado para validar o usuário.

3.1.9.2 - CONTENT_LENGTH

É a extensão (comprimento) do conteúdo conforme enviado pelo usuário; tamanho dos dados (em bytes ou o número de 
caracteres) passados à CGI através do 'standard input'.

3.1.9.3 - CONTENT_TYPE

Usado para QUERIES as quais tenham informação apendada (attached), tais como HTTP POST e GET. É o tipo de 
MIME dos dados enviados. Ex: "text/html".

3.1.9.4 - GATEWAY_INTERFACE

É a versão de especificação do CGI ao qual o servidor atende. Formato: CGI/revision.

3.1.9.5 - HTTP_ACCEPT

Lista dos tipos MIME que o cliente pode aceitar, conforme dado pelos headers. Formato: type/subtype.

3.1.9.6 - HTTP_USER_AGENT

Nome, versão do browser e Sistema Operacional utilizado pelo usuário. Se o browser for personalizado poderá trazer 
informações adicionais.
Exemplos:
3.1.9.6.1 - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; -UOL-TRIAL)
3.1.9.6.2 - Mozilla/4.7 [en] (Win95; I)
3.1.9.6.3 - Mozilla/4.5 [en] (X11; I; OSF1 V4.0 alpha)
3.1.9.6.4 - Mozilla/4.7 [en] (X11; U; Linux 2.2.13 i686).

NOTA:
Uma das informações mais importantes que o servidor sempre passa ao programa CGI é a variável 
HTTP_USER_AGENT. De posse dessa variável é possível redirecionar o browser do usuário para outra página com 
tags HTML ou JavaScript que ele suporta.

3.1.9.7 - PATH_INFO

Caminho extra de informação (extra path information), conforme enviado pelo usuário. Executáveis podem ser 
acessados pelo seu nome de caminho virtual (virtual pathname), além de informação adicional no final do "path", 
decodificados pelo servidor.

3.1.9.8 - PATH_TRANSLATED

O servidor traduz PATH_INFO e provê um mapeamento de virtual para físico no "path".

3.1.9.9 - QUERY_STRING
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É a informação que segue após a interrrogação (?) na URL que fez referência ao executável. Essa informação não deve 
ser decodificada. No caso de um FORM com o método GET, o conteúdo dos campos é atribuído a pares do tipo 
nome_do_campo=valor (NAME=VALUE), e passado para o executável CGI através desta variável de ambiente.

Exemplo 3.1.9.9.1:
<A HREF="hello.cgi?campo1&campo2">Clique aqui</A>

Exemplo 3.1.9.9.2:
<FORM METHOD="get" ACTION="hello.cgi"> 

3.1.9.10 - REMOTE_ADDR

É o endereço IP (Internet Protocol) do usuário (remote host) que fez a requisição.

3.1.9.11 - REMOTE_HOST

É o nome da máquina (hostname) que faz a requisição, portanto trata-se do computador do usuário. Se o servidor não 
tem essa informação ele pode tomar REMOTE_ADDR e deixar essa variável sem valor.

3.1.9.12 - REMOTE_IDENT

Se o servidor HTTP suporta identificação, esta variável receberá o nome do usuário remoto conforme recebido pelo 
servidor.

3.1.9.13 - REMOTE_USER

Se o servidor suporta autenticação de usuário e o executável CGI está protegido, esta variável guarda o nome do usuário 
(username) conforme autenticado.

3.1.9.14 - REQUEST_METHOD

É o método pelo qual a requisição (request) foi enviada. Ex.: GET, HEAD, POST, etc.

3.1.9.15 - SCRIPT_NAME

É um caminho virtual (virtual path) para o executável, usado para URLs que se auto referenciam; caminho e nome do 
script que está sendo executado. Ex.: /cgi-bin/program.cgi

3.1.9.16 - SERVER_NAME

Nome do servidor (hostname), "alias" de DNS ou endereço IP conforme iria aparecer nas URLs que se auto 
referenciam.

3.1.9.17 - SERVER_PORT

Número da porta TCP pela qual o servidor atende as requisições dos usuários. Ex.: 80

3.1.9.18 - SERVER_PROTOCOL

Nome e versão da informação de protocolo HTTP usado pelo servidor. Ex.: HTTP/1.0

3.1.9.19 - SERVER_SOFTWARE

Nome e versão do software do servidor Web que responde à requesição do usuário. Formato: name/version.

3.1.10 - Exemplos de executáveis CGI
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3.1.10.1 - Unix Korn Shell (ksh)

#!/bin/ksh

echo "Content-Type: text/html\n\n"
echo "
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Shell</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=\"yellow\">
<BR><H1>Olá !!</H1>
</BODY>
</HTML>"

3.1.10.2 - Perl

#!/usr/bin/perl

print "Content-type: text/html\n\n";

print "<HTML>\n<HEAD>\n<TITLE>Script Perl</TITLE>\n</HEAD>\n";
print "<BODY BGCOLOR=\"#55BB55\">\n";
print "<H1>Benvindo ao Perl !!!</H1>\n";
print "</BODY>\n";
print "</HTML>\n";
exit;
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3.2 - Aplicações CGI

3.2.1 - Aplicações CGI genéricas

3.2.1.1 - Inclusão de imagem com TAG HTML <IMG>

Documento HTML:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Figura - página CGI</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#CC9999">
<CENTER>
Aqui vai a figura inserida pelo executável CGI:<BR><BR>
<IMG SRC="http://www.aluno01.br/cgi-bin/imagem.cgi" BORDER="2">
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

Executável CGI "imagem.cgi":
#!/usr/bin/perl

print "Content-type: image/gif\n\n";
open (FIG, "/home/httpd/icons/apache_pb.gif");
print <FIG>;
close (FIG);

exit;

3.2.1.2 - Mapa clicável

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Figura com mapa clicável CGI</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#DDDDAA">
<CENTER>
Imagem clicável: atributo ISMAP passando parâmetros ao executável CGI:<BR><BR>
<A HREF="http://www.dominio.com.br/cgi-bin/ismap.cgi">
<IMG SRC="http://www.dominio.com.br/apache_pb.gif" ISMAP></A>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

Executável CGI "ismap.cgi" - (Simple Shell containing Tcl interpreter - shell tcl, tclsh):
#!/usr/bin/tclsh

puts "Content-type: text/plain\n\n"
set query_string $env(QUERY_STRING)
puts "Veio a seguinte query_string: $query_string"

set campos [split $query_string ,]

set primeiro [lindex $campos 0]
puts "primeiro campo: $primeiro"

set segundo [lindex $campos 1]
puts "segundo campo: $segundo"
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if {$primeiro == "10"} { 
puts "Veio o campo 1: $primeiro" 
}

if {$segundo == "20"} { 
puts "Veio o campo 2: $segundo" 
}

3.2.1.3 - Integração com executável Unix

#!/bin/sh

echo "Content-type: text/plain"
echo ""
#comentário: final do header

data=$(/bin/date)
#comentário: /bin/date é executável Unix que mostra a data
echo "Data do servidor: $data"

3.2.1.4 - Passando parâmetros com LINK: variável de ambiente QUERY_STRING

Documento HTML:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Passando parâmetros no LINK</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#AAAAEE">
<CENTER>
Aqui vai o link que passa parâmetros ao executável CGI:<BR><BR>
<A HREF="http://www.dominio.com.br/cgi-bin/link.cgi?campo1&campo2&campo3">Clique aqui</A>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

Executável CGI "link.cgi":
#!/usr/bin/tclsh

puts "Content-type: text/plain\n\n"
set query_string $env(QUERY_STRING)
puts "ESTE É O EXECUTÁVEl CGI link.cgi"
puts "query: $query_string"

set campos [split $query_string &]
set primeiro [lindex $campos 0]
puts "primeiro campo: $primeiro"

set segundo [lindex $campos 1]
puts "segundo campo: $segundo"

set terceiro [lindex $campos 2]
puts "terceiro campo: $terceiro"

if {$primeiro == "campo1"} { 
puts "Veio o campo 1: $primeiro" 
}
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3.2.1.5 - Variáveis de ambiente mais comuns

#!/usr/bin/tclsh

puts "Content-type: text/plain\n\n"
puts "Browser e endereço:"
set browser $env(HTTP_USER_AGENT)
set endereco $env(REMOTE_ADDR)
puts "Browser: $browser"
puts "IP: $endereco"

3.2.2 - Uso em formulários HTML

3.2.2.1 - Formulário simples, método GET

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Formulário simples</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#DDDD99">
<FORM NAME="formulario1" ACTION="http://www.dominio.com.br/cgi-bin/form1.cgi" METHOD="get">
Nome:<BR>
<INPUT TYPE="text" NAME="seu_nome"><BR>
Sobrenome:<BR>
<INPUT TYPE="text" NAME="seu_sobrenome"><BR>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enviar">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Executável CGI "form1.cgi":
#!/usr/bin/tclsh

puts "Content-type: text/plain\n\n"

set query_string $env(QUERY_STRING)
puts "query: $query_string"

set campos [split $query_string &]

set primeiro [lindex $campos 0]
set parametros [split $primeiro =]
set nome0 [lindex $parametros 0]
set valor0 [lindex $parametros 1]
puts "primeiro name: $nome0   primeiro value: $valor0"

set segundo [lindex $campos 1]
set parametros [split $segundo =]
set nome1 [lindex $parametros 0]
set valor1 [lindex $parametros 1]
puts "segundo name: $nome1   segundo value: $valor1"

NOTA 1:
Como pode ser visto pelos executáveis CGI dos exemplos 3.2.1.4 e 3.2.2.1, tanto o link quanto o método GET do 
FORM usam a variável de ambiente QUERY_STRING. A diferença entre esses dois exemplos vai por conta dos pares 
NAME=VALUE do FORM, construção essa que também poderia ser usada no caso do link (por exemplo, link.cgi?
name=campo1&name=campo2&name=campo3").

NOTA 2:
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O método GET é limitado e não envia mais que 256 caracteres.

3.2.2.2 - Formulário complexo, método POST

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Formulário complexo</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#AAAAFF">
<FORM NAME="formulario2" ACTION="http://www.dominio.com.br/cgi-bin/form2.cgi" METHOD="post">
Nome:<BR>
<INPUT TYPE="text" NAME="seu_nome"><BR>
Sobrenome:<BR>
<INPUT TYPE="text" NAME="seu_sobrenome"><BR>
Sexo: &nbsp;
&nbsp;M<INPUT TYPE="radio" NAME="sexo" VALUE="M" CHECKED>
&nbsp;F<INPUT TYPE="radio" NAME="sexo" VALUE="F"><BR>
Idade:
<SELECT NAME="idade">
<OPTION VALUE="0_20">0 a 20</OPTION>
<OPTION VALUE="21_30">21 a 30</OPTION>
<OPTION VALUE="31_40">31 a 40</OPTION>
<OPTION VALUE="41_ou_mais">41 ou mais</OPTION>
</SELECT><BR>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enviar">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Executável CGI "form2.cgi":
#!/usr/bin/tclsh

puts "Content-type: text/plain\n\n"

set tamanho $env(CONTENT_LENGTH)
set form_info [read stdin $tamanho]

puts "Veio o seguinte CONTENT_LENGTH: $form_info"
puts "Tamanho do CONTENT_LENGTH: $tamanho"

set campos [split $form_info &]

set primeiro [lindex $campos 0]
set parametros [split $primeiro =]
set nome0 [lindex $parametros 0]
set valor0 [lindex $parametros 1]
puts "primeiro name: $nome0   primeiro value: $valor0"

set segundo [lindex $campos 1]
set parametros [split $segundo =]
set nome1 [lindex $parametros 0]
set valor1 [lindex $parametros 1]
puts "segundo name: $nome1   segundo value: $valor1"

set terceiro [lindex $campos 2]
set parametros [split $terceiro =]
set nome2 [lindex $parametros 0]
set valor2 [lindex $parametros 1]
puts "terceiro name: $nome2   terceiro value: $valor2"

set quarto [lindex $campos 3]
set parametros [split $quarto =]
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set nome3 [lindex $parametros 0]
set valor3 [lindex $parametros 1]
puts "quarto name: $nome3   quarto value: $valor3"

3.2.2.3 - Método GET e POST

O executável CGI também pode ser mais abrangente e receber um FORM tanto pelo método GET quanto POST, basta 
que ele saiba selecionar entre um caso e outro.

#!/usr/bin/tclsh

puts "Content-type: text/plain\n\n"

set requested $env(REQUEST_METHOD)
puts "requested: $requested"

if {$requested == "GET"} {
set form_info $env(QUERY_STRING)
puts "form: $form_info"
}
if {$requested == "POST"} {
set form_info_aux $env(CONTENT_LENGTH)
set form_info [read stdin $form_info_aux]
puts "form: $form_info"
}

3.2.3 - Executáveis CGI compilados

Nestes casos, é necessário compilar o código fonte do programa, pois o executável CGI não será interpretado.
Os exemplos a seguir são de código fonte em C, para compilar e gerar o executável binário tendo um acesso shell use:
"gcc -O3 -o compilado.cgi programa.c", onde gcc é o compilador C GNU, O3 é otimização nível 3, compilado.cgi é o 
binário resultante da compilação e programa.c é o código fonte em C.

3.2.3.1 - Alô mundo em C pela Web

#include <stdio.h>

void main(void)
{
printf("Content-type: text/html\n\n");
printf("<HTML>\n<HEAD>\n<TITLE>Compilado C</TITLE>\n</HEAD>\n");
printf("<BODY BGCOLOR=\"#CCBB99\">\n");
printf("<H1>Alô Mundo !!! <BR>Este cgi-bin foi compilado em C</H1>\n");
printf("</BODY>\n</HTML>");
exit(0);
}

3.2.3.2 - FORM compilado C

#include <stdio.h>

main()
{
char original[200];
int x, cl;

printf("Content-type: text/html\n\n");
printf("<HTML>\n<HEAD>\n<TITLE>FORM compilado C</TITLE>\n</HEAD>\n");
printf("<BODY BGCOLOR=\"#BBCCDD\">\n");
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cl = atoi(getenv("CONTENT_LENGTH")); /*METHOD POST*/

for (x=0;x<cl;x++)
original[x]=getchar();
original[x] = 0;
printf("<H1>cgi-bin compilado em C</H1><BR>");
printf("String original: %s\n", original);
printf("</BODY>\n</HTML>\n");
}

NOTA:
caso não se disponha de um acesso shell para compilar o código fonte C na linha de comando, isso pode ser feito 
remotamente através de um browser usando um executável CGI interpretado como o do exemplo abaixo (3.2.4).

3.2.4 - Exemplo de executável CGI Perl que compila o código fonte em C

#!/usr/bin/perl

print "Content-type: text/html\n\n";

print "Compilando ...<BR>\n";
system("/usr/bin/gcc -O3 -o compilado.cgi programa.c");
print "OK, compilado !\n";
exit;

NOTA 1:
Para poder compilar "programa.c" é necessário que o diretório onde será escrito "compilado.cgi" tenha permissão de 
escrita para o usuário "nobody". Por questões de segurança é melhor criar um diretório chamado, por exemplo, "temp" 
e alterar suas permissões para "chmod 777 temp". Neste diretório deverão estar o código C (no caso, programa.c) e o 
executável Perl "compila.cgi".

NOTA2:
A grande vantagem do executável cgi compilado é a rapidez na execução, uma vez que não existe mais a necessidade 
de chamar um programa interpretador como é o caso dos scripts Perl ou de qualquer um script shell Unix.
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3.3 - EXERCÍCIOS

3.3.1 - Escreva um executável cgi que, ao ser acessado pelo cliente HTTP apresente a mensagem "Olá !". Use a 
linguagem de programação Korn Shell (/bin/ksh).

3.3.2 - Escreva um executável cgi que, ao ser acessado pelo cliente HTTP apresente a mensagem "Olá !" na cor branca 
e a cor de fundo azul. Use a linguagem de programação Korn Shell (/bin/ksh).

3.3.3 - Escreva um executável cgi que, ao ser acessado pelo cliente HTTP apresente os números inteiros de 0 a 50, onde 
cada número aparece numa nova linha. Use um loop for e o interpretador Perl.

3.3.4 - Escreva um executável cgi que, ao ser acessado pelo cliente HTTP apresente os números inteiros de 0 a 50 na 
cor amarela e a cor de fundo preta, onde cada número aparece numa nova linha. Use um loop for e o interpretador Perl.

3.3.5 - Escreva um documento HTML que envie o conteúdo de um formulário para um executável cgi. O formulário 
contém apenas a mensagem "Escreva seu nome", uma caixa de texto e o o botão "Enviar". Ao clicar no botão envia o 
formulário para "/cgi-bin/formulario1.cgi". O executável cgi deve ser capaz de receber o conteúdo do formulário e 
escrevê-lo na janela browser para o cliente HTTP ver.
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3.4 - RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS

3.4.1 - Resposta do exercício 3.3.1:
#!/bin/ksh

echo "Content-Type: text/plain\n\n"
echo "Olá !"

3.4.2 - Resposta do exercício 3.3.2:
#!/bin/ksh

echo "Content-Type: text/html\n\n"
echo "
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Korn Shell</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=\"blue\">
<FONT COLOR=\"white\">Olá !</FONT>
</BODY>
</HTML>"

3.4.3 - Resposta do exercício 3.3.3:
#!/usr/bin/perl

print "Content-Type: text/plain\n\n";

for($i=0;$i<=50;$i++){
print "$i\n";
}
exit;

3.4.4 - Resposta do exercício 3.3.4:
#!/usr/bin/perl

print "Content-Type: text/html\n\n";
print "<HTML>\n<HEAD>\n<TITLE>Executável Perl</TITLE></HEAD>\n";
print "<BODY BGCOLOR=\"#000000\">\n";
print "<FONT COLOR=\"#FFFF00\">\n";

for($i=0;$i<=50;$i++){
print "$i <BR>\n";
}

print "</FONT>\n";
print "</BODY>\n";
print "</HTML>\n";
exit;

3.4.5 - Resposta do exercício 3.3.5:
Formulário HTML:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Formulário HTML</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#DDEEFF">
<FORM NAME="formulario1" ACTION="/cgi-bin/formulario1.cgi" METHOD="get">
Escreva seu nome:<BR>
<INPUT TYPE="text" NAME="seu_nome"><BR>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enviar">
</FORM>
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</BODY>
</HTML>

formulario1.cgi:
#!/usr/bin/tclsh

puts "Content-type: text/plain\n\n"

set query_string $env(QUERY_STRING)
puts "Veio a seguinte  QUERY_STRING: $query_string"
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