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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξοικειωθούμε με τις προχωρημένες λειτουργίες της 

γλώσσας JAVA και να υλοποιήσουμε ένα σύστημα πιστωτικών καρτών. Για να φτάσουμε στο 

σημείο υλοποίησης αρχικά αναφερθήκαμε στα πληροφοριακά συστήματα δίνοντας μια μικρή 

γεύση για το ακριβώς πρεσβεύουν και πως διαχειρίζονται από τους διάφορους χρήστες. 

Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στην HTML και στο CSS καθώς η ανάγκη χρήσης ιστοσελίδων και 

μάλιστα μορφοποιημένων κατάλληλα προς τον μέσο χρήστη είναι απαραίτητο. Κατόπιν 

αναφερθήκαμε επιγραμματικά στις βάσεις δεδομένων. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής δείξαμε το πώς θα εγκαταστήσουμε τα απαραίτητα 

προγράμματα για την έπειτα υλοποίηση του συστήματος μας και τέλος κάναμε την υλοποίηση 

επεξηγώντας αναλυτικά το πώς λειτουργεί το κάθε κομμάτι του κώδικα. 

 

  

 

 

ABSTRACT 
The purpose of this paper is to familiarize ourselves with the advanced functions of JAVA and to 

implement a credit card system. To get to the point of implementation, we first referred to 

information systems, giving a little taste of exactly what they are overseeing and how they are 

handled by the various users. 

We then referred to HTML and CSS as the need to use web pages, even formatted to the average 

user, is necessary. Then we briefly mentioned the databases. 

In the second part of this work we showed how to install the necessary programs for the 

implementation of our system and finally we made the implementation by explaining in detail 

how each piece of code works. 
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ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Ένα σύστημα πληροφορίας είναι   μια συλλογή δεδομένων αλλά και πληροφοριών που μας 

παρέχει την δυνατότητα να μπορούν όλα αυτά τα δεδομένα να επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Δηλαδή, ένα οργανωμένο σύστημα που μας επιτρέπει την επικοινωνία των ατόμων με σκοπό την 

συλλογή αλλά και  την επεξεργασία-κατανομή των δεδομένων(Nyawaya : Computer Studies -

2008) 

Ένα πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από έξι βασικά μέρη : 

 Hardware. 

 Software 

  Δεδομένα που θα χρησιμοποιούνται 

 Διαδικασίες και οι  λειτουργίες που κάνει ο κάθε χρήστης πάνω στα δεδομένα 

 Χρήστες τους συστήματος 

 Κριτικές που μπορούν οι χρήστες να υποβάλλουν στους διαχειριστές τους συστήματος με 

σκοπό την βελτίωση του 

Η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος γίνεται   : 

 Η αναγνώριση του προβλήματος που για να δημιουργηθεί έπειτα ένα κατάλληλο 

πληροφοριακό σύστημα που επιλύει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα 

 Η συλλογή των πληροφοριών 

 Η συλλογή των απαραίτητων περιορισμών   

 Η δημιουργία του συστήματος   

 Η κατασκευή του συστήματος 

 Η υλοποίηση του συστήματος   

 Η συντήρηση του συστήματος 

Όπως μπορούμε να καταλάβουμε υπάρχουν αρκετά είδη συστημάτων όπου το κάθε ένα 

δημιουργήθηκε για διαφορετικούς σκοπούς . Παρακάτω βλέπουμε μερικά παραδείγματα τέτοιων 

συστημάτων: 

 Συστήματα πληροφοριών για διαχείριση νοσοκομείων 

 Συστήματα πληροφοριών για διαχείριση δρομολογίων 

 Συστήματα διαχείρισης  επιχειρήσεων   

 Γεωγραφικά συστήματα 

 Συστήματα πληροφοριών για γραφεία 

 Έξυπνα συστήματα 
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Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά σε κάθε είδος συστήματος από τα παραπάνω δείχνοντας με 

αυτό τον τρόπο την χρησιμότητα του κάθε συστήματος καθώς και τους χρήστες που διέπουν το 

κάθε σύστημα 

Συστήματα πληροφοριών για διαχείριση νοσοκομείων 

Είναι ένα σύστημα διαχείρισης νοσοκομείου. Το σύστημα αυτό,  διαχειρίζεται τα οικονομικά,  

τα νομικά αλλά και τα ιατρικά θέματα όπως είναι για παράδειγμα οι πληρωμές των εργαζομένων    

 

Με ένα τέτοιο σύστημα είμαστε σε θέση να μπορούμε να δίνουμε στους γιατρούς την 

δυνατότητα να δούνε το πότε θα εξετάσουν τους ασθενείς,  τις ημερομηνίες των ραντεβού, ποια 

από αυτά ακυρώθηκαν καθώς και το ιστορικό των ασθενών. Εν αντιθέσει ένας μεμονωμένος 

ασθενής μπορεί να δει τα ραντεβού που έχει κλείσει για τον εαυτό του, το ιστορικό του κ.α. 

 

Επομένως το σύστημα αποκρίνεται διαφορετικά ανάλογα το χρήστη. Με διαφορετικό τρόπο θα 

φερθεί στον ιατρό ή στον ασθενή και με διαφορετικό τρόπο στον διευθυντή πχ μιας κλινικής ή 

στον οικονομικό διευθυντή του νοσοκομείου.  

 

Συστήματα πληροφοριών για επιχειρήσεις/τράπεζων 

Μια επιχείρηση έχει ως κύριο σκοπό να πουλήσει προϊόντα και κατ’ επέκταση να έχει 

ευχαριστημένους τους πελάτες της. Για να γίνει αυτό προσφέρει μια πληθώρα λειτουργιών στο 

σύστημα της πχ  μπορεί να είναι πιο φιλικό προς τον χρήστη(Nyawaya : Computer Studies -

2008) 

Για παράδειγμα ένα τραπεζικό σύστημα μπορεί να διαθέτει αρκετούς χρήστες. Ένας χρήστης 

είναι ο πελάτης, ένας άλλος ο υπάλληλος του ταμείου, ένας άλλος ο διευθυντής τραπέζης. Αυτό 

το σύστημα μπορεί να διαθέτει και άλλα υποσυστήματα πχ σύστημα πιστωτικών καρτών. Σε ένα  

σύστημα πιστωτικών καρτών συνήθως έχουμε δύο χρήστες. Τον διαχειριστή του συστήματος 

και τον πελάτη. Ο κάθε ένας από αυτούς τους δύο χρήστες καλεί διαφορετικές λειτουργίες στο 

σύστημα και λαμβάνει διαφορετικά αποτελέσματα από τις κλήσεις αυτές. (Baynon-Davies : 

Database Systems  3d -2003) 

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση σίγουρα έχει 

ως υπερχρήστη τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή τον διευθυντή αυτής ενώ από κάτω διαθέτει 

χρήστες όπως είναι οι υπάλληλοι, οι πελάτες κ.ά. (Baynon-Davies : Database Systems  3d -2003) 

Τα γεωγραφικά συστήματα  

Ένα τέτοιο σύστημα σκοπό έχει να αποθηκεύει αλλά και να αναλύει δεδομένα που λαμβάνει από 

έναν δορυφόρο και στη συνέχεια να τα επεξεργάζεται αλλά και να τα στέλνει στα κατάλληλα 

άτομα.(Thurston J.,Poiker T.K : Integrated Geospatial Technologies : A Guide to GPS, GIS,  and 

Data Logging  - 2003 ) 
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Οι δορυφόροι είναι τα εργαλεία με τα οποία παίρνουμε μετρήσεις οι οποίες στη συνέχεια 

μεταφέρονται προς τους επίγειους σταθμούς για να επεξεργαστούν και να εξαχθούν τα 

αποτελέσματα. 

 

Συστήματα πληροφοριών για γραφεία και μικρές επιχειρήσεις 

To πληροφοριακό σύστημα είναι διαφορετικό ανάλογα με τον αριθμό των γραφείων της 

επιχείρησης μας. Άλλο πλήθος/είδη γραφείων έχουμε σε ένα λογιστήριο και άλλο σε ένα 

σωματείο. Σε ένα λογιστήριο κάθε υπάλληλος έχει γραφείο ενώ αυτός επιτελεί διαφορετικές 

λειτουργίες από έναν άλλον. Ο λογιστής επιτελεί άλλες λειτουργίες από τον αρχιλογιστή ή 

ενδεχομένως τον οικονομολόγο ή τον λογιστή που είναι εξειδικευμένος για περιουσιακά 

στοιχεία. Παρομοίως και για το σωματείο. 

 

Τα έξυπνα συστήματα 

Ένα έξυπνο σύστημα πρέπει να είναι ικανό να προβλέπει καταστάσεις βάσει των δεδομένων που 

διαθέτει αλλά και αναγεννά από τα ήδη υπάρχοντα καθώς και με την σωστή χρήση των 

εργαλείων που διαθέτει(Gesner T. :  Smart Systems Integration - 2008 ) 

 

Για παράδειγμα ένα τέτοιο σύστημα είναι το σύστημα πλοήγησης ενός αεροπλάνου. Το σύστημα 

αυτό κάθε δευτερόλεπτο αναλύει μια σειρά από παράγοντες που καθορίζουν την ομαλή πτήση 

του αεροπλάνου. Το σύστημα αυτό μετράει την ταχύτητα του αεροπλάνο, την πίεση στα 

καύσιμα, την αντίσταση του αέρα, τις πλευρικές πιέσεις, το διαθέσιμο οξυγόνο προς τους 

επιβάτες, την πρόβλεψη για πιθανή ομίχλη κακοκαιρία κ.α. (Baynon-Davies : Database Systems  

3d -2003) 

 

Για να μπορεί ένα αεροπλάνο να πετάει με ασφάλεια πρέπει το σύστημα να είναι τόσο ικανό που 

ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο να μπορεί να απαντάει τα παραπάνω. Κάθε σφάλμα 

μπορεί να αποβεί μοιραίο για όλους(Varada V.K : Handbook of Smart Systems and Materials -

2005 ) 

 

Για παράδειγμα, ένα άλλο σύστημα μπορεί να είναι η λειτουργία ενός 

εργοστασίου(βιομηχανίας). Ένα εργοστάσιο διαθέτει ειδικούς αισθητήρες που καθορίζουν τη 

γραμμή παραγωγής, τη γραμμή που συσκευάζει τα προϊόντα. 

 

Μια γραμμή παραγωγής μπορεί να έχει ρυθμό επεξεργασίας 100 προϊόντα ανά λεπτό. Επομένως 

το σύστημα πρέπει να  μετράει τα προϊόντα που επεξεργάζονται  και αν η γραμμή παραγωγής 

για κάποιο λόγο δεν φέρνει 100 προϊόντα ανά λεπτό, να καθυστερήσει μια άλλη γραμμή 

παραγωγής ή να την επιταχύνει με σκοπό να επιταχύνει τον ρυθμό της προβληματικής γραμμής 

Varada V.K : Handbook of Smart Systems and Materials -2005 ) 
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Ένα τέτοιο σύστημα για παράδειγμα λαμβάνει συνεχώς δεδομένα καθώς το όχημα κινείται. 

Ελέγχει την πίεση των ελαστικών, τις δυνατότητες των φρένων και ανάλογα την περίπτωση 

πιθανόν να προλάβει ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα ενεργοποιώντας τους αερόσακους, 

πατώντας το φρένο προτού προλάβει ο ίδιος οδηγός να το κάνει ή προσπαθεί να εξισορροπήσει 

το όχημα σε περίπτωση αστάθειας(Meyer G. et al : Advanced Microsystems for Automotive 

Applications  -2009 ) 

 

Η ΧΡΗΣΗ HTML/CSS ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 

Η γλώσσα HTML είναι μια γλώσσα με την οποία επιτυγχάνουμε μορφοποίηση των ιστοσελίδων 

μας. Χρησιμοποιεί ειδικές ετικέτες που δηλώνουν το είδος του περιεχομένου που θα εμφανιστεί 

στην οθόνη, καθώς ένας browser τρέχει/διαβάζει HTML σελίδες(HTML 4.01 Specification". 

World Wide Web Consortium. December 24, 1999. Retrieved November 16,  2008) 

Οι ετικέτες αυτές ονομάζονται ετικέτες έναρξης και ετικέτες λήξης και μέσω της εκτεταμένης 

χρήσης αυτών μπορούμε να τοποθετήσουμε γραφικά στοιχεία, επικεφαλίδες, έντονα γράμματα, 

πλάγια γράμματα, παραγράφους, να χωρίσουμε την σελίδα μας σε υποπεριοχές κ.ά. (HTML 4.01 

Specification". World Wide Web Consortium. December 24, 1999. Retrieved November 16,  

2008) 

Οι ετικέτες βρίσκονται πάντα μεταξύ των συμβόλων < και >.  Οι οδηγίες είναι case insensitive, 

δεν επηρεάζονται από το αν έχουν γραφτεί με πεζά (μικρά) ή κεφαλαία ενώ ένα αρχείο HTML 

πρέπει να έχει κατάληξη htm ή html(First mention of HTML Tags on the www-talk mailing list". 

World Wide Web Consortium. October 29, 1991. Retrieved April 8, 2007) 

 

Από την άλλη πλευρά συνήθως τα HTML αρχεία συνοδεύονται από τα αρχεία CSS που 

ουσιαστικά είναι αρχεία τα οποία μορφοποιούν «στιλιστικά» τα αρχεία HTML.Έχουν 

συγκεκριμένη δομή και χρησιμοποιείται και εκεί μια είδους «γλώσσα» καθώς διαθέτει κανόνες 

και τρόπους με τους οποίους κάθε ετικέτα από το HTML αρχείο δύναται να μορφοποιηθεί από 

το αρχείο CSS(Cascading Style Sheets Cascading Style Sheets, PhD thesis, by Håkon Wium Lie 

– provides an authoritative historical reference of CSS) 

Το CSS αρχείο μπορεί για παράδειγμα να περιγράφει το πώς θα εμφανίζεται μια παράγραφος, το 

πώς και ποια γραμματοσειρά θα εμφανιστεί, το τί χρώμα θα έχει, το τί βάθος. Από την άλλη 

μπορεί να ορίζει το background χρώμα της σελίδας, ή των υποπεριοχών του HTML αρχείου. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή από διάφορα δεδομένα. Δηλαδή  μια 

συλλογή από διάφορους τύπους δεδομένων που του χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε τους 

σκοπούς μας(Date C.J : An Introduction to Database Systems (8th ed.-2003 ) 
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Επειδή δεν μας βολεύει να έχουμε τα δεδομένα μας σκόρπια(ειδικά αν πρόκειται για μεγάλο 

όγκο δεδομένων) με την εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργήθηκαν ειδικά προγράμματα που 

σκοπό έχουν να οργανώνουν τα δεδομένα μας με πιο αποδοτικό τρόπο για την ευκολότερη 

επεξεργασία αλλά και οπτικοποίηση τους στη συνέχεια. (Date, C. J. (2003). An Introduction to 

Database Systems (8th ed.). Pearson) 

Όμως εκτός από προγράμματα χρειαζόμαστε συστήματα κανόνων που όταν τους εφαρμόζουμε 

μορφοποιούν και ταξινομούν τα δεδομένα μας. (Baynon-Davies : Database Systems  3d -2003) 

Ουσιαστικά ένα τέτοιο σύστημα είναι ένα σύνολο κανόνων και κάθε σύστημα από αυτά έχει 

διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των δεδομένων πχ Postgree, MariaDB, Oracle 

,Sql κ.ά. 

Διαθέτουν τις παρακάτω συναρτήσεις(Dubots P., MySQL CookBook – 2007): 

 Αναβάθμιση  των δεδομένων 

 Λήψη των  δεδομένων 

 Διαχείριση λειτουργίας 

Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε την MySQL γιατί είναι καταρχάς δωρεάν προς το ευρύ κοινό, έχει 

πολύ δυνατή λειτουργικότητα, είναι εύκολη στη χρήση και στην εκμάθηση της 
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Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ :   WORKBENCH , MYSQL  KAI  APACHE TOMCAT 

Αρχικά θα εγκαταστήσουμε την MySQL στον υπολογιστή μας κατόπιν το MySQL Workbench 

και τέλος τον Apache Tomcat.Για να μπορεί ο υπολογιστής να τρέξει MySQL υποερωτήματα 

πρέπει να την εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας. 

Για να το κάνουμε εγκατάσταση ακολουθούμε τον παρακάτω σύνδεσμο : 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 

Καθώς το κάνουμε εγκατάσταση θα μας ζητήσει να επιλέξουμε ποια από τα extra packages θα 

χρειαστούμε. Επιλέγουμε developer mode για να κάνουμε την βασική εγκατάσταση. Μόλις 

εγκατασταθεί μπορούμε να τρέξουμε τον σέρβερ από το cmd ή να τον τρέξουμε με το 

πρόγραμμα Workbench που θα εγκαταστήσουμε στη συνέχεια. 

Για να εγκαταστήσουμε το MySQL Workbench ακολουθούμε τον παρακάτω σύνδεσμο : 

https://dev.mysql.com/downloads/workbench/ 

Μόλις το εγκαταστήσουμε θα είναι έτοιμο προς χρήση. Θα δείξουμε στη συνέχεια το γραφικό 

περιβάλλον του προγράμματος μας καθώς και το πώς λειτουργεί. Αρχικά ανοίγουμε το 

πρόγραμμα μας και μόλις το ανοίξουμε βλέπουμε το παρακάτω( Εικόνα :1 )  

 

Εικόνα 1: Το γραφικό περιβάλλον του Workbench 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
https://dev.mysql.com/downloads/workbench/
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Βλέπουμε ότι πάνω υπάρχει μια μπάρα με επιλογές. Στην επιλογή File βλέπουμε τις παρακάτω 

υποεπιλογές( Εικόνα : 2 ) 

 

Εικόνα 2: Οι επιλογές του File 

 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα νέο μοντέλο βάσης δεδομένων ή να επιλέξουμε ένα 

ήδη παλιό μας προς χρήση. Μπορούμε επίσης να τρέξουμε ένα SQL query(ερώτημα) είτε να 

κλείσουμε τη σύνδεση μας από τη βάση δεδομένων μας. Στην επιλογή Edit μπορούμε να 

κάνουμε cut, paste και διάφορες λειτουργίες τέτοιου τύπου στο κώδικα μας. Με την επιλογή 

View αλλάζουμε το γραφικό στυλ του περιβάλλοντος μας( Εικόνα : 3 ) 

 

Εικόνα 3: Η επιλογή Query του Workbench 
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Εδώ μπορούμε να κάνουμε execute τα queries μας προς τη βάση  ή να κάνουμε Reconnect. 

Όμως μπορούμε να εκτελέσουμε ένα μεμονωμένο query είτε μια σειρά queries.Για καλύτερη 

ευκολία χρησιμοποιούμε τις άμεσες και εύκολες επιλογές χωρίς να χρησιμοποιούμε την πάνω 

μπάρα. Η γρήγορη μπάρα των επιλογών φαίνεται παρακάτω( Εικόνα : 4 ) 

 

Εικόνα 4: Μπάρα άμεσων επιλογών του Workbench 

Για παράδειγμα για να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων (create schema) επιλέγουμε την  

4
η
 επιλογή, για να θέσουμε ένα SQL ερώτημα επιλέγουμε την 1

η
 επιλογή. Επιλέγοντας το Server 

τότε έχουμε πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένες λειτουργίες ( Εικόνα : 5 ) 

 

Εικόνα 5: Η επιλογή Server του Workbench 

Δηλαδή μπορούμε να δούμε την κατάσταση του Sever , τις συνδέσεις των Clients , τις 

μεταβλητές συστήματος , να εισάγουμε ή να εξάγουμε δεδομένα ή τα server logs. Για να 

μπορέσει να τρέξει ο σερβερ πρέπει να εγκαταστήσουμε τον Apache tomcat σε .jar 

αρχείο.(μορφή .zip ) . Το αρχείο αυτό θα εισαχθεί στο πρότζεκτ. Μπορείτε να το κατεβάστε από 

τον παρακάτω σύνδεσμο : 
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http://tomcat.apache.org/download-90.cgi 

 

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ JAVA ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ NETBEANS(BUNDLE) 

Για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε σε Java πρώτα πρέπει να κατεβάσουμε την Java και 

κατόπιν την Java JRE μαζί με την πλατφόρμα NetBeans.Για να κατεβάσουμε την Java 

ακολουθούμε τον παρακάτω σύνδεσμο : 

https://java.com/en/download/ 

Για να εγκαταστήσουμε την πλατφόρμα NetBeans μαζί με το JRE ακολουθούμε τον παρακάτω 

σύνδεσμο : 

http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/jdk-netbeans-jsp-142931.html 

Επιλέγουμε το κατάλληλο αρχείο ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που διαθέτουμε. Μόλις 

το κατεβάσουμε πατάμε σε όλα ok μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μας. Μόλις 

κατεβάσουμε και εγκαταστήσουμε το NetBeans μπορούμε να ανοίξουμε το πρόγραμμα μας για 

να δούμε το πώς λειτουργεί. Παρακάτω φαίνεται το γραφικό περιβάλλον του NetBeans(Εικόνα : 

6 )    

 

Εικόνα 6: Η πλατφόρμα NetBeans 

Όπως βλέπουμε το NetBeans διαθέτει λειτουργίες όπως το να ανοίξουμε ένα παλαιό προτζεκτ ή 

να δημιουργήσουμε ένα νέο. Διαθέτει την επιλογή Run για να μπορούμε να τρέχουμε το 

πρόγραμμα μας καθώς την επιλογή Tools  για να εισάγουμε plugins ή να μορφοποιήσουμε την 

http://tomcat.apache.org/download-90.cgi
https://java.com/en/download/
http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/jdk-netbeans-jsp-142931.html
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εμφάνιση του γραφικού περιβάλλοντος μας. Στο πλαίσιο Projects μπορούμε να δούμε τα 

προτζεκτ στα οποία δουλεύουμε κάθε στιγμή ενώ  στην επιλογή Services μπορούμε να κάνουμε 

το NetBeans να συνδεθεί με τη βάση δεδομένων μας. Τώρα θα αναλύσουμε τις επιμέρους 

λειτουργίες του NetBeans με όσο το δυνατόν πιο περιγραφικό τρόπο.  

Στην επιλογή File ( Εικόνα : 7 )  

 

Εικόνα 7: Η επιλογή  File του Netbeans 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πρότζεκτ ή ένα νέο αρχείο. Επίσης να ανοίξουμε ένα 

ήδη υπάρχον αρχείο ή να κλείσουμε όλα τα προτζεκτ μαζί. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε export 

ένα προτζεκτ καθώς και print  σε HTML μορφή. Τέλος μπορούμε να κάνουμε restart το IDE ή 

έξοδο από το πρόγραμμα. 
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H ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 

Αρχικά θέλουμε να κάνουμε είσοδο στο σύστημα μας είτε ως admin είτε ως πελάτης. Για να 

γίνει αυτό θα χρειαστεί μέσω μιας HTML φόρμας να δώσουμε τα κατάλληλα στοιχεία να 

επαληθευτούν από την πλευρά της βάσης και να δώσουμε κατάλληλη είσοδο. Χρησιμοποιώντας 

την παρακάτω φόρμα ( Εικόνα : 8 ) : 

 

Εικόνα 8 : index.html 

Βλέπουμε ότι στέλνουμε τις τιμές username και passwd στο servlet Login_serv που φαίνεται 

παρακάτω ( Εικόνα  :  9 )  

 

Εικόνα 9:Login.java 



18 
 

Εδώ ανοίγουμε σύνδεση στη βάση μας που ονομάζεται creditdb και κάνουμε ένα query στο 

πίνακα pelatis με σκοπό να πάρουμε τις εγγραφές του. Αν η εγγραφή δεν έχει username το 

giannis1982 και passwd το 56789 τότε δεν είναι admin και θα με στείλει στο 

customerStatus.html αν είναι τελικά admin θα με στείλει στο adminStatus.html. 

΄Τώρα θα επεξηγήσουμε το πώς λειτουργεί το customerStatus.html. Η φόρμα HTML φαίνεται 

παρακάτω ( Εικόνα : 10 )  

 

Εικόνα 10: customerStatus.html 

Αν ο χρήστης κάνει είσοδο ως πελάτης τότε πρέπει κάθε φορά να τον στείλουμε στις επιμέρους 

λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει. Μπορεί να προσθέσει δάνειο ή ασφαλιστήριο, να δει τα 

δάνεια και τα ασφάλιστρα αλλά και να βάλει δόσεις ή να κάνει έξοδο από το σύστημα. Αν 

τρέξουμε το παρακάτω σύστημα και κάνουμε είσοδο ως πελάτης θα πάμε στην παρακάτω 

γραφική αναπαράσταση της HTML φόρμας αυτής( Εικόνα : 11 )  

 

Εικόνα 11: Αναπαράσταση της customerStatus.html 
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Για να τρέξει όμως ο σέρβερ πρέπει να εισάγουμε το αρχείο του Tomcat.Για τον λόγο αυτό 

κάνουμε δεξί κλικ στο προτζεκτ μας και εισάγουμε το path του αρχείου αυτού ( Εικόνα : 12 ) 

 

Εικόνα 12: Εισαγωγή του Tomcat στο προτζεκτ μας 

Παράλληλα όμως για να λειτουργήσει η βάση μας και να γίνει σύνδεση με αυτήν πρέπει να 

εισάγουμε και έναν SQL Connector που μπορούμε να κατεβάσουμε από εδώ : 

https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ 

Μόλις εισάγουμε και τις δύο βιβλιοθήκες τότε το πρότζεκτ μας δείχνει ως εξής ( Εικόνα : 13 ) 

 

Εικόνα 13: Επιτυχής εισαγωγή connector & tomcat 

Για να δούμε τις λειτουργίες από τη πλευρά του πελάτη το μόνο που μένει είναι να τις τρέχουμε 

και να βλέπουμε τα αποτελέσματα στην οθόνη μας αφού πρώτα εξηγήσουμε περιγραφικά το πώς 

λειτουργεί το κάθε servlet και html αρχείο του προτζεκτ μας. 

Για να εισάγουμε ένα δάνειο κάνουμε κλικ στο ADD LOAN/INSURANCE το οποίο θα μας 

οδηγήσει στην loan_insurance.html ( Εικόνα : 14 )  

https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
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Εικόνα 14: loan_insurance.html 

Βλέπουμε ότι κάθε ένα από αυτά μας στέλνει σε διαφορετικό html αρχείο. Αν επιλέξουμε δάνειο μας 

στέλνει στο add_loan.html ενώ αν επιλέξουμε ασφαλιστήριο μας οδηγεί στο add_insurance.html σε 

διαφορετική περίπτωση μας στέλνει πίσω. Γραφικά αυτό φαίνεται  παρακάτω ( Εικόνα : 15 ) 

 

 

Εικόνα 15: loan_insurance.html 

 

Αν κάνουμε κλικ στο ADD LOAN τότε μας οδηγεί σε μια φόρμα για να δώσουμε τα στοιχεία 

του δανείου που στη συνέχεια θα περάσουν μέσω ενός servlet στη βάση μας (Εικόνα  : 16 )  
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Εικόνα 16: ADD LOAN 

Το servlet στο οποίο στέλνονται τα δεδομένα φαίνεται παρακάτω ( Εικόνα : 17 ) 

 

Εικόνα 17: add_loan.java (a) 

Αρχικά παίρνουμε τις τιμές από την φόρμα μας και στη συνέχεια μετά από ειδικούς 

υπολογισμούς  προσπαθούμε να βάλουμε τα δεδομένα στο πίνακα δάνειο. Θέλουμε για 

παράδειγμα οι υπόλοιποι μήνες που απομένουν για τη ξεπλήρωση του δανείου αρχικά να είναι 0 

όπως και οι τρέχουσες δόσεις. Για να γίνει εισαγωγή στη βάση χρησιμοποιούμε το 

PreparedStatement  και το αναθέσαμε στη μεταβλητή ps. Για να εισάγουμε στη βάση απλά κάθε 
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φορά κάνουμε ps.setString(αριθμός, όνομα_μεταβλητής).Αν ο πίνακας δάνειο είχε 20 στήλες 

τότε ο αριθμός θα πήγαινε από το 1 μέχρι το 20, ένας διαφορετικός αριθμός για κάθε 

πεδίο(όνομα) στήλης. Πρέπει επίσης να στοιχεία να μπουν στη βάση με τη σειρά βρίσκονται 

εκεί και όχι διαφορετικά. Αν για παράδειγμα έχουμε ως πρώτο πεδίο το αριθμό ταυτότητας τότε 

πρέπει να γίνει ως εξής : ps.setString(1,αριθμός_ταυτότητας). 

Τα  δάνεια που έχουμε εισάγει ήδη από πριν με τη βοήθεια του workbench( Εικόνα : 18 ) : 

 

Εικόνα 18: Ο πίνακας daneio 

Αν βάλουμε ένα δάνειο ( Εικόνα  : 19 )  

 

Εικόνα 19 : Εισαγωγή δανείου 

Τότε ο πίνακας θα αλλάξει ( Εικόνα : 20 )  
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Εικόνα 20: Εισαγωγή δανείου 

Από την άλλη πλευρά για να δούμε τα δάνεια τα οποία έχουμε κάνει απλά κάνουμε κλικ στο 

VIEW LOANS το οποίο μας οδηγεί σε ένα html το οποίο ζητά την ταυτότητα μας για να την 

περάσει στο servlet με όνομα printLoans.java  ( Εικόνα : 21 )  

 

Εικόνα 21: printLoans.java 

Εδώ παίρνουμε όλα τα στοιχεία του πίνακα δάνειο μόνο όσων έχουν τον αριθμό ταυτότητας που 

δώσαμε από την HTML φόρμα μας. Κατόπιν αν υπάρχουν τέτοιες εγγραφές τις εκτυπώνουμε 

στην οθόνη και τις βλέπουμε ( Εικόνα : 22 )  
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Εικόνα 22 : Εκτύπωση πίνακα daneio 

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργεί και το servlet για εκτύπωση των ασφάλιστρων ( Εικόνα : 23 ) 

 

Εικόνα 23 : PrintInsurances.java 

Εδώ κοιτάμε αν ο αριθμός ταυτότητας βρίσκεται στον πίνακα asfalistirio και αν έχει εγγραφές με 

τέτοια ταυτότητα να εκτυπωθούν στην οθόνη για παράδειγμα ( Εικόνα : 24 )  
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Εικόνα 24: PrintInsurances.java 

Για να εισάγουμε ένα ασφαλιστήριο τότε από την επιλογή loan_insurance.html οδηγούμαστε σε 

ένα άλλο HTML αρχείο που ονομάζεται add_insurance που μας ζητάει να εισάγουμε κάποια 

στοιχεία στη φόρμα ( Εικόνα  : 25 )  

 

 

Εικόνα 25: add_insurance.html 

Το οποίο μας στέλνει στο servlet με όνομα add_insurance_serv.java και φαίνεται παρακάτω ( 

Εικόνα : 26) 
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Εικόνα 26: Add_insurance_serv.java (1) 

Παίρνουμε τα στοιχεία της φόρμας και ανάλογα με το είδος της ασφάλισης που δώσαμε 

ορίζουμε την κατάλληλη δόση. Όμως αν κάποιος έχει παραπάνω από 3 δάνεια  ή ασφαλιστήρια 

τότε έχει κατάλληλή έκπτωση ( Εικόνα : 27 )  

 

Εικόνα 27 : Add_insurance_serv.java (2) 
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Βλέπουμε ότι αν κάποιος έχει ότι ορίσαμε παραπάνω τότε έχει έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα 

και τέλος τα δεδομένα της φόρμας αλλά της αλλαγμένης δόσης τοποθετούνται στον πίνακα 

asfalistrio που αυτό φαίνεται και στο workbench ( Εικόνα  : 28 )  

 

Εικόνα 28: Ο πίνακας asfalistirio 

Όμως ένας πελάτης μπορεί να βάλει δόση είτε στο δάνειο είτε στο ασφαλιστήριο με τη διαφορά 

ότι στα δάνεια υπάρχει κάποιο υπόλοιπο ποσό ενώ στα ασφαλιστήρια όχι. Επίσης τα δάνεια 

χωρίζονται στα σταθερά δάνεια και κυμαινόμενα δάνεια. Οπότε για να βάλουμε μια δόση σε ένα 

δάνειο πολύ απλά κάνουμε κλικ στο INSTALLMENTS και οδηγούμαστε στο 

manipulate_Installments.html. Γραφικά φαίνεται ως εξής ( Εικόνα :  29 )  

 

 

Εικόνα 29: ADD INSTALLMENTS 

Για να βάλουμε μια δόση σε ένα δάνειο κάνουμε κλικ στο LOAN INSTALL μου μας οδηγεί σε 

ένα HTML αρχείο που ονομάζεται add_loan_installment.html και φαίνεται παρακάτω ( Εικόνα : 

30 )  
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Εικόνα 30: add_loan_installment.html 

Εδώ δίνουμε τα στοιχεία μιας δόσης που θα οδηγηθούν στο Add_loan_installment (servlet) που 

θα το δούμε παρακάτω ( Εικόνα : 31 ) 

 

 

Εικόνα 31: Add_loan_installment.java   (1) 

Βάζουμε με βάση τον κωδικό δανείου που πήραμε από τη φόρμα την κατάλληλη δόση στο 

κατάλληλο δάνειο( Εικόνα : 32 )  
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Εικόνα 32 : Add_loan_installment.java (2) 

Αφού λάβουμε τις τιμές από τον πίνακα δάνειο(αρχικές) εμείς θα τις τροποποιήσουμε 

κατάλληλα αφού τις μετατρέψουμε σε ints, floats, double για να τις επεξεργαστούμε. Σύμφωνα 

με την εκφώνηση και κατάλληλους υπολογισμούς πχ ότι οι υπόλοιποι μήνες που απομένουν για 

να ξεχρεώσει κάποιος το δάνειο είναι όσοι ήτανε οι συνολικοί μείον ένας κάθε φορά και κατόπιν 

αλλαγή του δανείου(στο πίνακα daneio) αλλά και εισαγωγή νέας εγγραφής στον πίνακα 

doseis_daneiou 

Επειδή κάθε φορά παίρνουμε τα δεδομένα από τον πίνακα daneio που το daneio έχει τις τιμές από 

την προηγούμενη επεξεργασία(εισαγωγή δόσης) κάθε φορά οι τιμές μπορούν να αλλάξουν και να 

τις χρησιμοποιούμε σε έναν επόμενο κύκλο νέας δόσης. 

 

Ας βάλουμε μια δόση ( Εικόνα : 33 ) 
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Εικόνα 33: Εισαγωγή δόσης δανείου 

Ο πίνακας doseis_daneiou καθώς βάζουμε μια δόση στο δάνειο με κωδικό 550 γίνεται( Εικόνα  : 

34) 

 

Εικόνα 34: Δόση δανείου για το δάνειο με κωδικό 550 

Από την πλευρά του admin όμως  μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιες διαφορετικές λειτουργίες. 

Αν κάνουμε είσοδο ως giannis1982 τότε βλέπουμε το παρακάτω μέρος του συστήματος μας ( 

Εικόνα  : 35 ) 
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Εικόνα 35  : adminStatus.html 

Αν επιλέξουμε την επιλογή CUSTOMERS μας οδηγεί στο  servlet με όνομα PrintCustomers το 

οποίο φαίνεται παρακάτω ( Εικόνα : 36 ) 

 

Εικόνα 36: PrintCustomers.java 

Δηλαδή απλά εκτυπώνει τους πελάτες αλλά χωρίς τον admin. Οι πελάτες φαίνονται παρακάτω( 

Εικόνα : 37 ) 
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Εικόνα 37: Οι πελάτες του συστήματος 

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και τα υπόλοιπα servlets από την πλευρά του admin. Για 

παράδειγμα  αν κάνουμε κλικ στο CUSTOMERS/MONTH θα μας οδηγήσει σε ένα HTML 

αρχείο στο οποίο θα δώσουμε δεδομένα όπως αν πρόκειται για δάνειο ή ασφαλιστήριο και τον 

μήνα που έγινε το δάνειο( ακέραιος)  

Τότε (Εικόνα : 38 )      

 

 

Εικόνα 38: printLoanInsurancesByMonth.html 

 

Εδώ στέλνουμε τις τιμές loan_insurance και month στο servlet με όνομα  

PrintLoanInsurancesMonth μέσω του οποίου κάνουμε αναζήτηση στα κατάλληλα tables της 

βάσης μας για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. 

Το servlet φαίνεται παρακάτω ( Εικόνα  : 39 ) 
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Εικόνα 39: LoanInsuranceMonth.java (1) 

Αρχικά δηλαδή κάνουμε query  σύμφωνα με το μήνα που δώσαμε και στη συνέχεια παίρνουμε 

τις τιμές του δανείου αυτού του μήνα και τις εκτυπώνουμε στην οθόνη. Εάν όμως πρόκειται για 

ασφαλιστήριο και όχι δάνειο( εμείς δίνουμε ως τιμές το daneio ή το asfalistirio) τότε θα 

εκτυπώσει το ασφαλιστήριο με βάση αυτό τον μήνα που  δώσαμε ( Εικόνα  : 40 ) 

 

 

Εικόνα 40: LoanInsurancesMonth.java (2) 



34 
 

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι υπόλοιπές λειτουργίες του admin.Για την μορφοποίηση 

των HTML αρχείων του συστήματος μας χρησιμοποιήσαμε CSS αρχεία. Για παράδειγμα το 

αρχείο Printing_style.css( Εικόνα : 41 ) ορίζει το background χρώμα, τις επικεφαλίδες h1 και τα 

tables των αρχείων HTML στα οποία γίνεται κλήση του αρχείου αυτού. 

 

 

 

Εικόνα 41: Printing_style.css 

Το στοιχείο font-family μας ορίζει το είδος των γραμματοσειρών, ενώ το width το πάχος αυτών. 

Τα tables μπορούν να έχουν σύνορα(borders) γι’ αυτό πρέπει να οριστούν. Η επικεφαλίδα h1 

πρέπει να ξέρουμε στο πού είναι κεντραρισμένη.  

Έτσι με παρόμοιο τρόπο το CSS με όνομα customerStatus_style.css ορίζει το πώς θα 

συμπεριφερθεί η φόρμα διαχείρισης λειτουργιών του πελάτη ( customerStatus.html) και φαίνεται 

εδώ ( Εικόνα :42 ) 
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Εικόνα 42: customerStatus_style.css 

 

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και τα υπόλοιπα CSS αρχεία. Όμως για να φτάσουμε στο 

σημείο να τρέχει αλλά και να αποθηκεύει ένα σύστημα δεδομένων χρησιμοποιήσαμε μια βάση 

δεδομένων που εμείς δημιουργήσαμε σε έναν απλό κειμενογράφο πχ Notepad++.Για να το 

κατεβάσετε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο : 

https://notepad-plus-plus.org/download/v7.3.3.html 

Στην παρακάτω ενότητα την βάση που δημιουργήσαμε για τον σκοπό μας. 

 

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ 

Το σύστημα μας διαθέτει αρχικά τον πίνακα pelatis( Εικόνα  : 43 )  

https://notepad-plus-plus.org/download/v7.3.3.html
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Εικόνα 43 : Πίνακας pelatis 

Εδώ βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε όνομα , επίθετο, διεύθυνση  και άλλα βασικά χαρακτηριστικά 

όμως σαν πρωτεύων κλειδί έχουμε τον αριθμό ταυτότητας του. Κατόπιν δημιουργήσαμε τον 

πίνακα daneio( Εικόνα : 44 ) 

 

Εικόνα 44: Πινακας daneio 

Εδώ έχουμε ως πρωτεύων κλειδί τον κωδικό δανείου αλλά ως ξένο κλειδί τον αριθμό 

ταυτότητας που τον πήραμε από τον πίνακα pelatis. Παρακάτω έχουμε τον πίνακα 

ασφαλιστήριο( Εικόνα   : 45 )  
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Εικόνα 45: Ο πίνακας asfalistirio 

Εδώ ως πρωτεύων κλειδί έχουμε τον αριθμό ασφαλιστηρίου ενώ ως ξένο κλειδί τον αριθμό 

ταυτότητας που τον πήραμε από τον πίνακα pelatis. Στη συνέχεια έχουμε τον πίνακα δόσεις 

δανείου ( Εικόνα : 46) 

 

Εικόνα 46: Πίνακας doseis_daneiou 

Παίρνει ως ξένο κλειδί τον κωδικό δάνειο μιας και θέλουμε να δίνουμε δόσεις για ένα 

συγκεκριμένο δάνειο κάθε φορά. Με παρόμοιο τρόπο ορίζεται και ο πίνακας για τις δόσεις 

ασφαλιστηρίου ( Εικόνα : 47 ) 
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Εικόνα 47: Ο πίνακας doseis_asfalistiriou 

Και τέλος ο πίνακας πλήθος δανείων( Εικόνα  : 48 )  

 

Εικόνα 48: Ο πίνακας plithos_daneion 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Παρατηρούμε ότι καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται όλο και περισσότερο τόσο μεγαλύτερη είναι 

και η ανάγκη των ανθρώπων να επιτελούν τις εργασίες τους με μεγαλύτερη ευκολία και σε 

μικρότερο χρόνο. Από τότε που η έννοια της τράπεζας έχει καθιερωθεί στα σημερινά πρότυπα 

και έχουν την μορφή που σήμερα έχουν αναπτύχθηκε η αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένα 

κατάλληλο σύστημα με το οποίο ο πελάτης μιας τράπεζας θα μπορεί να συναλλάσσεται χρήματα 

χωρίς να χρειάζεται να κρατάει πάνω του πραγματικά χρήματα πάρα μόνο μια απλή κάρτα. 

Είτε η κάρτα αυτή είναι χρεωστική είτε πιστωτική είτε προπληρωμένη, προσφέρει ασφάλεια 

συναλλαγών στον πελάτη. Και το κυριότερο μπορεί να την χρησιμοποιήσει οπουδήποτε χωρίς 

κανέναν κόπο. Στη δική μας πτυχιακή εργασία σκοπός ήταν να δημιουργήσουμε ένα σύστημα 

διαχείρισης συναλλαγών(πιστωτικών καρτών) όπου θα διαθέτει μόνο 2 χρήστες. Τον διαχειριστή 

του συστήματος και τον πελάτη.  

Ο πελάτης θα μπορεί να παίρνει δάνειο/ασφαλιστήριο  εφόσον οι συνθήκες ή ο διαχειριστής 

γενικότερα του το επιτρέπει από την άλλη πλευρά ο διαχειριστής είτε επιτρέπει στον πελάτη να 

κάνει ένα δάνειο είτε όχι ανάλογα με το πόσο και το εάν χρωστάει χρήματα στο σύστημα. 

Ο πελάτης μας μπορεί εκτός από το να παίρνει δάνεια, να δίνει και δόσεις με σκοπό την 

εξόφληση των δανείων του ή να δίνει δόσεις για την εκάστοτε ασφάλεια (ασφάλιστρο) που 

διαθέτει. 

Κύριος σκοπός της εργασίας ήτανε η εξοικείωση με τον προχωρημένο προγραμματισμό σε Java 

με την χρήση των servlets αλλά και κατάλληλης βάσης δεδομένων για την αποθήκευση των 

δεδομένων στο σύστημα. Θεμιτός ήτανε ο τρόπος της χρήσης της γλώσσας HTML για 

ευκολότερη παρουσίαση των λειτουργιών και του admin αλλά και του πελάτη. 

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ SERVLETS 

Add_insurance_installment.java 

import java.io.*; 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.logging.*; 

import java.util.Random; 

 

public class Add_insurance_installment extends HttpServlet { 

 

    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

    static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/creditdb"; 

    static final String USER = "root"; 

    static final String PASS = "root"; 
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    @Override 

    protected void service(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 

        response.setContentType("text/html"); 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        try { 

            //THA DWSW DOSEIS GIA TA KUMAINOMENA ALLA KAI TA STATHERA 

DANEIA( O PELATIS ) 

            Class.forName(JDBC_DRIVER); 

            Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, 

USER, PASS); 

            String kwdikos_asfalistiriou = 

request.getParameter("kwdikos_asfalistiriou"); 

            String minas_dosis = request.getParameter("minas_dosis"); 

            String imera_dosis = request.getParameter("imera_dosis"); 

            String etos_dosis = request.getParameter("etos_dosis"); 

            String dosi_miniaia = ""; 

            Random rand = new Random(); 

            int ID_int = rand.nextInt(12000) + 1; 

            String ID = String.valueOf(ID_int); 

            //tha parw tin dosi miniaia apo ton pinaka asfalistirio 

gia na balw tin timh tis ston pinaka doseis_asfalistiriou 

            PreparedStatement pst1 = conn.prepareStatement("Select 

dosi_miniaia_asfal from asfalistirio  where kwdikos_asfalistiriou=?"); 

            pst1.setString(1, kwdikos_asfalistiriou); 

            ResultSet rs1 = pst1.executeQuery(); 

            if (rs1.next()) { 

                dosi_miniaia = rs1.getString("dosi_miniaia_asfal"); 

            } 

            out.println(kwdikos_asfalistiriou); 

            out.println(minas_dosis); 

            out.println(imera_dosis); 

            out.println(etos_dosis); 

            out.println(ID); 

            out.println(dosi_miniaia); 

 

            //bazw tis times ton pinaka doseis_asfalistiriou 

            //de xreiazomaste epitokio gia ta asfalistra  oute kapoio 

upoloipo poso kathos den einai daneio 

            PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("insert into 

doseis_asfalistiriou values(?,?,?,?,?,?)"); 

            ps.setString(1, kwdikos_asfalistiriou); 

            ps.setString(2, imera_dosis); 

            ps.setString(3, minas_dosis); 
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            ps.setString(4, etos_dosis); 

            ps.setString(5, dosi_miniaia); 

            ps.setString(6, ID); 

            int i = ps.executeUpdate(); 

            if (i > 0) { 

 

                response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY); 

                response.setHeader("Location", "customerStatus.html"); 

            } 

        } catch (SQLException | ClassNotFoundException ex) { 

            

Logger.getLogger(Add_loan_installment.class.getName()).log(Level.SEVER

E, null, ex); 

        } 

    } 

 

} 

Add_insurance_serv.java 

import java.io.*; 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.logging.*; 

import java.util.Random; 

 

public class Add_insurance_serv extends HttpServlet { 

 

    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

    static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/creditdb"; 

    static final String USER = "root"; 

    static final String PASS = "root"; 

 

    @Override 

    protected void doPost(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 

        // Set response content type 

        response.setContentType("text/html"); 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        try { 

            Class.forName(JDBC_DRIVER); 

            Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, 

USER, PASS); 

            String arithm_tautotitas = 

request.getParameter("arithm_tautotitas"); 

            String imera_asf = request.getParameter("imera_asf"); 
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            String minas_asf = request.getParameter("minas_asf"); 

            String etos_asf = request.getParameter("etos_asf"); 

            String katigoria_asfal = 

request.getParameter("katigoria_asfal"); 

            Random rand = new Random(); 

            int kwdikos_asfalistiriou = rand.nextInt(6000) + 1; 

            String kwdikos_asfalistiriou_string = 

String.valueOf(kwdikos_asfalistiriou); 

            double dosi_miniaia = 0.0; 

            //tha theorisw mia statheri dosi analoga me to eidos tou 

asfalistiriou pou epelekse o pelatis 

            if (katigoria_asfal.equals("life")) { 

                dosi_miniaia = 120.0; 

            } 

            if (katigoria_asfal.equals("car")) { 

                dosi_miniaia = 240.0; 

            } 

            if (katigoria_asfal.equals("shop")) { 

                dosi_miniaia = 260.0; 

            } 

            ResultSet rs7 = null; 

            PreparedStatement pst7 = conn.prepareStatement("select 

count(*) from asfalistirio where arithm_tautotitas=? ;"); 

            pst7.setString(1, arithm_tautotitas); 

            rs7 = pst7.executeQuery(); 

            int numberOfRows = 0; 

            if (rs7.next()) { 

                numberOfRows = rs7.getInt(1); 

            } 

            //ean exei o pealatis perisotera apo 3 daneia exei ektpwsi 

10% sta asfalistra  

            if (numberOfRows > 3) { 

                dosi_miniaia = dosi_miniaia * 0.1; 

            } 

            String dosi_miniaia_asfal = String.valueOf(dosi_miniaia); 

            PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("insert into 

asfalistirio values(?,?,?,?,?,?,?)"); 

            ps.setString(1, kwdikos_asfalistiriou_string); 

            ps.setString(2, imera_asf); 

            ps.setString(3, minas_asf); 

            ps.setString(4, etos_asf); 

            ps.setString(5, dosi_miniaia_asfal); 

            ps.setString(6, katigoria_asfal); 

            ps.setString(7, arithm_tautotitas); 

            int i = ps.executeUpdate(); 
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            if (i > 0) { 

                response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY); 

                response.setHeader("Location", "customerStatus.html"); 

            } 

            if (i < 0 || i == 0) { 

                response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY); 

                response.setHeader("Location", "add_insurance.html"); 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) { 

            

Logger.getLogger(Add_loan_serv.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } 

    } 

} 

 

Add_loan_installment.java 

import java.io.*; 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.logging.*; 

import java.util.Random; 

 

public class Add_loan_installment extends HttpServlet { 

 

    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

    static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/creditdb"; 

    static final String USER = "root"; 

    static final String PASS = "root"; 

 

    @Override 

    protected void service(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 

        response.setContentType("text/html"); 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        String upoloipo_poso = "", sunolo_doseon = "", 

trexouses_doseis = "", eidos_epitokiou = null, poso_daneismou = null, 

dosi_miniaia_dan = null, epitokio = null, mines_apopliromis = null; 

        double upoloipo_poso_double = 0.0, dosi_miniaia_double, 

xronia_apopliromis = 0.0, dosi_miniaia_dan_float = 0.0, epitokio_float 

= 0.0; 

        int poso_daneismou_int = 0, mines_apopliromis_int = 0, 

trexouses_doseis_int = 0; 

        try { 
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            //THA DWSW DOSEIS GIA TA KUMAINOMENA ALLA KAI TA STATHERA 

DANEIA( O PELATIS ) 

            Class.forName(JDBC_DRIVER); 

            Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, 

USER, PASS); 

            String kwdikos_daneiou = 

request.getParameter("kwdikos_daneiou"); 

            String minas_dosis = request.getParameter("minas_dosis"); 

            String imera_dosis = request.getParameter("imera_dosis"); 

            String etos_dosis = request.getParameter("etos_dosis"); 

            Random rand = new Random(); 

            int ID_int = rand.nextInt(5000) + 1; 

            String ID = String.valueOf(ID_int); 

            PreparedStatement pst1 = conn.prepareStatement("Select *  

from daneio  where kwdikos_daneiou=?"); 

            pst1.setString(1, kwdikos_daneiou); 

            ResultSet rs1 = pst1.executeQuery(); 

            String upoloipoi_mines = "", imera_dan = "", minas_dan = 

"", etos_dan = "", arithm_tautotitas = ""; 

            if (rs1.next()) { 

                eidos_epitokiou = rs1.getString("eidos_epitokiou"); 

                //tha parw tis times tou kumainomenou daneiou pou 

xreiazomai 

                poso_daneismou = rs1.getString("poso_daneismou"); 

                dosi_miniaia_dan = rs1.getString("dosi_miniaia_dan"); 

                epitokio = rs1.getString("epitokio"); 

                mines_apopliromis = 

rs1.getString("mines_apopliromis"); 

                upoloipoi_mines = rs1.getString("upoloipoi_mines"); 

                imera_dan = rs1.getString("imera_dan"); 

                minas_dan = rs1.getString("minas_dan"); 

                etos_dan = rs1.getString("etos_dan"); 

                arithm_tautotitas = 

rs1.getString("arithm_tautotitas"); 

                trexouses_doseis = rs1.getString("trexouses_doseis"); 

            } 

            //metatropi autwn se int kai double 

            poso_daneismou_int = Integer.parseInt(poso_daneismou); 

            dosi_miniaia_dan_float = 

Float.parseFloat(dosi_miniaia_dan); 

            epitokio_float = Float.parseFloat(epitokio); 

            ResultSet rs7 = null; 

            PreparedStatement pst7 = conn.prepareStatement("select 

count(*) from daneio where arithm_tautotitas=? ;"); 

            pst7.setString(1, arithm_tautotitas); 
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            rs7 = pst7.executeQuery(); 

            int numberOfRows = 0; 

            if (rs7.next()) { 

                numberOfRows = rs7.getInt(1); 

            } 

            //ean exei o pealatis perisotera apo 3 daneia exei ektpwsi 

5% sta epitokia twn daneion 

            if (numberOfRows > 3) { 

                epitokio_float = epitokio_float * 0.05; 

            } 

            mines_apopliromis_int = 

Integer.parseInt(mines_apopliromis); 

            //anoigma tou pinaka doseis_daneiou gia kataxwrisi 

dedomenwn meta apo upologismous kai elegxous 

            PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("insert into 

doseis_daneiou values(?,?,?,?,?,?,?,?,?)"); 

            //upologismoi trexouswn doswn kai sunolo dosewn 

            sunolo_doseon = String.valueOf(mines_apopliromis_int); 

            //upologismos upoloipou posou 

            trexouses_doseis_int = Integer.parseInt(trexouses_doseis); 

            trexouses_doseis_int = trexouses_doseis_int + 1; 

            trexouses_doseis = String.valueOf(trexouses_doseis_int); 

 

            upoloipo_poso_double = poso_daneismou_int - 

(trexouses_doseis_int * dosi_miniaia_dan_float); 

            upoloipo_poso = String.valueOf(upoloipo_poso_double); 

            //upologismos upoloipwn minwn gia na ksexrewthei to daneio 

kai telos tha ginoun string 

            int upoloipoi_mines_int = 

Integer.parseInt(upoloipoi_mines); 

            if (upoloipoi_mines_int == 0) { 

                upoloipoi_mines_int = mines_apopliromis_int - 1; 

            } 

            if (upoloipoi_mines_int > 1) { 

                upoloipoi_mines_int = upoloipoi_mines_int - 1; 

            } 

            String upoloipoi_mines_int_string = 

String.valueOf(upoloipoi_mines_int); 

            //upologismos telikis dosis kumainomenou daneiou 

            xronia_apopliromis = mines_apopliromis_int / 12; 

            dosi_miniaia_double = (upoloipo_poso_double * 

epitokio_float * xronia_apopliromis) / upoloipoi_mines_int; 

            String dosi_miniaia_final = 

String.valueOf(dosi_miniaia_double); 

            //topothetisi twn stoixeiwn ston pinaka doseis_daneiou 
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            ps.setString(1, kwdikos_daneiou); 

            ps.setString(2, sunolo_doseon); 

            ps.setString(3, upoloipo_poso); 

            ps.setString(4, upoloipoi_mines_int_string); 

            ps.setString(5, imera_dosis); 

            ps.setString(6, minas_dosis); 

            ps.setString(7, etos_dosis); 

            ps.setString(8, dosi_miniaia_final); 

            ps.setString(9, ID); 

            trexouses_doseis_int = trexouses_doseis_int + 1; 

            trexouses_doseis = String.valueOf(trexouses_doseis_int); 

            int i = ps.executeUpdate(); 

            if (i > 0) { 

                PreparedStatement pst6 = conn.prepareStatement("update 

daneio set upoloipo_poso=?,upoloipoi_mines=? , trexouses_doseis=? 

,dosi_miniaia_dan=?  where kwdikos_daneiou=?"); 

                pst6.setString(1, upoloipo_poso); 

                pst6.setString(2, upoloipoi_mines_int_string); 

                pst6.setString(3, trexouses_doseis); 

                pst6.setString(4, dosi_miniaia_final); 

                pst6.setString(5, kwdikos_daneiou); 

                int k = pst6.executeUpdate(); 

                if (k > 0) { 

                    response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY); 

                    response.setHeader("Location", 

"customerStatus.html"); 

                } 

            } 

        } catch (SQLException | ClassNotFoundException ex) { 

            

Logger.getLogger(Add_loan_installment.class.getName()).log(Level.SEVER

E, null, ex); 

        } 

    } 

} 

Add_loan_serv.java 

import java.io.*; 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.logging.*; 

import java.util.logging.Logger; 

import java.util.Random; 

 

public class Add_loan_serv extends HttpServlet { 
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    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

    static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/creditdb"; 

    static final String USER = "root"; 

    static final String PASS = "root"; 

 

    @Override 

    protected void doPost(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 

        // Set response content type 

        response.setContentType("text/html"); 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        try { 

            //THEWRW KAI TA DUO DANEIA WS STATHERA.KATOPIN ALLAZEI O 

ADMIN TA EPITOKIA MONO STA KUMAINOMENA 

            //U UPOLOGISMOS TIS DOSIS GIA STATHERO DANEIO KAI GIA 

KUMAINOMENO AFOU ARXIKA THEORITHOUN OS STATHERA 

            //THA GINEI APO TIN PLEURA TOU PELATI OTAN XREIASTEI NA 

DWSEI TIN KATALLILI DOSI GIA TO ANALOGO DANEIO 

            Class.forName(JDBC_DRIVER); 

            Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, 

USER, PASS); 

            String arithm_tautotitas = 

request.getParameter("arithm_tautotitas"); 

            String eidos_epitokiou = 

request.getParameter("eidos_epitokiou"); 

            String mines_apopliromis = 

request.getParameter("mines_apopliromis"); 

            String epitokio = request.getParameter("epitokio"); 

            String poso_daneismou = 

request.getParameter("poso_daneismou"); 

            String etos_daneismou = 

request.getParameter("etos_daneismou"); 

            String minas_daneismou = 

request.getParameter("minas_daneismou"); 

            String imera_daneismou = 

request.getParameter("imera_daneismou"); 

            String upoloipo_poso = null, upoloipoi_mines = null; 

            Random rand = new Random(); 

            //gia eukolia se kathe dimourgia enos neou daneiou tha 

baloume tous upoloipous mines dosewn timi 0 

            int upoloipoi_mines_int = 0; 

            String trexouses_doseis = ""; 

            upoloipoi_mines = String.valueOf(upoloipoi_mines_int); 

            int trexouses_doseis_int = 1; 
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            trexouses_doseis = String.valueOf(trexouses_doseis_int); 

            int kwdikos_daneiou = rand.nextInt(4000) + 1; 

            String kwdikos_daneiou_string = 

String.valueOf(kwdikos_daneiou); 

            PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("insert into 

daneio values(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)"); 

            //metatropi sumboloseirwn se float kai int 

            int mines_apopliromis_int = 

Integer.parseInt(mines_apopliromis); 

            double epitokio_float = Float.parseFloat(epitokio); 

            double dosi_miniaia_float = 0.0; 

            int poso_daneismou_int = Integer.parseInt(poso_daneismou); 

            //upologismos minaias dosis tin opoia sti sunexeia tha 

baloume sth bash mas 

            double xronia_apopliromis = 0.0; 

            xronia_apopliromis = mines_apopliromis_int / 12; 

            dosi_miniaia_float = (poso_daneismou_int * 

xronia_apopliromis * epitokio_float) / mines_apopliromis_int; 

            //metatropi olwn twn pediwn se string gia na ta baloume 

sti basi mas 

            String dosi_miniaia_dan = 

String.valueOf(dosi_miniaia_float); 

            //topothetisi allwn pediwn sti bash mas 

            ps.setString(1, kwdikos_daneiou_string); 

            ps.setString(2, imera_daneismou); 

            ps.setString(3, minas_daneismou); 

            ps.setString(4, etos_daneismou); 

            ps.setString(5, poso_daneismou); 

            ps.setString(6, dosi_miniaia_dan); 

            ps.setString(7, epitokio); 

            ps.setString(8, mines_apopliromis); 

            ps.setString(9, eidos_epitokiou); 

            ps.setString(10, arithm_tautotitas); 

            ps.setString(11, upoloipo_poso); 

            ps.setString(12, upoloipoi_mines); 

            ps.setString(13, trexouses_doseis); 

            int i = ps.executeUpdate(); 

            if (i > 0) { 

                response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY); 

                response.setHeader("Location", "customerStatus.html"); 

            } 

            if (i < 0 || i == 0) { 

                response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY); 

                response.setHeader("Location", "add_loan.html"); 

            } 
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        } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) { 

            

Logger.getLogger(Add_loan_serv.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } 

    } 

} 

CustomersByLoansInsurance.java 

import java.io.*; 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.logging.*; 

import java.util.logging.Logger; 

 

public class CustomersByLoansInsurancesValue extends HttpServlet { 

 

    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

    static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/creditdb"; 

    static final String USER = "root"; 

    static final String PASS = "root"; 

 

    @Override 

    protected void service(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        try { 

            Class.forName(JDBC_DRIVER); 

            String loan_insurance = 

request.getParameter("loan_insurance"); 

            String number = request.getParameter("number"); 

            String arithm_tautotitas = 

request.getParameter("arithm_tautotitas"); 

            Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, 

USER, PASS); 

            //kanoume elegxo gia na doume an tha ektupwsoume daneio h 

asfalistra 

            if (loan_insurance.equals("daneio")) { 

                //tha broume osous exoune panw apo 3 daneia kai tha 

ektupwsoume 

                //ta daneia pou einai men panw apo 3 alla exoun ton 

idio arithmo tautotitas 

                ResultSet rs7 = null; 

                PreparedStatement pst7 = conn.prepareStatement("select 

count(*) from daneio where arithm_tautotitas=? ;"); 
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                pst7.setString(1, arithm_tautotitas); 

                rs7 = pst7.executeQuery(); 

                int numberOfRows = 0; 

                if (rs7.next()) { 

                    numberOfRows = rs7.getInt(1); 

                } 

                if (numberOfRows >= 3) { 

                    response.setContentType("text/html"); 

                    PreparedStatement ps1 = 

conn.prepareStatement("select * from daneio  where arithm_tautotitas=? 

;"); 

                    ps1.setString(1, arithm_tautotitas); 

                    out.println("<!DOCTYPE html>"); 

                    out.println("<html>"); 

                    out.println("<head>"); 

                    out.println("<link rel='stylesheet' 

type='text/css' href= ' Styles/Printing_style.css' />"); 

                    out.println("</head>"); 

                    out.println("<body>"); 

                    out.println("<h1>LOANS/ID </h1>"); 

                    out.println("<a href=\"adminStatus.html\">GO BACK 

TO MENU</a> "); 

                    out.println("<br><br>"); 

                    out.println("</body>"); 

                    out.println("</html>"); 

                    ResultSet rs1 = ps1.executeQuery(); 

                    out.println("<table>"); 

                    out.println("<tr>"); 

                    out.println("<th> ID  </th>"); 

                    out.println("<th> INSTALLMENT </th>"); 

                    out.println("<th> INTEREST </th>"); 

                    out.println("<th> INTEREST TYPE </th>"); 

                    out.println("<th> AMMOUNT </th>"); 

                    out.println("<th> REMAINDER AMMOUNT </th>"); 

                    out.println("</tr>"); 

                    while (rs1.next()) { 

                        out.println("<tr>"); 

                        out.println("<td> " + 

rs1.getString("kwdikos_daneiou") + "   </td>"); 

                        out.println("<td> " + 

rs1.getString("dosi_miniaia_dan") + "   </td>"); 

                        out.println("<td> " + 

rs1.getString("epitokio") + "  </td>"); 

                        out.println("<td> " + 

rs1.getString("eidos_epitokiou") + "  </td>"); 
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                        out.println("<td> " + 

rs1.getString("poso_daneismou") + "  </td>"); 

                        out.println("<td> " + 

rs1.getString("upoloipo_poso") + "   </td>"); 

                        out.println("</tr>"); 

                    } 

                    out.println("</table>"); 

                } 

                if (numberOfRows < 3) { 

                    //o pelatis autos den exei panw apo 3 daneia. 

Epistrofi stin selida tou admin 

                    response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY); 

                    response.setHeader("Location", 

"adminStatus.html"); 

                } 

            } 

            if (loan_insurance.equals("asfalistirio")) { 

                ResultSet rs8 = null; 

                PreparedStatement pst2 = conn.prepareStatement("select 

count(*) from asfalistirio where arithm_tautotitas=? ;"); 

                pst2.setString(1, arithm_tautotitas); 

                rs8 = pst2.executeQuery(); 

                int numberOfRows = 0; 

                if (rs8.next()) { 

                    numberOfRows = rs8.getInt(1); 

                } 

                if (numberOfRows >= 3) { 

                    response.setContentType("text/html"); 

                    PreparedStatement ps1 = 

conn.prepareStatement("select * from asfalistirio  where 

arithm_tautotitas=? ;"); 

                    ps1.setString(1, arithm_tautotitas); 

                    out.println("<!DOCTYPE html>"); 

                    out.println("<html>"); 

                    out.println("<head>"); 

                    out.println("<link rel='stylesheet' 

type='text/css' href= ' Styles/Printing_style.css' />"); 

                    out.println("</head>"); 

                    out.println("<body>"); 

                    out.println("<h1>INSURANCES/ID </h1>"); 

                    out.println("<a href=\"adminStatus.html\">GO BACK 

TO MENU</a> "); 

                    out.println("<br><br>"); 

                    out.println("</body>"); 

                    out.println("</html>"); 
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                    ResultSet rs1 = ps1.executeQuery(); 

                    out.println("<table>"); 

                    out.println("<tr>"); 

                    out.println("<th> INSURANCE ID  </th>"); 

                    out.println("<th> INSURANCE YEAR </th>"); 

                    out.println("<th> INSURANCE DAY </th>"); 

                    out.println("<th> INSURANCE MONTH </th>"); 

                    out.println("<th> INSTALLMENT </th>"); 

                    out.println("<th> CUSTOMER ID</th>"); 

                    out.println("</tr>"); 

                    while (rs1.next()) { 

                        out.println("<tr>"); 

                        out.println("<td> " + 

rs1.getString("kwdikos_asfalistiriou") + "   </td>"); 

                        out.println("<td> " + 

rs1.getString("etos_asf") + "   </td>"); 

                        out.println("<td> " + 

rs1.getString("imera_asf") + "   </td>"); 

                        out.println("<td> " + 

rs1.getString("minas_asf") + "  </td>"); 

                        out.println("<td> " + 

rs1.getString("dosi_miniaia_asfal") + "  </td>"); 

                        out.println("<td> " + 

rs1.getString("arithm_tautotitas") + "  </td>"); 

                        out.println("</tr>"); 

                    } 

                    out.println("</table>"); 

                } 

                if (numberOfRows < 3) { 

                    //o pelatis autos den exei panw apo 3 

asfalistiria. Epistrofi stin selida tou admin 

                    response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY); 

                    response.setHeader("Location", 

"adminStatus.html"); 

                } 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) { 

            

Logger.getLogger(PrintLoans.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } 

    } 

} 
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Login_serv.java 

import java.io.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.logging.*; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.*; 

 

public class Login_serv extends HttpServlet { 

 

    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

    static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/creditdb"; 

    static final String USER = "root"; 

    static final String PASS = "root"; 

 

    protected void doPost(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

        try (PrintWriter out = response.getWriter()) { 

            String username = request.getParameter("username"); 

            String passwd = request.getParameter("passwd"); 

            Class.forName(JDBC_DRIVER); 

            Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, 

USER, PASS); 

            PreparedStatement pst1 = conn.prepareStatement("Select 

username,passwd  from pelatis where username=? and passwd= ?"); 

            pst1.setString(1, username); 

            pst1.setString(2, passwd); 

            ResultSet rs1 = pst1.executeQuery(); 

            if (rs1.next()) { 

                if (username.equals("giannis1982") && 

passwd.equals("56789")) { 

                    response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY); 

                    response.setHeader("Location", 

"adminStatus.html"); 

                } 

            } 

            pst1.setString(1, username); 

            pst1.setString(2, passwd); 

            ResultSet rs2 = pst1.executeQuery(); 

            if (rs2.next()) { 

                if (!username.equals("giannis1982") && 

!passwd.equals("56789")) { 

                    response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY); 
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                    response.setHeader("Location", 

"customerStatus.html"); 

                } 

            } 

        } catch (SQLException ex) { 

            

Logger.getLogger(Login_serv.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

 

        } catch (ClassNotFoundException ex) { 

            

Logger.getLogger(Login_serv.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } 

    } 

} 

 

PrintCustomers.java 

import java.io.*; 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.logging.*; 

 

public class PrintCustomers extends HttpServlet { 

 

    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

    static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/creditdb"; 

    static final String USER = "root"; 

    static final String PASS = "root"; 

 

    @Override 

    protected void service(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        response.setContentType("text/html"); 

        out.println("<!DOCTYPE html>"); 

        out.println("<html>"); 

        out.println("<head>"); 

        out.println("<link rel='stylesheet' type='text/css' href= ' 

Styles/Printing_style.css' />"); 

        out.println("</head>"); 

        out.println("<body>"); 

        out.println("<h1>ALL CUSTOMERS </h1>"); 
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        out.println("<a href=\"adminStatus.html\">GO BACK TO MENU</a> 

"); 

        out.println("<br><br>"); 

        out.println("</body>"); 

        out.println("</html>"); 

        try { 

            Class.forName(JDBC_DRIVER); 

            Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, 

USER, PASS); 

            PreparedStatement ps1 = conn.prepareStatement("select * 

from pelatis;"); 

            ResultSet rs1 = ps1.executeQuery(); 

            out.println("<table>"); 

            out.println("<tr>"); 

            out.println("<th> NAME  </th>"); 

            out.println("<th> SURNAME </th>"); 

            out.println("<th>  ADDRESS</th>"); 

            out.println("<th> AGE </th>"); 

            out.println("<th> TELEPHONE </th>"); 

            out.println("<th> DIPLOMA DATE</th>"); 

            out.println("<th> ID NUMBER</th>"); 

            out.println("<th> USERNAME</th>"); 

            out.println("<th> PASSWORD</th>"); 

            out.println("</tr>"); 

            while (rs1.next()) { 

                //ektupwnoume tous pelates ektos apo ton admin mas 

                String username = ""; 

                username = rs1.getString("username"); 

                if (!username.equals("giannis1982")) { 

                    out.println("<tr>"); 

                    out.println("<td> " + rs1.getString("onoma") + "   

</td>"); 

                    out.println("<td> " + rs1.getString("epitheto") + 

"   </td>"); 

                    out.println("<td> " + rs1.getString("dieuthinsi") 

+ "   </td>"); 

                    out.println("<td> " + rs1.getString("ilikia") + "  

</td>"); 

                    out.println("<td> " + rs1.getString("tilefono") + 

"  </td>"); 

                    out.println("<td> " + 

rs1.getString("imerominia_diplomatos") + "  </td>"); 

                    out.println("<td> " + 

rs1.getString("arithm_tautotitas") + "  </td>"); 
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                    out.println("<td> " + rs1.getString("username") + 

"  </td>"); 

                    out.println("<td> " + rs1.getString("passwd") + "  

</td>"); 

                    out.println("</tr>"); 

                } 

            } 

            out.println("</table>"); 

 

        } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) { 

            

Logger.getLogger(PrintLoans.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } 

    } 

} 

 

PrintInsurances.java 

import java.io.*; 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.logging.*; 

 

public class PrintInsurances extends HttpServlet { 

 

    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

    static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/creditdb"; 

    static final String USER = "root"; 

    static final String PASS = "root"; 

 

    @Override 

    protected void service(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        response.setContentType("text/html"); 

        out.println("<!DOCTYPE html>"); 

        out.println("<html>"); 

        out.println("<head>"); 

        out.println("<link rel='stylesheet' type='text/css' href= ' 

Styles/Printing_style.css' />"); 

        out.println("</head>"); 

        out.println("<body>"); 

        out.println("<h1>INSURANCES BY TYPE </h1>"); 
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        out.println("<a href=\"customerStatus.html\">GO BACK TO 

MENU</a> "); 

        out.println("<br><br>"); 

        out.println("</body>"); 

        out.println("</html>"); 

        try { 

            Class.forName(JDBC_DRIVER); 

            String arithm_tautotitas = 

request.getParameter("arithm_tautotitas"); 

            Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, 

USER, PASS); 

            PreparedStatement ps1 = conn.prepareStatement("select * 

from asfalistirio  where arithm_tautotitas=? ;"); 

            ps1.setString(1, arithm_tautotitas ); 

            ResultSet rs1 = ps1.executeQuery(); 

            //ROW TITLES 

            out.println("<table>"); 

            out.println("<tr>"); 

            out.println("<th> INSURANCE ID  </th>"); 

            out.println("<th> INSURANCE YEAR </th>"); 

            out.println("<th> INSURANCE DAY </th>"); 

            out.println("<th> INSURANCE MONTH </th>"); 

            out.println("<th> INSTALLMENT </th>"); 

            out.println("<th> CUSTOMER ID</th>"); 

            out.println("</tr>"); 

            while (rs1.next()) { 

                out.println("<tr>"); 

                out.println("<td> " + 

rs1.getString("kwdikos_asfalistiriou") + "   </td>"); 

                out.println("<td> " + rs1.getString("etos_asf") + "   

</td>"); 

                out.println("<td> " + rs1.getString("imera_asf") + "   

</td>"); 

                out.println("<td> " + rs1.getString("minas_asf") + "  

</td>"); 

                out.println("<td> " + 

rs1.getString("dosi_miniaia_asfal") + "  </td>"); 

                out.println("<td> " + 

rs1.getString("arithm_tautotitas") + "  </td>"); 

                out.println("</tr>"); 

            } 

            out.println("</table>"); 

 

        } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) { 



58 
 

            

Logger.getLogger(PrintLoans.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } 

    } 

} 

 

PrintLoanInsuranceMonth.java 

import java.io.*; 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.logging.*; 

import java.util.logging.Logger; 

 

public class PrintLoanInsuranceMonth extends HttpServlet { 

 

    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

    static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/creditdb"; 

    static final String USER = "root"; 

    static final String PASS = "root"; 

 

    @Override 

    protected void service(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        try { 

            Class.forName(JDBC_DRIVER); 

            String loan_insurance = 

request.getParameter("loan_insurance"); 

            String month = request.getParameter("month"); 

            Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, 

USER, PASS); 

            //kanoume elegxo gia na doume an tha ektupwsoume daneio h 

asfalistra 

            if (loan_insurance.equals("daneio")) { 

                response.setContentType("text/html"); 

                PreparedStatement ps1 = conn.prepareStatement("select 

* from daneio  where minas_dan=? ;"); 

                ps1.setString(1, month); 

                out.println("<!DOCTYPE html>"); 

                out.println("<html>"); 

                out.println("<head>"); 
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                out.println("<link rel='stylesheet' type='text/css' 

href= ' Styles/Printing_style.css' />"); 

                out.println("</head>"); 

                out.println("<body>"); 

                out.println("<h1>LOANS </h1>"); 

                out.println("<a href=\"adminStatus.html\">GO BACK TO 

MENU</a> "); 

                out.println("<br><br>"); 

                out.println("</body>"); 

                out.println("</html>"); 

                ResultSet rs1 = ps1.executeQuery(); 

                out.println("<table>"); 

                out.println("<tr>"); 

                out.println("<th> ID  </th>"); 

                out.println("<th> INSTALLMENT </th>"); 

                out.println("<th> INTEREST </th>"); 

                out.println("<th> INTEREST TYPE </th>"); 

                out.println("<th> AMMOUNT </th>"); 

                out.println("<th> REMAINDER AMMOUNT </th>"); 

                out.println("</tr>"); 

                while (rs1.next()) { 

                    out.println("<tr>"); 

                    out.println("<td> " + 

rs1.getString("kwdikos_daneiou") + "   </td>"); 

                    out.println("<td> " + 

rs1.getString("dosi_miniaia_dan") + "   </td>"); 

                    out.println("<td> " + rs1.getString("epitokio") + 

"  </td>"); 

                    out.println("<td> " + 

rs1.getString("eidos_epitokiou") + "  </td>"); 

                    out.println("<td> " + 

rs1.getString("poso_daneismou") + "  </td>"); 

                    out.println("<td> " + 

rs1.getString("upoloipo_poso") + "   </td>"); 

                    out.println("</tr>"); 

                } 

                out.println("</table>"); 

            } 

            if (loan_insurance.equals("asfalistirio")) { 

                response.setContentType("text/html"); 

                PreparedStatement ps1 = conn.prepareStatement("select 

* from asfalistirio  where minas_asf=? ;"); 

                ps1.setString(1, month); 

                out.println("<!DOCTYPE html>"); 

                out.println("<html>"); 
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                out.println("<head>"); 

                out.println("<link rel='stylesheet' type='text/css' 

href= ' Styles/Printing_style.css' />"); 

                out.println("</head>"); 

                out.println("<body>"); 

                out.println("<h1>LOANS </h1>"); 

                out.println("<a href=\"adminStatus.html\">GO BACK TO 

MENU</a> "); 

                out.println("<br><br>"); 

                out.println("</body>"); 

                out.println("</html>"); 

                ResultSet rs1 = ps1.executeQuery(); 

                out.println("<table>"); 

                out.println("<tr>"); 

                out.println("<th> INSURANCE ID  </th>"); 

                out.println("<th> INSURANCE YEAR </th>"); 

                out.println("<th> INSURANCE DAY </th>"); 

                out.println("<th> INSURANCE MONTH </th>"); 

                out.println("<th> INSTALLMENT </th>"); 

                out.println("<th> CUSTOMER ID</th>"); 

                out.println("</tr>"); 

                while (rs1.next()) { 

                    out.println("<tr>"); 

                    out.println("<td> " + 

rs1.getString("kwdikos_asfalistiriou") + "   </td>"); 

                    out.println("<td> " + rs1.getString("etos_asf") + 

"   </td>"); 

                    out.println("<td> " + rs1.getString("imera_asf") + 

"   </td>"); 

                    out.println("<td> " + rs1.getString("minas_asf") + 

"  </td>"); 

                    out.println("<td> " + 

rs1.getString("dosi_miniaia_asfal") + "  </td>"); 

                    out.println("<td> " + 

rs1.getString("arithm_tautotitas") + "  </td>"); 

                    out.println("</tr>"); 

                } 

                out.println("</table>"); 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) { 

            

Logger.getLogger(PrintLoans.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } 

    } 
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} 

 

PrintLoans.java 

import java.io.*; 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.logging.*; 

import java.util.logging.Logger; 

 

public class PrintLoans extends HttpServlet { 

 

    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

    static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/creditdb"; 

    static final String USER = "root"; 

    static final String PASS = "root"; 

 

    @Override 

    protected void service(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        response.setContentType("text/html"); 

        out.println("<!DOCTYPE html>"); 

        out.println("<html>"); 

        out.println("<head>"); 

        out.println("<link rel='stylesheet' type='text/css' href= ' 

Styles/Printing_style.css' />"); 

        out.println("</head>"); 

        out.println("<body>"); 

        out.println("<h1>LOANS </h1>"); 

        out.println("<a href=\"customerStatus.html\">GO BACK TO 

MENU</a> "); 

        out.println("<br><br>"); 

        out.println("</body>"); 

        out.println("</html>"); 

        try { 

            Class.forName(JDBC_DRIVER); 

            String arithm_tautotitas = 

request.getParameter("arithm_tautotitas"); 

            Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, 

USER, PASS); 

            PreparedStatement ps1 = conn.prepareStatement("select * 

from daneio where arithm_tautotitas= ? ;"); 

            ps1.setString(1, arithm_tautotitas); 
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            ResultSet rs1 = ps1.executeQuery(); 

            out.println("<table>"); 

            out.println("<tr>"); 

            out.println("<th> ID  </th>"); 

            out.println("<th> INSTALLMENT </th>"); 

            out.println("<th> INTEREST </th>"); 

            out.println("<th> INTEREST TYPE </th>"); 

            out.println("<th> AMMOUNT </th>"); 

            out.println("<th> REMAINDER AMMOUNT </th>"); 

            out.println("</tr>"); 

            while (rs1.next()) { 

                out.println("<tr>"); 

                out.println("<td> " + rs1.getString("kwdikos_daneiou") 

+ "   </td>"); 

                out.println("<td> " + 

rs1.getString("dosi_miniaia_dan") + "   </td>"); 

                out.println("<td> " + rs1.getString("epitokio") + "  

</td>"); 

                out.println("<td> " + rs1.getString("eidos_epitokiou") 

+ "  </td>"); 

                out.println("<td> " + rs1.getString("poso_daneismou") 

+ "  </td>"); 

                out.println("<td> " + rs1.getString("upoloipo_poso") + 

"   </td>"); 

                out.println("</tr>"); 

            } 

            out.println("</table>"); 

        } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) { 

            

Logger.getLogger(PrintLoans.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } 

    } 

} 

 

Register_serv.java 

import java.io.*; 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.logging.*; 

 

public class Register_serv extends HttpServlet { 
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    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

    static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/creditdb"; 

    static final String USER = "root"; 

    static final String PASS = "root"; 

 

    @Override 

    protected void doPost(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 

        response.setContentType("text/html"); 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        try { 

            Class.forName(JDBC_DRIVER); 

            Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, 

USER, PASS); 

            String onoma = request.getParameter("onoma"); 

            String epitheto = request.getParameter("epitheto"); 

            String dieuthinsi = request.getParameter("dieuthinsi"); 

            String ilikia = request.getParameter("ilikia"); 

            String tilefono = request.getParameter("tilefono"); 

            String imerominia_diplomatos = 

request.getParameter("imerominia_diplomatos"); 

            String arithm_tautotitas = 

request.getParameter("arithm_tautotitas"); 

            String username = request.getParameter("username"); 

            String passwd = request.getParameter("passwd"); 

            PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("insert into 

pelatis values(?,?,?,?,?,?,?,?,?)"); 

            ps.setString(1, onoma); 

            ps.setString(2, epitheto); 

            ps.setString(3, dieuthinsi); 

            ps.setString(4, ilikia); 

            ps.setString(5, tilefono); 

            ps.setString(6, imerominia_diplomatos); 

            ps.setString(7, arithm_tautotitas); 

            ps.setString(8, username); 

            ps.setString(9, passwd); 

            int i = ps.executeUpdate(); 

            if (i > 0) { 

                response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY); 

                response.setHeader("Location", "index.html"); 

            } 

            if (i < 0 || i == 0) { 

                response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY); 

                response.setHeader("Location", "Register.java"); 

            } 
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        } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) { 

            

Logger.getLogger(Register_serv.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } 

    } 

} 

 

 ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ HTML  

CustomersByInsurance.html 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en" dir="ltr"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="content-type" 

content="text/html;charset=utf-8" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="Styles/register_style.css"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="container">   

            <form id="register" action="PrintInsurances" 

method="POST"> 

 

                <h4>Please fill the field below</h4> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Insert insurance's type" 

type="text" name="katigoria_asfal" tabindex="1" required autofocus> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <button name="submit" type="submit" id="register-

submit">SUBMIT</button> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <p>To go back press  <a 

href="adminStatus.html">here</a></p>  

                </fieldset> 

            </form> 

        </div>  

    </body> 

</html> 
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add_insurance.html 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en" dir="ltr"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="content-type" 

content="text/html;charset=utf-8" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="Styles/register_style.css"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="container">   

            <form id="register" action="Add_insurance_serv" 

method="POST"> 

                <h3>ADD A INSURANCE</h3> 

                <h4>Please fill the fields below</h4> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Your ID" type="text" 

name="arithm_tautotitas" tabindex="1" required autofocus> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Day  " type="text" 

name="imera_asf" tabindex="2" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Month  " type="text" 

name="minas_asf" tabindex="3" required> 

                </fieldset> 

 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Year  " type="text" 

name="etos_asf" tabindex="4" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Category  " type="text" 

name="katigoria_asfal" tabindex="5" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <button name="submit" type="submit" id="register-

submit">SUBMIT</button> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <p>If you want to go back press <a 

href="loan_insurance.html">here</a></p>  
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                </fieldset> 

            </form> 

        </div>  

    </body> 

</html> 

</html> 

 

add_insurance_installment.html 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en" dir="ltr"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="content-type" 

content="text/html;charset=utf-8" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="Styles/register_style.css"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="container">   

            <form id="register" action="Add_insurance_installment" 

method="POST"> 

                <h3>ADD INSTALLMENT</h3> 

                <h4>Please fill the fields below</h4> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="insurance ID" type="text" 

name="kwdikos_asfalistiriou" tabindex="1" required autofocus> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Month" type="text" 

name="minas_dosis" tabindex="2" required > 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Day " type="text" 

name="imera_dosis" tabindex="3" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Year" type="text" 

name="etos_dosis" tabindex="4" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <button name="submit" type="submit" id="register-

submit">SUBMIT</button> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 
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                    <p>If you want to go back press  <a 

href="customerStatus.html">here</a></p>  

                </fieldset> 

            </form> 

        </div>  

    </body> 

</html> 

 

add_loan.html 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en" dir="ltr"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="content-type" 

content="text/html;charset=utf-8" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="Styles/register_style.css"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="container">   

            <form id="register" action="Add_loan_serv" method="POST"> 

                <h3>ADD A LOAN</h3> 

                <h4>Please fill the fields below</h4> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Your ID" type="text" 

name="arithm_tautotitas" tabindex="1" required autofocus> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Interest type" type="text" 

name="eidos_epitokiou" tabindex="2" required > 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Months of repayment" 

type="text" name="mines_apopliromis" tabindex="3" required > 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Interest rate" type="text" 

name="epitokio" tabindex="4" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Borrowing amount" type="text" 

name="poso_daneismou" tabindex="6" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 
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                    <input placeholder="Year of borrowing" type="text" 

name="etos_daneismou" tabindex="7" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Month of borrwing" type="text" 

name="minas_daneismou" tabindex="8" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Day of borrowing" type="text" 

name="imera_daneismou" tabindex="9" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <button name="submit" type="submit" id="register-

submit">SUBMIT</button> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <p>If you want to go back press <a 

href="loan_insurance.html">here</a></p>  

                </fieldset> 

            </form> 

        </div>  

    </body> 

</html> 

 

add_loan_installment.html 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en" dir="ltr"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="content-type" 

content="text/html;charset=utf-8" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="Styles/register_style.css"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="container">   

            <form id="register" action="Add_loan_installment" 

method="POST"> 

                <h3>ADD INSTALLMENT</h3> 

                <h4>Please fill the fields below</h4> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Loan ID" type="text" 

name="kwdikos_daneiou" tabindex="1" required autofocus> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 
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                    <input placeholder="Month" type="text" 

name="minas_dosis" tabindex="2" required > 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Day " type="text" 

name="imera_dosis" tabindex="3" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Year" type="text" 

name="etos_dosis" tabindex="4" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <button name="submit" type="submit" id="register-

submit">SUBMIT</button> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <p>If you want to go back press  <a 

href="customerStatus.html">here</a></p>  

                </fieldset> 

            </form> 

        </div>  

    </body> 

</html> 

 

adminStatus.html 

 

!DOCTYPE html> 

<html > 

    <head> 

        <meta charset="UTF-8"> 

        <link rel="stylesheet" href="Styles/customerStatus_style"> 

    </head> 

    <body> 

        <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro' rel='stylesheet' 

type='text/css'> 

        <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:400,700' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

        <link rel="stylesheet" href="Styles/customerStatus_style.css" type="text/css"/> 

        <div id="wrapper"> 

            <h1>ADMIN PANEL  </h1> 

            <ul class="nav"> 

                <li class="a1">               
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                    <span>CUSTOMERS </span> 

                    <a href="PrintCustomers">Click here</a> 

                </li> 

                <li class="a2"> 

                    <span>CUSTOMERS/VALUE</span> 

                    <a href="printCustomersByValue.html">Click here</a> 

                </li> 

                <li class="a3"> 

                    <span>CUSTOMERS/INSUR.</span> 

                    <a href="CustomersByInsurance.html">Click here</a> 

                </li> 

                <li class="a4"> 

                    <span>CUSTOMERS/MONTH</span> 

                    <a href="printLoansInsurancesByMonth.html">Click here</a> 

                </li> 

                <li class="a5">  

                    <span>SIGNOUT</span> 

                    <a href="index.html">Click here</a> 

                </li> 

            </ul> 

        </div> 

    </body> 

</html> 

 

customerStatus.html 

<!DOCTYPE html> 

<html > 

    <head> 

        <meta charset="UTF-8"> 

        <link rel="stylesheet" href="Styles/customerStatus_style"> 

    </head> 

    <body> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:400,700' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

        <link rel="stylesheet" href="Styles/customerStatus_style.css" 

type="text/css"/> 

        <div id="wrapper"> 

            <h1>CUSTOMER PANEL  </h1> 
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            <ul class="nav"> 

                <li class="a1">               

                    <span>ADD LOAN/INSURANCE </span> 

                    <a href="loan_insurance.html">Click here</a> 

                </li> 

                <li class="a2"> 

                    <span>VIEW LOANS</span> 

                    <a href="print_loansByID.html">Click here</a> 

                </li> 

                <li class="a3"> 

                    <span>VIEW INSURANCES</span> 

                    <a href="print_insurancesByID.html">Click here</a> 

                </li> 

                <li class="a4"> 

                    <span>INSTALLMENTS</span> 

                    <a href="manipulateInstallments.html">Click 

here</a> 

                </li> 

                <li class="a5">  

                    <span>SIGNOUT</span> 

                    <a href="index.html">Click here</a> 

                </li> 

            </ul> 

        </div> 

    </body> 

</html> 

 

index.html 

<html lang="gr" dir="ltr"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="content-type" 

content="text/html;charset=utf-8" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="Styles/login_style.css"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="container">   

            <form id="login" action="PrintLoanInsuranceMonth" 

method="post"> 

                <h3>CHOOSE</h3> 

                <h4>Please fill the fields   </h4> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder= "Loan or Insurance" 

type="text" name="loan_insurance" tabindex="1" required autofocus> 
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                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder= "Month" type="text" 

name="month" tabindex="2" required autofocus> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <button name="submit" type="submit" id="login" 

value="login" >SUBMIT</button> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <p>Go back    <a 

href="adminStatus.html">here</a></p>  

                </fieldset> 

            </form> 

        </div>   

    </body> 

</html> 

 

loan_insurance.html 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta charset="UTF-8"> 

        <link rel="stylesheet" href="Styles/customerStatus_style"> 

    </head> 

    <body> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:400,700' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

        <link rel="stylesheet" href="Styles/loan_insurance_style.css" 

type="text/css"> 

        <div id="wrapper"> 

            <h1>LOANS/INSURANCES  </h1> 

            <ul class="nav"> 

                <li class="a1">               

                    <span>ADD LOAN </span> 

                    <a href="add_loan.html">Click here</a> 

                </li> 

                <li class="a2"> 

                    <span>ADD INSURANCE</span> 

                    <a href="add_insurance.html">Click here</a> 
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                </li> 

                <li class="a3">  

                    <span>GO BACK</span> 

                    <a href="customerStatus.html">Click here</a> 

                </li> 

            </ul> 

        </div> 

    </body> 

</html> 

 

manipulateInstallments.html 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta charset="UTF-8"> 

        <link rel="stylesheet" href="Styles/customerStatus_style"> 

    </head> 

    <body> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

        <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:400,700' 

rel='stylesheet' type='text/css'> 

        <link rel="stylesheet" href="Styles/loan_insurance_style.css" 

type="text/css"> 

        <div id="wrapper"> 

            <h1> ADD INSTALLMENTS</h1> 

            <ul class="nav"> 

                <li class="a1">               

                    <span>LOAN INSTALL  </span> 

                    <a href="add_loan_installment.html">Click here</a> 

                </li> 

                <li class="a2"> 

                    <span>INSURANCE INSTALL </span> 

                    <a href="add_insurance_installment.html">Click 

here</a> 

                </li> 

                <li class="a3">  

                    <span>GO BACK</span> 

                    <a href="customerStatus.html">Click here</a> 

                </li> 

            </ul> 

        </div> 
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    </body> 

</html> 

 

printCustomersByValue.html 

<html lang="en" dir="ltr"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="content-type" 

content="text/html;charset=utf-8" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="Styles/login_style.css"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="container">   

            <form id="login" action="CustomersByLoansInsurancesValue" 

method="post"> 

                <h3>CHOOSE</h3> 

                <h4>Please fill the fields   </h4> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder= "Loan or Insurance" 

type="text" name="loan_insurance" tabindex="1" required autofocus> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder= "ID " type="text" 

name="arithm_tautotitas" tabindex="1" required autofocus> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder= "Number" type="text" 

name="number" tabindex="2" required autofocus> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <button name="submit" type="submit" id="login" 

value="login" >SUBMIT</button> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <p>Go back <a href="adminStatus.html">here</a></p>  

                </fieldset> 

            </form> 

        </div>   

    </body> 

</html> 

 

printLoansInsurancesByMonth.html 
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<html lang="gr" dir="ltr"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="content-type" 

content="text/html;charset=utf-8" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="Styles/login_style.css"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="container">   

            <form id="login" action="PrintLoanInsuranceMonth" 

method="post"> 

                <h3>CHOOSE</h3> 

                <h4>Please fill the fields   </h4> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder= "Loan or Insurance" 

type="text" name="loan_insurance" tabindex="1" required autofocus> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder= "Month" type="text" 

name="month" tabindex="2" required autofocus> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <button name="submit" type="submit" id="login" 

value="login" >SUBMIT</button> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <p>Go back    <a 

href="adminStatus.html">here</a></p>  

                </fieldset> 

            </form> 

        </div>   

    </body> 

</html> 

 

printInsurancesByID.html 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en" dir="ltr"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="content-type" 

content="text/html;charset=utf-8" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="Styles/register_style.css"> 

    </head> 

    <body> 
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        <div class="container">   

            <form id="register" action="PrintInsurances" 

method="POST"> 

 

                <h4>Please fill the field below</h4> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Insert your ID" type="text" 

name="arithm_tautotitas" tabindex="1" required autofocus> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <button name="submit" type="submit" id="register-

submit">SUBMIT</button> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <p>To go back press  <a 

href="customerStatus.html">here</a></p>  

                </fieldset> 

            </form> 

        </div>  

    </body> 

</html> 

 

 

printLoansByID.html 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en" dir="ltr"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="content-type" 

content="text/html;charset=utf-8" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="Styles/register_style.css"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="container">   

            <form id="register" action="PrintLoans" method="POST"> 

 

                <h4>Please fill the field below</h4> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Insert your ID" type="text" 

name="arithm_tautotitas" tabindex="1" required autofocus> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <button name="submit" type="submit" id="register-

submit">SUBMIT</button> 

                </fieldset> 
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                <fieldset> 

                    <p>To go back press  <a 

href="customerStatus.html">here</a></p>  

                </fieldset> 

            </form> 

        </div>  

    </body> 

</html>  

 

register.html 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en" dir="ltr"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="content-type" 

content="text/html;charset=utf-8" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="Styles/register_style.css"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="container">   

            <form id="register" action="Register_serv" method="POST"> 

                <h3>REGISTRATION FORM</h3> 

                <h4>Please fill the fields below</h4> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Your name" type="text" 

name="onoma" tabindex="1" required autofocus> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Your surname" type="text" 

name="epitheto" tabindex="2" required > 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Your address" type="text" 

name="dieuthinsi" tabindex="3" required > 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Your Age " type="text" 

name="ilikia" tabindex="4" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Your telephone" type="text" 

name="tilefono" tabindex="5" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 
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                    <input placeholder="Your diploma date" type="text" 

name="imerominia_diplomatos" tabindex="6" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Your ID" type="text" 

name="arithm_tautotitas" tabindex="7" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Your username" type="text" 

name="username" tabindex="8" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <input placeholder="Your password" type="password" 

name="passwd" tabindex="9" required> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <button name="submit" type="submit" id="register-

submit">SUBMIT</button> 

                </fieldset> 

                <fieldset> 

                    <p>You have already an account? Login <a 

href="index.html">here</a></p>  

                </fieldset> 

            </form> 

        </div>  

    </body> 

</html> 

 

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ CSS 

Printing_style.css 

body{ 

    background-color:#5c8a8a; 

     

     

} 

h1 { 

    text-align: center; 

} 

table { 

    font-family: arial, sans-serif; 

    border-collapse: collapse; 

    width: 100%; 

      

} 
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td, th { 

    border: 1px solid #dddddd; 

    text-align: left; 

    padding: 8px; 

} 

tr:nth-child(even) { 

    background-color: #dddddd; 

 

customerStatus_style.css 

 

*{ 

 margin:0; 

 padding:0; 

 box-sizing: 

} 

body{ 

 background:#283e3e; 

 font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif; 

} 

ul li{ 

 list-style:none; 

} 

h1{ 

 padding:15px 0 25px 0; 

 text-align:center; 

 font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; 

 font-size:2.2em; 

} 

#wrapper{ 

 width: 728px; 

 margin: 60px auto; 

 background: #fff; 

 padding: 10px; 

 height: 280px; 

 border:12px solid #DDE0CA; 

} 

.nav{ 

 overflow:hidden; 

 margin:0 auto; 

 width:750px; 

} 

.nav li{ 

 width:145px; 

 height:180px; 
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 display:inline-block; 

 float:left; 

 cursor:pointer; 

 transition:all 0.4s; 

 -webkit-transition:all 0.4s; 

 -moz-transition:all 0.4s; 

} 

.nav li:hover{ 

 opacity:1; 

 height:190px; 

} 

.nav li.a1:hover{ 

 border-bottom:4px solid rgba(11, 132, 138, 1); 

} 

.nav li.a2:hover{ 

 border-bottom:4px solid rgba(241, 83, 70, 1); 

} 

.nav li.a3:hover{ 

 border-bottom:4px solid rgba(32, 16, 49, 1); 

} 

.nav li.a4:hover{ 

 border-bottom:4px solid rgba(228, 148, 7, 1); 

} 

.nav li.a5:hover{ 

 border-bottom:4px solid rgba(67, 138, 15, 1); 

} 

 

img.icon{ 

 background:rgba(255, 255, 255, 0.4); 

 padding:14px; 

 border-radius:100%; 

 margin:30px auto; 

 display:block; 

 transition:all 0.8s; 

 -webkit-transition:all 0.8s; 

 -moz-transition:all 0.8s; 

 box-shadow: 0 0 0 30px rgba(255,255,255,0.1); 

 -webkit-box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255,255,255,0.1); 

} 

.nav li:hover img.icon{ 

 background:rgba(255, 255, 255, 0.9); 

 box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255,255,255,0.8); 

 -webkit-box-shadow: 0 0 0 0 rgba(255,255,255,0.8); 

} 

.nav li span{ 
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 text-align:center; 

 display:block; 

 padding-top:10px; 

 color:rgba(255, 255, 255, 1); 

 font-size:0.9em; 

 transition:padding-top 0.4s; 

 -webkit-transition:padding-top 0.4s; 

} 

.nav li:hover span{ 

 padding-top:20px; 

} 

.a1{ 

 background:#4f7d7d ; 

} 

.a2{ 

 background:#3b5e5e; 

} 

.a3{ 

 background:#273f3f; 

} 

.a4{ 

 background:#1d2f2f; 

} 

.a5{ 

 background:#3b5e5e; 

} 

 

 

loan_insurance_style.css 

 

*{ 

 margin:0; 

 padding:0; 

 box-sizing: 

} 

body{ 

 background:#283e3e; 

 font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif; 

} 

ul li{ 

 list-style:none; 

} 

h1{ 

 padding:15px 0 25px 0; 

 text-align:center; 
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 font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; 

 font-size:2.2em; 

} 

#wrapper{ 

 width: 450px; 

 margin: 60px auto; 

 background: #fff; 

 padding: 10px; 

 height: 280px; 

 border:12px solid #DDE0CA; 

} 

.nav{ 

 overflow:hidden; 

 margin:0 auto; 

 width:750px; 

} 

.nav li{ 

 width:145px; 

 height:180px; 

 display:inline-block; 

 float:left; 

 cursor:pointer; 

 transition:all 0.4s; 

 -webkit-transition:all 0.4s; 

 -moz-transition:all 0.4s; 

} 

.nav li:hover{ 

 opacity:1; 

 height:190px; 

} 

.nav li.a1:hover{ 

 border-bottom:4px solid rgba(11, 132, 138, 1); 

} 

.nav li.a2:hover{ 

 border-bottom:4px solid rgba(241, 83, 70, 1); 

} 

.nav li.a3:hover{ 

 border-bottom:4px solid rgba(32, 16, 49, 1); 

} 

 

img.icon{ 

 background:rgba(255, 255, 255, 0.4); 

 padding:14px; 

 border-radius:100%; 

 margin:30px auto; 
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 display:block; 

 transition:all 0.8s; 

 -webkit-transition:all 0.8s; 

 -moz-transition:all 0.8s; 

 box-shadow: 0 0 0 30px rgba(255,255,255,0.1); 

 -webkit-box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255,255,255,0.1); 

} 

.nav li:hover img.icon{ 

 background:rgba(255, 255, 255, 0.9); 

 box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255,255,255,0.8); 

 -webkit-box-shadow: 0 0 0 0 rgba(255,255,255,0.8); 

} 

.nav li span{ 

 text-align:center; 

 display:block; 

 padding-top:10px; 

 color:rgba(255, 255, 255, 1); 

 font-size:0.9em; 

 transition:padding-top 0.4s; 

 -webkit-transition:padding-top 0.4s; 

} 

.nav li:hover span{ 

 padding-top:20px; 

} 

.a1{ 

 background:#4f7d7d ; 

} 

.a2{ 

 background:#3b5e5e; 

} 

.a3{ 

 background:#273f3f; 

} 

 

login_style.css 

 

* { 

  margin: 0; 

  padding: 0; 

  box-sizing: border-box; 

  -webkit-box-sizing: border-box; 

  -moz-box-sizing: border-box; 

  -webkit-font-smoothing: antialiased; 

  -moz-font-smoothing: antialiased; 
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  -o-font-smoothing: antialiased; 

} 

body { 

  font-family: "Roboto", Helvetica, Arial, sans-serif; 

  font-weight: 100; 

  font-size: 12px; 

  line-height: 30px; 

  color: #777; 

  background: #283e3e; 

} 

 

.container { 

  max-width: 400px; 

  width: 100%; 

  margin: 0 auto; 

  position: relative; 

} 

 

#login  input[type="text"], 

#login  input[type="email"], 

#login  input[type="tel"], 

#login  input[type="url"], 

#login  textarea, 

#login  button[type="submit"] { 

  font: 400 12px/16px "Roboto", Helvetica, Arial, sans-serif; 

} 

 

#login  { 

  background: #F9F9F9; 

  padding: 25px; 

  margin: 150px 0; 

  box-shadow: 0 0 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 5px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 

0.24); 

} 

 

#login  h3 { 

  display: block; 

  font-size: 30px; 

  font-weight: 300; 

  margin-bottom: 10px; 

} 

 

#login h4 { 

  margin: 5px 0 15px; 

  display: block; 
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  font-size: 13px; 

  font-weight: 400; 

} 

 

fieldset { 

  border: medium none !important; 

  margin: 0 0 10px; 

  min-width: 100%; 

  padding: 0; 

  width: 100%; 

} 

 

#login input[type="text"], 

#login  input[type="password"], 

#login  input[type="url"], 

#login  textarea { 

  width: 100%; 

  border: 1px solid #ccc; 

  background: #FFF; 

  margin: 0 0 5px; 

  padding: 10px; 

} 

 

#login  input[type="text"]:hover, 

#login  input[type="url"]:hover, 

#login  textarea:hover { 

  -webkit-transition: border-color 0.3s ease-in-out; 

  -moz-transition: border-color 0.3s ease-in-out; 

  transition: border-color 0.3s ease-in-out; 

  border: 1px solid #aaa; 

} 

 

#login  textarea { 

  height: 100px; 

  max-width: 100%; 

  resize: none; 

} 

 

#login  button[type="submit"] { 

  cursor: pointer; 

  width: 100%; 

  border: none; 

  background: #73a5a5; 

  color: #FFF; 

  margin: 0 0 5px; 
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  padding: 10px; 

  font-size: 15px; 

} 

 

#login  button[type="submit"]:hover { 

  background: #000f1a; 

  -webkit-transition: background 0.3s ease-in-out; 

  -moz-transition: background 0.3s ease-in-out; 

  transition: background-color 0.3s ease-in-out; 

} 

 

#login  button[type="submit"]:active { 

  box-shadow: inset 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5); 

} 

 

.copyright { 

  text-align: center; 

} 

 

#login  input:focus, 

#login  textarea:focus { 

  outline: 0; 

  border: 1px solid #aaa; 

} 

 

::-webkit-input-placeholder { 

  color: #888; 

} 

 

:-moz-placeholder { 

  color: #888; 

} 

 

::-moz-placeholder { 

  color: #888; 

} 

 

:-ms-input-placeholder { 

  color: #888; 

} 

 

register_style.css 

* { 

  margin: 0; 
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  padding: 0; 

  box-sizing: border-box; 

  -webkit-box-sizing: border-box; 

  -moz-box-sizing: border-box; 

  -webkit-font-smoothing: antialiased; 

  -moz-font-smoothing: antialiased; 

  -o-font-smoothing: antialiased; 

  font-smoothing: antialiased; 

  text-rendering: optimizeLegibility; 

} 

body { 

  font-family: "Roboto", Helvetica, Arial, sans-serif; 

  font-weight: 100; 

  font-size: 12px; 

  line-height: 30px; 

  color: #777; 

  background: #283e3e; 

} 

 

.container { 

  max-width: 400px; 

  width: 100%; 

  margin: 0 auto; 

  position: relative; 

} 

 

#register  input[type="text"], 

#register  input[type="email"], 

#register  input[type="tel"], 

#register  input[type="url"], 

#register  textarea, 

#register  button[type="submit"] { 

  font: 400 12px/16px "Roboto", Helvetica, Arial, sans-serif; 

} 

 

#register  { 

  background: #F9F9F9; 

  padding: 25px; 

  margin: 150px 0; 

  box-shadow: 0 0 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 5px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 

0.24); 

} 

 

#register  h3 { 

  display: block; 
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  font-size: 30px; 

  font-weight: 300; 

  margin-bottom: 10px; 

} 

 

#register h4 { 

  margin: 5px 0 15px; 

  display: block; 

  font-size: 13px; 

  font-weight: 400; 

} 

 

fieldset { 

  border: medium none !important; 

  margin: 0 0 10px; 

  min-width: 100%; 

  padding: 0; 

  width: 100%; 

} 

 

#register input[type="text"], 

#register  input[type="password"], 

#register  input[type="url"], 

#register  textarea { 

  width: 100%; 

  border: 1px solid #ccc; 

  background: #FFF; 

  margin: 0 0 5px; 

  padding: 10px; 

} 

 

#register  input[type="text"]:hover, 

#register  input[type="url"]:hover, 

#register  textarea:hover { 

  -webkit-transition: border-color 0.3s ease-in-out; 

  -moz-transition: border-color 0.3s ease-in-out; 

  transition: border-color 0.3s ease-in-out; 

  border: 1px solid #aaa; 

} 

 

v  textarea { 

  height: 100px; 

  max-width: 100%; 

  resize: none; 

} 
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#register  button[type="submit"] { 

  cursor: pointer; 

  width: 100%; 

  border: none; 

  background:  #73a5a5; 

  color: #FFF; 

  margin: 0 0 5px; 

  padding: 10px; 

  font-size: 15px; 

} 

 

#register  button[type="submit"]:hover { 

  background: #000f1a; 

  -webkit-transition: background 0.3s ease-in-out; 

  -moz-transition: background 0.3s ease-in-out; 

  transition: background-color 0.3s ease-in-out; 

} 

 

#register  button[type="submit"]:active { 

  box-shadow: inset 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5); 

} 

 

.copyright { 

  text-align: center; 

} 

 

#register  input:focus, 

#register  textarea:focus { 

  outline: 0; 

  border: 1px solid #aaa; 

} 

 

::-webkit-input-placeholder { 

  color: #888; 

} 

 

:-moz-placeholder { 

  color: #888; 

} 

 

::-moz-placeholder { 

  color: #888; 

} 
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:-ms-input-placeholder { 

  color: #888; 

} 
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