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Este tutorial foi feito para facilitar a vida de quem não conhece muito sobre banco de
dados e não quer perder tempo quebrando a cabeça. Este é um método simples para
dar acesso restrito à certas páginas de seu site.
Tudo começa com um formulário simples em html, com um campo "usuario", um

campo "senha" e um botão "enviar". No Action deste formulário, aponte para a página
asp que vai "tratar" os dados do seu formulário, no caso a página chama-se
"validar_senha.asp".

<form action="validar_senha.asp" method="post">
Usuário ::: <input size="30" type="text" name="usuario">
Senha ::: <input size="30" type="passw ord" name="senha">
<input type="submit" value="OK">
</form>

O próximo passo é criar a página asp, que além de tratar os dados do formulário,
vai conter o conteúdo a ser mostrado caso o usuário e senha estejam corretos e caso
estejam incorretos.
Crie uma nova página e salve-a com o nome de "validar_senha.asp" no mesmo

diretório da página contendo o formulário. Acima da tag ‹html› insira este código :::

<%
Option Explicit
response.expires = 0
Response.AddHeader "pragma", "no-cache"
Response.Buffer = True
%>

Abaixo da tag ‹/html› insira este código :::

<%
Response.end
%>

Agora, vamos pegar os dados do formulário :::
Sempre que você programa em alguma liguagem diferente da html, para ela ser lida
corretamente pelo browser, é necessário que você indique com um caracter específico
desta linguagem. No caso do asp, o símbolo é "‹%" para abrir, e "%›" para fechar.
Então, abaixo da tag ‹body›, abra um espaço para inserir um código em asp :::

‹%

Agora, antes de mais nada, vamos pegar os dados do formulário e declarar as
variáveis que serão usadas :::



<%dim usuario, senha
usuario = request("usuario")
senha = request("senha")%>

Depois criaremos uma rotina simples para mostrarmos ou não o conteúdo desta
página. A lógica é :::

‹%Se (usuario = luis) e (senha = camper) então ...%›
execute esta linha.
‹%Caso contrário%›
Execute esta linha.
‹%Fim%›

Usando os comandos certos, ficaria assim :::

.......................................................................................................

‹%
if (usuario = "Luis") and (senha = "Camper") then
%›

Aqui fica o html da página que deve ser acessada caso o usuário e senha estejam
corretos, podia ser feito com response.redirect, que redirecionaria para a página com
os dados, mas aí temos o problema que se alguem tiver o url do local, vai poder
acessar sem problemas e sem senha. O melhor mesmo é colocar o html da página
aqui.

‹%
else
%›

Aqui fica o html da página que deve ser acessada caso o usuário e senha estejam
incorretos.

‹%
end if
%›
.......................................................................................................

Pronto, você já tem uma área restrita em seu site. Apenas altere os valores com os
seus e pronto.


