29 Mart 2012 / Perşembe
Yeni bir site açıyoruz.
Vt.mdb veri tabanını oluşturup
Sitemize ekliyoruz

uyekaydi.aspx sayfasını hazırlıyoruz, tasarımını uyeler adlı tablomuza göre yapıyoruz, GridView
ekleyip veri tabanımıza bağlıyoruz
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Kaydedip, çalıştırıyoruz,alanları doldurup Button’a tıklıyoruz, GridView da kayıt gözüküyor.

uyegiris.aspx sayfasını oluşturup tasarlıyoruz, Hyper Link ekleyip Text özelliğine “Üye Olmak İçin
Tıklayınız”, NavigateUrl’sini uyekaydi.aspx yapıyoruz

Button’a çift tıklayıp kodları yazıyoruz.Uyeler adlı tablomuzdan eposta ve şifre değerlerini seçtirip,
com.CommandText = "select * from uyeler where eposta=@eposta and
sifre=@sifre";

gelen verileri “ dr “ adlı sonuca aktarıyoruz
OleDbDataReader dr = com.ExecuteReader();

Sonra kontrol ettiriyoruz
if (dr.Read())
{
Response.Write("giriş yapıldı");
}
else
{
Response.Write("hatalı eposta veya şifre");
}
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using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;
System.Data;
System.Data.OleDb;

public partial class uyegiris : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
OleDbConnection c = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA Source=" +
Server.MapPath("~/App_Data/vt.mdb"));
c.Open();
OleDbCommand com = new OleDbCommand();
com.CommandText = "select * from uyeler where eposta=@eposta and
sifre=@sifre";
com.Parameters.AddWithValue("@eposta", txteposta.Text);
com.Parameters.AddWithValue("@sifre", txtsifre.Text);
com.Connection = c;
OleDbDataReader dr = com.ExecuteReader();
if (dr.Read())
{
Response.Write("giriş yapıldı");
}
else
{
Response.Write("hatalı eposta veya şifre");
}
}
}
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Diyelimki üye girişi yapıldı, diğer sayfalarda nasıl kontrol ettireceğiz ?
if (dr.Read())
{
Response.Write("giriş yapıldı");
Session["id"] = dr["id"].ToString();
}

Başka bir sayfada (giriskontrol.aspx) giriş yapılıp yapılmadığını kontrol ettireceğiz. Page Load’ ına
geliyoruz
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (Session["id"] == null)
{
Response.Write("Giriş Yapılmadı");
}
else
{
Response.Write("Giriş Yapılmıştır");
}
}

Burada giriş yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor.
uyegiris.aspx’e HyperLink ekliyoruz, NavigateUrl’sini giriskontrol.aspx sayfasına yönlendiriyoruz

Kaydedip çalıştırıyoruz
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Değer girmeyip Button’a tıklıyoruz

Giriş Kontrolünü Yapınız’a tıklıyoruz

Kontrol ettirdiğimiz sayfada bir panel olsun (değerini : false yapıyoruz), eğer giriş yapılmışsa bu panel
gözüksün,panelin altında çıkış yapınız (LinkButton1)yazsın, tıklayınca session ları temizleyip çıksın.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (Session["id"] == null)
{
Response.Write("Giriş Yapılmadı");
}
else
{
Panel1.Visible = true;
}
}
protected void LinkButton1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Session.Abandon();
Response.Redirect("uyegiris.aspx");
}
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HyperLink ekleyip, NavigateUrl sine uyegiris.aspx yazıyoruz
Uyegiris.aspx i çalıştırıp veri girmeden Button’a tıklayıp kontrol ettiriyoruz. Giriskontrol.aspx’e gidiyor.

HyperLink’e tıklayıp geri geliyoruz, doğru verileri girip kontrol ettiriyoruz

Çıkış Yapınız’a tıklıyoruz, her şeyi temizliyor.

6

