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АҢДАТПА 

 

 

Дипломдық жобада заманауи технологияларды қолдана отырып, 

кітаптарды онлайн жалға алуды ұйымдастыратын веб-сайт құру қарастырылған. 

Электронды кітапхананың тапсырыс беру, онлайн оқу сияқты жүйелері 

және электронды сақталуы баршамыз үшін өте ыңғайлы және тиімді. 

Жобаны құру барысында веб-интерфейске қатты көңіл бөлінді. Интерфейс 

адаптивті дизайн концепциясының негізінде CSS стильдер тілінің заманауи 

технологияларын пайдалану арқылы жүзеге асырылды.  

«OnlineBookRental» веб-сайты қолданушыларға сайтқа тіркелуге, 

енгізілген кітаптарды брондауға, қолданушылар жалға алған кітаптар тізімін 

көруіне мүмкіндік береді.  



АННОТАЦИЯ 

 

 

Дипломный проект предусматривает создание сайта для онлайн аренды 

книг с использованием современных технологий. 

Электронная библиотека, онлайн системы чтения и электронное 

хранилище идеально подходят для всех нас. 

Большое внимание уделялось веб-интерфейсу при создании проекта. 

Интерфейс основан на концепции адаптивного дизайна с использованием 

новейших технологий стилей CSS. 

Сайт OnlineBookRental позволяет пользователям регистрироваться на 

сайте, бронировать входящие книги и просматривать список арендованных книг.  



ANNOTATION 

 

 

The graduation project provides for the creation of a website for online book 

rental using modern technologies. 

Electronic library, online reading systems and electronic storage are ideal for all 

of us. 

Much attention was paid to the web interface when creating a project. The 

interface is based on the concept of responsive design using the latest CSS style 

technology. 

OnlineBookRental allows users to register on the site, book incoming books and 

view a list of rented books. 
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КІРІСПЕ 

 

 

Кітапхана коғамда ерекше орын алады. Адамдардың ақыл-ойын сана-

сезімін ретке келтіруде баға жетпес қазына. Кітап оқу үшін көптеген 

мүмкіндіктер қарастырылған. Солардың бірі электронды кітапхана. Біріне 

кітапханаға барып оқыған ұнаса, біріне интернет арқылы электронды оқығанды 

жөн көреді. Электронды кітапхананың тапсырыс беру, онлайн оқу сияқты 

жүйелері бар. Қалаған кітапты іздеу қиын емес және кітаптардың бұндай 

электронды сақталуы баршамыз үшін өте ыңғайлы және тиімді. 

Дипломдық жобаның негізгі ойы – оқырмандардың өзекті проблемасын 

шешу. Яғни кітаптарды жалға алу үшін онлайн брондау жүйесін енгізу. Басқа 

электронды кітапханалардан басты айырмашылығы осында. 

Дипломдық жобаның мақсаты – адамдардың кітапханадан кітаптарды 

жалға алуын онлайн түрде жүзеге асыру. 

Дипломдық жобаның өзектілігі: 

– кітаптарды онлайн жалға алудың заманға сай жүйесі; 

– онлайн жалға алудың жүйрік нұсқасы; 

– қоғамға қажетті және пайдалы жүйе. 

Дипломдық жобаның міндеттері: 

– пайдаланушыларға түсінікті интерфейс құру; 

– пайдаланушыларды тіркеу; 

– кітаптарды жалға алу; 

– пайдаланушының өзінің жалға алған кітаптар тізімін көрсететін кабинет 

құру; 

– қайтарылған және берілген кітаптардың статусын сәйкесінше өзгерту; 

– кітапханашы кабинетін құру. 
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1 Пәндік саланы зерттеу 

 

1.1 Веб-сайт құру технологиялары 

 

 

Веб-сайт құру қазіргі таңдағы керекті тақырып. Белгілі бір компания, 

завод, дүкен т.б сату жүйесі болсын немесе информация мақсатында веб-сайттар 

құрылады. Сайттардың ашық, жартылай ашық және жабық түрлері болады. Бұл 

жоба ашық сайттар қатарына кіреді [1]. 

HTML гипермәтінді белгілеу тілі веб-сайт жасау технологиясының негізі. 

Веб-сайт пайда болғаннан бастапқы келе жатқан тіл. Толығымен ағылшынша 

Hyper Text Markup Language деп аталады. HTML-де ғана жасалған сайттар 

шағын статикалық беттер болып есептеледі. 

Сайттың дизайның жасау үшін бізге алдымен CSS «Cascading Style Sheets» 

технологиясымен танысу қажет. 

СSS СSS тілі көмегімен жазылады. Ол сайттың сыртқы келбетіне жауап 

береді. Яғни қаріп, цвет, блоктардың өзара жеке орналасуын, олардың бір біріне 

ұқсап қалмасы үшін. СSS-сіз веб-сайт жасау қарапайым сөздер жиынтығы болып 

қалады. 

CSS-ті жетілдіру мақсатында Bootstrap фреймфоркі қолданылады. 

Bootstrap құрамында  түймелер, кестелер, қаріптер, торлар, шарлау элементтері, 

ескертулер және т.б. сияқты CSS-тің элементтері бар. Bootstrap веб-сайттарды 

әзірлеуді жеңілдету үшін құрастырылған. Олардың ішінде HTML және CSS 

шаблондары кездеседі. Яғни бәрі дайын. Жәй ғана Bootstrap html кодын жобаға 

енгізсе болғаны. 

Жобаның деректер қоры SQLite SQL сұрау тілі арқылы негізделіп 

жасалған. SQLite дерекқорлардың барлық мүмкіндіктерін қолдамайды. Бірақ 

ақпаратты сақтау және алу үшін ыңғайлы. С тілінде жазылған. Деректер түрлері: 

INTEGER, REAL, TEXT және BlOB. Сонымен қатар NULL секілді ерекше дерек 

түрін қабылдайды. 

Көптеген адамдар сайт жасау технологиясын таңдауда қиындыққа тап 

болады. Жоба толығымен Python тілінде жазылған. Себебі Python тілімен веб-

сайт жасау оңай, ыңайлы, тиімді және пайдалы. Python тілі дүние жүзіне өте 

танымал. Ол 80-жылдардың соныңда дами бастаған. Бірінші версиясы 91-жылы 

жарыққа шыққан. Содан бері оны бүкіл әлем пайдаланады. 

Django, Node.js, PHP тағы сол сияқты сайт құру технологиялары бар. Жоба 

үшін Django фреймворкі тандалған. Django Python тілінің кітапханасы болып 

табылады. Django мен сіз кішігірім веб-сайттар мен үлкен сайттарға дейін аз ғана 

уақыттың ішінде, шағын кодтар көмегімен жасап шыға аласыз. Google, Microsoft, 

Facebook т.б компаниялар жұмыстарын Django кітапханасымен жұмыс жасайды. 

Қолданылу аясы өте кең ашық кодттар жүйесі бар. Мысалы: PHP 

технологиясымен сай әзірлейтін болсақ, ол жерде кодттардың дайын 

шаблондары жоқ, басынан бастап жазуға тура келеді, ал Django-да дайын 

шаблондармен жұмыс істеуге болады. 
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1.2  Электронды кітапхана саласы 

 

 

Электронды кітапхана біз үйренген бірнеше қабат ғимараттың ішіндегі 

қаз-қатар тізілген сөрелер емес, бұл электронды ресурстардың жиынтығы. Олда 

кітапхана қағидасы бойынша жүйеленген, онда каталог құрылады, ақпараттық 

іздеу қызметі жұмыс істейді, және еңбектерді мінездемесіне байланысты 

сұрыптайды. Бір сөзбен айтқанда виртуалды күйдегі кәдімгі кітапхана. 

Кез келген қызметтегі автоматтану бір жобаның басталуына әкеледі. Ол 

үрдістер технологиялар мен адамдардан тұрады. Кітаптарды цифрландыру 

онлайн форматқа көшіру үрдістері еріксіз қайта инженерингке әкеледі. Адамдар 

кітапханаға келіп карточка толтыру керектігіне үйреніп қалған, енді кітапты 

теру, оны тіркеу, каталог жүргізу жұмыстарының барлығы онлайн форматқа 

көшірілген. Барлығы автоматты түрде жүргізіледі. Осы орайда қызметтік 

нұсқаулық жаңғырып адамдарды қайта оқыту қажет. Технологиясы бойынша екі 

ірі өзгеріс орын алды. Бағдарламалық жасақтама мен апараттық қамту жаңарады. 

Яғни кітаптарды сканерлеу мен цифрландыру басталады [2]. 

Бөлек ұйымдар мен жеке тұлғалар құратын электронды кітапхананың 

ұлттық электронды кітапханадан айырмашылығы барын ұмытпаған жөн. Ұлтық 

мекемеде біріңғай бағдарлама тек ел ішінде қолданылады және сол мемлекетке 

ғана шақталып жасалады. Кітаптарды есепке алу, каталог құру, электронды 

ресурстарды қолдану және дамыту бүкіл ел деңгейінде әзірленеді. 

Электронды кітапхананың бір жақсы жері кез келген адам өзінің ұялы 

телефонына жүктеп ала алады. Үйде немесе көлікте, кез келген жерде қалаған 

кітабын оқи алады. Кітапханалары жоқ ауыл аймақтар үшін де өте маңызы зор. 

Онлайн кітапхана ел ішінде құрылған барлық электронды ресурстарға қол 

жеткізіп беруі тиіс. Сондай-ақ электронды құралдармен байланысты қолда бар 

және дамып жатқан мемлекеттік салалық және қоғамдық бағдарламаларды 

біріктіруі керек. Осы орайда Қазақстандағы барлық кітап қоры электронды 

форматқа көшіріледі. Біріңғай онлайн кітапхана құрылады. 

Саланы электронды форматқа көшіруде туындайтын мәселелі тұстарда 

жоқ емес. Цифрландыруды қажет ететін мәліметтердің көптігі біраз уақытты 

қажет етеді. Сарапшылардың пікірінше цифрландыру кезінде кітаптарды 

компьютерге қайта енгізбес үшін электронды қор тізімі құрылуы керек. Кітапты 

сканерлеудің үш амалы бар: планшеттегі сканер, планетарлық және роботтанған 

сканер. Осы үрдісті жеделдету үшін роботтанған сканер қажет, алайда ол өте 

қымбат құрылғы. Құны 100 мын евродан басталады. Бүгінде шет елде Гугл Букс 

Сеарч қорында 10млн ға жуық кітап цифрланған. Ал Европада еврокомиссия 

кітапханасында 15 млннан астам еңбек бар. Олар кітаптарды цифрландыру ісін 

Қытай мен Үндістанның жеке компанияларына сеніп тапсырған. 

Кітапхананы жаңғырту ісі өз жемісінде беріп жатыр. Бүгінде 

кітапханалардың саныда артып келеді. Демек интернет желісіне қосылған кітап 

қоры ұлғаюда. Ең бастысы еңбектер цифрлы форматқа ауысып жатыр. 

Болашақта кітапханаларды білім орталықтарына айналдыру жоспарланып отыр. 
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Жаңа технологиялардың арқасында электронды кітапхананың бірнеше 

артықшылығы пайда болды. Мысалы: кітапханашы порталдың қызметін қандай 

елдер қолданып жатқанын көре алады. Сондықтан электронды кітапхана қоры 

Қазақстандағы сұранысы жоғары Интернет ресурстардың бірі деп айта аламыз. 

Бұл үрдіс кітапханашының қалыпты жұмысына тың өзгеріс әкелді. Кітапханашы 

қазіргі кезде кітапханашы ғана емес әр түрлі мамандықтарды алып жүреді. Бір 

сөзбен айтқанда ақпараттық қызметкер десекте болады. Өйткені әрбір 

кітапханашы білімнің әрбір саласы бойынша оқырмандарға жауап бере алады. 
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2 Жобалау бөлімі 

 

2.1 Жобаның логикалық құрылымы 

 

 

Use Case диаграммасы прецедент пен актер арақатынасын көрсетеді. 

Мұндағы диаграммада админ, қолданушы және кітапханашының істейтін 

негізгі жұмыстары көрсетілген. Әрбір актердің өзіне тән міндеттері бар. 

Қолданушы бірінші веб-сайттың негізгі бетіне кіреді. Біраз шолу жасаған 

соң, таңдаған кітабын брондау үшін оған міндетті түрде тіркелу қажет. Содан соң 

авторизациядан атын және құпиясөзін енгізеді. Кітаптар тізімін қарайды, керекті 

кітабына брон жасайды. Егер кітабын таба алмаған жағдайда, іздеу қызметіне 

жүгінеді. Кітаптың атын іздеу қызметіне жазса болғаны [3-5]. 

Веб-сайттың администраторы бірінші авторизациядан өтеді. Оның 

міндеттері: кітапханашы жұмысын қадағалау, сайт интерфейс беттерін басқару, 

қолданушыларды басқару және оларға құқық беру. 

Электронды кітапхана болғаннан кейін міндетті түрде кітапханашы керек. 

Кітапханашы веб-сайттарда негізгі жұмысты атқарады. Яғни посттарды енгізу, 

жою және жаңарту секілді қызметтерді орындайды. Күй диаграммасы 2.1-

суретте көрсетілген. 

 

 
 

2.1-сурет – Прецеденттер диаграммасы 
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2.2 Жобаның физикалық құрылымы 

 

 

Жобаның class диаграммасында кітап, жанр, автор, корзина элементі, 

корзина және кітап нұсқасы секілді модельдер құрылған. Әр модельдің өзіне тән 

жеке деректері бар [6-10]. 

Кітап моделінде кітаптың аты, авторы, бағасы, қысқаша мәліметі, қолы, 

ISBN, жанры сияқты деректері қызмет атқарады. 

Жанр моделінде тек жанр аты дерек қоры бар. 

Автор моделінде автор есімі, туылған және қайтыс болған мерзімі секілді 

дерек қоры құрылған. 

Кітап нұсқасы моделінде кітап id-ы, кітап қайтару мерзімі, статусы, жалға 

алушы пайдаланушы деректері бар. 

Корзина элементтері моделінде кітаптың аты, саны, барлық саны, жалға 

алушы, қайтару мерзімі және статусы көрсетілген. 

Корзина моделінде корзина элементтері және кітап саны сияқты деректері 

бар. Прецеденттер диаграммасы 2.2-суретте бейнеленген. 

 

 
 

2.2-сурет – Class диаграммасы 

 

Django-да модельдер models.py файлында сақталады. Models.py файлы 2.3, 

2.4-суреттерде көрсетілген. 
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2.3-сурет – Атом редакторындағы models.py файлы 

Модельдерді енгізгеннен кейін міндетті түрде командалық жолда 

makmigrations және migrate командасын орындап, оларды базада сақтаймыз. 

 

 
 

2.4-сурет – Атом редакторындағы models.py файлы 

 

Модельдердің админ панелінде көрінуі үшін оларды admin.py файлына 

тіркеуіміз керек. Тіркелген соң модельдеріміз администратордың серверлік 
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панеліне шығады. Бұл жүйені орындамасақ олар көзге көрінбейді, бірақ 

базамызда сақталып тұрады. Модельдерді тіркеу беті 2.5-суретте көрсетілген. 

 

 
 

2.5-сурет – Атом редакторындағы модельдерді тіркеу беті 

 

OnlineBookRental веб-сайтының деректер қорының SQL программасында 

көрсетілуі 2.6-суретте бейнеленген. 

 

 
 

2.6-сурет – SQLite дерекқорының көрсетілуі 
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2.3 Жобаның құрылымы 

 

 

Жобаны құру белгілі бір редактор арқылы жүзеге асады. Бұл жоба Атом 

редакторы көмегімен жасалған. Бұл редакторда кодтардың маңызына қарай 

қаріптер әр түрлі түспен көрсетілген. Атом редакторы 2.7-суретте көрсетілген. 

 

 
 

2.7-сурет – Атом редакторы 

Жобаның бетемелер тізімдері urls.py файлына сақталады. Басқа 

технологиялардағыдай емес бұл беттемелер шаблондарымен ұсынылған. Urls.py 

файлы 2.8-суретте көрсетілген. 

 
 

2.8-сурет – Атом редакторындағы urls.py файлы 
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Жобаның беттеме қызметтері views.py файлында орналасқан. Ол 2.9-

суретте көрсетілген. 

 

 
 

2.9-сурет – Атом редакторындағы view.py файлы 

Django кітапханасының бірден бір асыл қазынасы көптеген парақшаларға 

бір ғана шаблон арнауға болады. Яғни әрбір автор, кітап парақшаларына жанадан 

html кодтарды енгізудің қажеті жоқ. Жәй ғана extend жүйесін қолданады. 2.10-

суретте көрсетілген. 

 

 
 

2.10-сурет – Атом редакторындағы models.py файлы 

 

Жобаның css кодтарының Атом редакторында көрсетілуі 2.11-суретте 

көрсетілген. 
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2.11-сурет – Атом редакторындағы style.css файлы 

Жобаның тіркеу формасы 2.12-суретте көрсетілген. 

 

 
 

2.12-сурет – Атом редакторындағы тіркеу формасы 

Жобаның авторизация формасының Атом редакторында көрсетілуі 2.13-

суретте бейнеленген. 
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2.13-сурет – Атом редакторындағы авторизация формасы 
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3 Қолданбалы бөлім 

 

3.1 Кітаптарды онлайн жалға алуға арналған “Online Book Rental” веб-

сайты 

 

 

OnlineBookRental веб-сайтына алғаш кірген кезде, қолданушыға негізгі бет 

шығады. Мәзірдің негізгі бет, жанрлар, автор және корзина секілді элементтері 

бар. Әрбір сілтеме жеке қызметтер атқарады. 

Мәзірдің жоғары оң жақ шетінде авторизация және регистрация 

формаларына сілтеме орналасқан. 

Кітапты іздеу қызметісіз іздеген оңайға түспейді. Сол себепті ол жағыда 

қарастырылған. Өте аз уақыттың ішінде қалаған кітабынызға қол жеткізе аласыз. 

Ал кітаптардың орналасу реті, кітап сөрелері секілді ұяшықта жасалған. 

Кітап ұяшығының бетінде, кітап авторы, суреті, жанры және кітаптың аты 

көрсетілген. Негізгі бет 3.1-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.1-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының негізгі беті 

 

Кітаптарды жалға алмас бұрын, міндетті түрде тіркелу керек. Тіркелу 

бетінде пайдаланушының аты жөні, поштасы және құпиясөз енгізілуі қажет. 

Құпиясөз екі рет жазылуы керек. Себебі екінші құпиясөз бірінші құпиясөздің 

дұрыстығын және сенімділікті тексеру үшін берілген. Құпиясөз немесе тіркеу 

заңдылықтарының бірі бұзылған жағдайда қайта тіркелуді талап етеді. Тіркелу 

беті 3.2-суретте көрсетілген. 
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3.2-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының «Тіркелу» беті 

 

OnlineBookRental веб-сайтының авторизация бетінде қолданушы тіркелген 

кездегі өзінің пайдаланушы атын және құпиясөзін енгізіп, жүйеге кіреді. Егер 

құпиясөзді ұмытқан жағдайда, пайдаланушы өзінің есімін бірінші бағанға жаза 

отырып, төмендегі «Құпия сөз ұмыттыныз ба?» батырмасын басу қажет. 

 

 
 

3.3-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының «Авторизация» беті 
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Берілген парақшада қолданушы тіркелгендегі поштасын жазу керек. Содан 

соң «Құпиясөзді қалпына келтіру» батырмасын басады. 3.4-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.4-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының «Құпиясөзді қалпына 

келтіру» беті 

 

Келесі бетте құпиясөздің қолданушы поштасына жіберілгендігі 

мәлімделеді. Поштаға бірнеше минутта нұсқаулар жіберілмесе, спамды 

тексерген жөн. Құпиясөз қалпына келтірілунің аяқталу беті 3.5-суретте 

көрсетілген. 

 

 
 

3.5-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының «Құпиясөзді қалпына 

келтіру» бетінің аяқталуы 

 

Белгілі бір кітапты таңдап алған соң, қолданушыны кітаптың мәліметтері 

бетіне сілтейді. Бұл бетте кітаптың авторы, қысқаша мәліметі, ISBN номері, 

бағасы, жанры және корзинаға жіберу функциясы көрсетіледі. Кітап мәліметтер 

беті 3.6-суретте көрсетілген. 
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3.6-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының кітап мәліметтер беті 

 

Кітапты жалға алу үшін алдымен корзинаға жіберіледі. Содан кейін жалға 

алу батырмасын баса отырып, кітап брондалады. Кітап корзинасы беті 3.7-

суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.7-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының корзина беті 

 

Кітапты жалға алғаннан кейін, кітапты мекен-жайдан алып кетсе болады. 

Кітаптың жалға алу мерзімі 7 күн. Мерзім біткен соң тағыда создыруға болады. 

Кітап брондалуының аяқталу беті 3.8-суретте көрсетілген. 
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3.8-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының брондалуының аяқталу беті 

 

Менің кітаптарым бетінде қолданушылардың жалға алынған кітаптары 

және олардың қайтару күні көрсетілген. Кітап туралы мәлімет алу үшін, кітап 

аты көрсетілген батырманы басса болғаны. Менің кітаптарым беті 3.9-суретте 

көрсетілген. 

 

 
 

3.9-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының «Менің кітаптарым» беті 

 

OnlineBookRental веб-сайтының авторлар тізімі бетінде авторлар аты жөні, 

туылған жылдары көрсетіледі. Автор кітаптарын қарау үшін, батырманы басып 

келесі парақшаға өтуге болады. Авторлар тізімі беті 3.10-суретте көрсетілген. 
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3.10-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының «Авторлар тізімі» беті 

 

OnlineBookRental веб-сайтының авторлар мәліметтері бетінде автор есімі, 

өмір сүрген жылдары, кітаптары және кітаптың қысқаша әңгімесі көрсетілген. 

Авторлар мәліметтер беті 3.11-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.11-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының «Авторлар мәліметтер» 

беттері 

 

Барлық жалға алынған кітаптарды қадағалау кітапханашының міндеті. Бұл 

жерде кітаптың аты, кітапты жалға алған қолданушы аты және өзгерту қызметі 

көрсетілген. Кітапханашы бетін тек қана кітапханашы ғана көре алады. Басқа 

қолданушылар үшін бұл парақша рұқсат етілмеген. Барлық жалға алынған 

кітаптар беті 3.12-суретте көрсетілген. 
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3.12-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының «Барлық жалға алынған 

кітаптар» беті 

 

Кітапханашының кітапты қайтару күнінің жаңарту бетінде кітаптың аты, 

жалға алған қолданушы, қайтару күні және жаңарту күні 3.13-суретте 

көрсетілген.  

 

 
 

3.13-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының «Кітапханашының кітапты 

қайтару күнінің жаңарту беті» 

 

Кітапханашының тағы бір міндеті – кітап енгізу. Кітапты енгізу үшін кітап 

енгізетін парақшаға сілтеме керек. Яғни кітапханашы немесе админ панелі. Бұл 

панельге тек кітапханашы мен админнің ғана рұқсаты бар және олар сайтқа 

кірген кезде, төменгі жақта міндетті түрде пайда болады. Ал пайдаланушылар 

үшін бұл панель көрінбейді. Админ панель 3.14-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.14-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының админ панелі 
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Осы парақшада кітап, автор, бағасы, қысқаша мәлімет, ISBN, жанр және 

сурет енгізілу түрі бар. Кітап қосу бетін кітапханашы пайдаланады және ол 3.15-

суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.15-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының кітап қосу беті 

 

Кітапханашының белгілі бір кітапты жаңарту беті төмендегі 3.16-суретте 

көрсетілген. 

 

 
 

3.16-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының кітап жаңарту беті 

 

Кітапханашының кітаптарды жою үшін кітапханашы панеліндегі «Жою» 

батырмасын басу қажет. Содан соң кітапты жою парақшасына сілтейді. Кітап 

жою беті 3.17-суретте көрсетілген. 
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3.17-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының кітапты жою беті 

 

Кітапханашының авторларды енгізу бетінде авторы есімі, тегі, туылған 

және қайтыс болған уақыты берілген. Авторларды енгізу беті 3.18-суретте 

көрсетілген. 

 

 
 

3.18-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының авторларды енгізу беті 

 

Кітапханашының кітаптарды жаңарту беті төмендегі 3.19-суретте 

бейнеленген. 
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3.19-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының кітапханашының кітапты 

жаңарту беті 

 

Кітапханашының кітаптарды жою беті 3.20-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.20-сурет – «OnlineBookRental» веб-сайтының авторларды жою беті 

 

Администратордың сервердегі модельдер беті төменде көрсетілген. Бұл 

жерде авторлар, кітап үлгілері, кітаптар, корзина элементтері, корзина, жанрлар 

және қолданушылар бар. Әрбір модель өзіне тән қызметтер атқарады. Соңғы 

істелінген әрекеттер блогыда ұсынылған. Администратордың модельдер беті 

3.21-суретте көрсетілген. 
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3.21-сурет – Администратордың модельдер беті 

 

Администратордың сервердегі модельдер бетінде құрған деректер 

қорымыз көрсетілген. Әрбір модельге деректер қосып, не болмаса өзгертуге 

болады. Администратордың сервердегі модельдер беті 3.22-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.22-сурет – Администратордың сервердегі модельдер беті 

 

Автор моделі көрінісінде, авторлар туралы деректер және автор енгізу 

батырмасы 3.23-суретте көрсетілген. 
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3.23-сурет – Администратордың автор модельдері беті 

 

Администратордың авторларды енгізу үшін автордың аты жөнін, туылған 

және қайтыс болған уақытын енгзіу қажет. Автор енгізу беті 3.24-суретте 

көрсетілген. 

 

 
 

3.24-сурет – Администратордың авторларды енгізу беті 

 

Сервердегі кітап моделінің кітап аты, авторы, жанры және кітап енгізу 

батырмасы 3.25-суретте бейнеленген. 

 

 
 

3.25-сурет – Администратордың кітап модельдері беті 
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Сервердегі кітап енгізу моделінде кітап, автор, бағасы, қысқаша мәлімет, 

ISBN, жанр және сурет енгізу ұяшықтары 3.26-суретте көрсетілген.  

 

 
 

3.26-сурет – Администратордың кітап енгізу беті 

 

Ыңғайлы болу үшін кітап моделімен кітап нұсқасы моделі біріктірілді. 

Кітап енгізген соң, кері шығып, кітап нұсқасы моделін қолданудың керегі жоқ. 

Кітап нұсқасы моделінде кітап id-ы, қолы, қайтару күні, прокатка алған 

қолданушы және статусы ұсынылған. Кітап нұсқасы беті 3.27-суретте 

көрсетілген. 

 

 
 

3.27-сурет – Администратордың кітап нұсқасы беті 
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Администратордың сервердегі жанр моделінде жанр тізімі және жанр енгізу 

батырмасы 3.28-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.28-сурет – Администратордың жанр моделі 

 

Жанр енгізу бетінің көрінісі 3.29-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.29-сурет – Администратордың жанр енгізу беті 

 

Автор енгізудің серверлік жүйесінде аты, тегі, өмір сүрген жылдары 3.30-

суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.30-сурет – Администратордың автор енгізу беті 

 

Жанр енгізудің серверлік беті төмендегі 3.31-суретте көрсетілген. 
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3.31-сурет – Администратордың жанр енгізу беті 

 

Сервердегі корзинаның элементтерін енгізу бетінде кітап, саны, барлық 

саны, прокатка алушы қолданушы, қайтару күні және статусы көрсетілген. 

Корзина моделі 3.32-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.32-сурет – Администратордың корзина элементтері моделі беті 

 

Сервердегі корзина енгізу бетінде, элементтер және саны ұсынылған. 

Корзина моделі 3.33-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.33-сурет – Администратордың корзина моделі беті 

 

OnlineBookRental веб-сайтына тіркелген қолданушылар төмендегі суретте 

көрсетілген. Бұл жерде қолданушының поштасы, аты жөні және статусы 

бейнеленген. Статусы дегеніміз – қолданушының бұл сайттағы рөлі. 

Жекешелендіру мақсатында «Фильтр» қызметі бар. Фильтр қызметі 3.34-суретте 

көрсетілген. 
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3.34-сурет – Администратордың фильтр қызметі беті 

 

Қолданушыларды енгізудің серверлік нұсқасы 3.35-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.35-сурет – Администратордың қолданушы енгізу беті 

 

Қолданушыға берілетін құқықтар белсеңді, персонал статусы және 

суперпайдаланушы болып бөлінеді. Бұл статустық құқықтарды администратор 

береді. Бұл құқықтар 3.36-суретте көрсетілген. 
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3.36-сурет – Администратордың құқық беру беті 

 

Администратордың тағыда бір жұмысы пайдаланушыларға тиісті құқық 

беру. Яғни администратор кез келген қолданушыны алып оған жеке 

міндеттемелер ұсынса болады. Әрине екі жақтың келісі бойынша. Сондай-ақ 

қолданушының веб-сайтқа соңғы кірген және тіркелген күні мен уақыты 

көрсетіледі. Пайдаланушыларға құқық беру 3.37-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.37-сурет – Администратордың пайдаланушыларға құқық беру беті 

  



37 
 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 

Дипломдық жобаның идеясы – кітапханадан кітаптарды онлайн жалға 

алуды ұйымдастыру және оны пайдаланушыларға ыңғайлы және түсінікті етіп 

жасау. Көптеген кітапханаларда кітаптарды жалға алу үшін қолданушылар сол 

кітапхананың өзіне барып, карточка толтырып үйреніп қалған. Ал электронды 

кітапханада барлығы онлайн форматқа көшірілген. Менің жобамның 

артықшылығы уақытты тиімді пайдалану есебінде құрастырылған. Кітаптарды 

онлайн жалға алуды ұйымдастыру барысында мындай жұмыстар атқарылды: 

– түсінікті интерфейс құрдым; 

– python және Django фреймворктарымен таныстым; 

– брондау жүйесін жобаладым; 

– өңдеу құралдарын зерттедім: Python бағдарламалау тілі, Django 

фреймворкі , SQLite деректер қорын басқару жүйесі; 

– нәтижесінде оқырмандарға ыңғайлы, әрі тиімді жалға алу жүйесі 

құрастырылды. 
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А қосымшасы 

(міндетті) 

 

Кітаптарды онлайн жалға алуды ұйымдастыратын веб-сайт құруға арналған 

техникалық тапсырма 

 

А.1 Кіріспе 

 

 

Кітаптарды іс жүзінде арнайы орын не жай бөлмей-ақ,   үйге не кеңсеге 

сыйдыруға болады. Немесе бұл кітаптарға Интернетке қосылған кез-келген 

компьютер не мобильді құрылғы арқылы қол жеткізе аласыз. Қажетті кітапты 

табу қиындық туғызбайды. Сонымен қатар, электронды кітап қоймасында іздеу 

жүйесі қарастырылған,  мұнда кітапты атауымен, авторымен, шығу мерзімі және 

басқа деректерге байланысты тауып алуға болады. 

Дипломдық жобаның негізгі функциясы – кітапханадан кітаптарды онлайн 

жалға алуды ұйымдастыру. Бұл веб-сайт пайдаланушылардың уақытын тиімді 

пайдалану есебінде құрылған. Көпшілік кітапханаларда бұл онлайн жалға алу 

жүйесі қарастырылмаған. 

«Online Book Rental» веб-сайты пайдаланушылар үшін жылда өзекті 

проблемаға айналып отырған мәселесін шешу үшін жасалған. Өте қолайлы, 

заман талабына сай «тіркеу жүйесі» пайдаланушылардың жалға алған «кітаптар 

тізімі» айрықша көрсетілген. Сондай-ақ оқырмандар сайтына басқа да қажетті 

дизайындық ұйымдастыру мәселерінде Bootstrap фреймворктарын пайдаланып, 

сайтқа жаңа леп беру өте маңызды. 

Процедуралық бағдарламалау кезінде бұл ақпараттық жүйе үшін толықтай 

Python технологиясын қолдану арқылы жасалды. 

 

 

А.1.1  Өңдеудің мақсаты мен өзектілігі 

 

 

Дипломдық жобаның мақсаты – адамдардың кітапханадан кітаптарды 

жалға алуын онлайн түрде жүзеге асыру. 

Дипломдық жобаның өзектілігі: 

– кітаптарды онлайн жалға алудың заман сай жүйесі; 

– онлайн жалға алудың жүйрік нұсқасы; 

– қоғамға қажетті және пайдалы жүйе. 
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А қосымшасының жалғасы 

 

А.1.2 Қолдану саласы 

 

 

Кітаптарды онлайн жалға алу веб-сайты, қолданушылардың уақытын 

үнемдеуге көмектеседі. 

 

 

А.1.3 Сайт тілі 

 

Қазақша. Орысша. 

 

А.2 Мәтіндік ақпараттың көлемі мен құрамы 

 

Дипломдық жоба 41 беттен және 3 бөлімнен тұрады. 

 

 

А.2.1 Мәтіндік және графикалық ақпараттың электрондық түрдегі 

көлемі мен құрамы 

 

Дипломдық жоба мәтіндік және графикалық ақпараттың электрондық 

көлемі 3,09 Мб тұрады. 

 

А.2.1.1 Аппаратттық интерфейстер 

 

Компьютерлерге қойылатын жалпы талаптар: 

а) процессор – intel inside CORE i2-тен жоғары; 

б) оперативті жады – 512 мб; 

в) іnternet желісіне қатынау және wifi-ға қатынау; 

г) пернетақта, монитор, тышқан. 

 

 

А.2.2 Сайт аудиториясының шамаланған көлемі 

 

 

Сайт аудиториясы негізінен 16-45 жас аралығындағы қолданушылар. 

 

 

А.2.3 Сайт беттерінің саны 

 

 

Сайт келесі веб парақшалардан тұруы қажет: Негізгі бет, Авторизация, 

Регистрация, Восстановление пароля, Кітаптар ,Кітаптар енгізу, Менің  
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А қосымшасының  жалғасы 

 

кітаптарым, Кітаптарды жаңарту, Кітаптарды өшіру, Авторлар, Авторлар енгізу, 

Авторлар жаңарту, Авторлар өшіру, Жалға алған кітаптар, Сайт туралы, 

Корзина. 

 

 

А.2.4 Басқару батырмалары 

 

 

«Online-Book-Rental» веб-сайты келесі басқарушы батырмалардан тұрады: 

– сайт логотипі; 

– іздеу формасы; 

– қолданушы кабинеті; 

– Кітаптар брондау; 

 

 

А.3 Сайт көлемі 

 

 

«Online-Book-Rental» веб-сайты 35,9 Мб құрайды 

 

 

А.3.1 Суреттерді рәсімдеу 

 

 

1 Кб көлеміндегі барлық суреттер сыйғызылған мәтінмен орындалды. 

Көлемі 15 Кб суреттер .gif немесе .gpj (.gpеg) – барлық суреттер пішімі 

қарауымен орындалды. 

 

 

А.3.2 Байланыс тізбегінің жіберілу қабілеті 

 

 

28 Кб/сек жылдамдығымен байланыстыру кезінде беттерді жүктеудің 

орташа уақыты 35 секундтан аспауы қажет. Басқа беттерді жүктеу уақытын 

көбейту 40 секундқа дейін жіберіледі, бірақ сайт бетінің саны 25 % - тен кем емес 

болуы тиіс. Бастапқы беттің жүктеу уақыты 55 секундтан аспауы қажет. 

 

 

А.3.3 Сайт қаралатын монитор шешімінің негізгі ауқымы 

 

 

«Online-Book-Rental» веб-сайты қаралатын монитор 1920x1080 құрайды. 
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А қосымшасының  жалғасы 

 

А.3.4 Сайт қаралатын аз ғана монитор шешімі 

 

 

«Online-Book-Rental» веб-сайты қаралатын монитор 1366x768 құрайды. 

 

 

А.3.5 Сайт қаралатын негізгі браузер және оның аз ғана нұсқасы 

 

 

«Online-Book-Rental» веб-сайтын қаралатын негізгі браузер ретінде: 

– Gооglе Chrоmе 62 нұсқасы; 

– Оpеrа барлық нұсқасы. 

 

 

А.4 Түстік палитра 

 

 

«Online-Book-Rental» веб-сайтында қолданылған түстік палитра: 

– #FCB75Е; 

– #ЕBА792; 

– #D48B75; 

– #188D8C; 

– #FCB75Е; 

– #2196F3. 

 

 

А.4.1 Сайттың жалпы фоны 

 

 

«Online-Book-Rental» веб-сайтының жалпы фон түсі: 

– white. 

 

 

А.4.2 Сайттың қаріп түрі және өлшемі 

 

 

«Online-Book-Rental» веб-сайтының қаріптері: 

– RоbоtоRаlеwаy 14px, 18px, 27px; 

– Аriаl14px, 18px, 27px; 

– sаns-sеfir14px, 18px, 27px. 
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А қосымшасының  жалғасы 

 

А.4.3 Сайтты каталогтарда, рейтингтерде және топтарда тіркелу 

 

 

«Online-Book-Rental» веб-сайтының GitHub жүйесіндегі сілтемесі: 

– https://github.cоm/daeulet/library 

 

 

А.4.4 Сайтты тарқату бойынша жарнамалық компанияларда өткізу 

 

 

«Online-Book-Rental» веб-сайтында бұл бөлім қарастырылмаған. 

 

 

А.4.5 Сайтты құру мерзімі 

 

 

«Online-Book-Rental» веб-сайтының құрылу мерзімі - 2018-2019. 

 

 

А.5 Сайтты сүйемелдену 

 

 

Сайтты алып жүру жеке техникалық тапсырмамен анықталады. Қазіргі 

техникалық тапсырмада сайтты алып жұру қарастырылмаған және көрсетілетін 

қызметтер құрамына кірмейді. 
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Б қосымшасы 

(анықтамалық) 

Кітаптарды онлайн жалға алуды ұйымдастыратын веб-сайт құруға арналған 

бағдарлама мәтіні 
  

Header.html – Web-бетінің мәтіні 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title> 

 {% block title %} 

 

  {% endblock %} 

</title> 

{% load staticfiles %} 

<link rel="stylesheet" 

href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" 

integrity="sha384-

ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw

1T" crossorigin="anonymous"> 

<link rel="stylesheet" href="{% static 'css/style.css' %}" 

 

</head> 

<body> 

 

  <header> 

<div class="shapka"> 

   <div id="logo"> 

   <a itemprop="name" href="">Online Book Rental</a> 

   </div><!--END LOGO --> 

    <ul class="sidebar-nav"> 

   {% if user.is_authenticated %} 

     <li>User: {{ user.get_username }}</li> 

  <button type="button" class="btn btn-light"><li><a href="{% url 'mybooks' 

%}">Менің кітаптарым</a></li></button> 

     <li><a href="{% url 'logout'%}?next={{request.path}}">Шығу</a></li> 

   {% else %} 

    <button type="button" class="btn btn-outline-success"> <li><a href="{% url 

'login'%}?next={{request.path}}">Кіру</a></li></button> 
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Б қосымшасының жалғасы 

 

<button type="button" class="btn btn-outline-light"> <li><a href="{% url 'register' 

%}">Тіркелу</a></li></button> 

   {% endif %} 

  </ul> 

   {% if user.is_staff %} 

   <ul class="sidebar-nav"> 

   <li>Кітапханашы</li> 

   {% if perms.mainApp.can_mark_returned %} 

  <button type="button" class="btn btn-warning"> <li><a href="{% url 'all-borrowed' 

%}">Жалға алынған кітаптар</a></li></button> 

   {% endif %} 

   </ul> 

    {% endif %} 

</div> 

        <div class="secondary-navigation"> 

                      <nav id="navigation" > 

       <ul id="menu-menu" class="menu"><li id="menu-item-730" class="menu-item 

menu-item-type-custom menu-item-object-custom current-menu-item 

current_page_item menu-item-home menu-item-730"><a href="/"> Негізгі 

бет</a></li> 

      <li id="menu-item-1856" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-

item-object-page menu-item-1856"><a href="{% url 'authors' 

%}">Авторлар</a></li> 

 <li id="menu-item-732" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-

object-page menu-item-732"><a href="{% url 'cart' %}">Корзина <span 

class='badge'> {{ kor.items.count }}</span></a></li> 

      <div class="search"> 

      <form class="form-inline my-2 my-lg-0" action="{% url 'index' %}"> 

        <input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="Іздеу" aria-

label="Search" name="search"> 

        <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0" 

type="submit">Іздеу</button> 

      </form> 

    </div> 

    </div> 

  </nav> 

 

  <div id="sidebar"> 

    <div class="block block-category-navigation"> 

            <div class="title"> 

                <strong>Жанрлар</strong> 

            </div> 
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 <div class="listbox-nav"> 

                <ul class="list" style="background-color: rgb(226, 226, 226);"> 

        <li class="inactive" id="li_10802"> 

 

                <a style="display: block;" href="/business-literature-law" class="">Роман 

                </a> 

            <div class="divFloat"> 

                <div class="polzunCorner" style="display: none;"></div> 

            </div> 

        </li> 

        <li class="inactive" id="li_10788"> 

 

                <a style="display: block;" href="/childrens-literature" class="">Балалар 

литературасы 

                </a> 

            <div class="divFloat"> 

                <div class="polzunCorner" style="display: none;"></div> 

            </div> 

        </li> 

        <li class="inactive" id="li_107183"> 

 

                <a style="display: block;" href="/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-

%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D1%8B-

%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0

%B2%D0%B0-2" class="">Ойындар 

                </a> 

            <div class="divFloat"> 

                <div class="polzunCorner" style="display: none;"></div> 

            </div> 

        </li> 

        <li class="inactive" id="li_96304"> 

 

                <a style="display: block;" 

href="/%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%

B5-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-foreign-books" 

class="">Тілдерді үйрену 

                </a> 

            <div class="divFloat"> 

                <div class="polzunCorner" style="display: none;"></div> 

            </div> 



47 
 

Б қосымшасының жалғасы 

 

        </li> 

        <li class="inactive" id="li_10795"> 

 

                <a style="display: block;" href="/history-policy-culture" 

class="">Политика 

                </a> 

            <div class="divFloat"> 

                <div class="polzunCorner" style="display: none;"></div> 

            </div> 

        </li> 

        <li class="inactive" id="li_10807"> 

 

                <a style="display: block;" href="/cooking-hobbies-leisure" 

class="">Хикаят 

                </a> 

            <div class="divFloat"> 

                <div class="polzunCorner" style="display: none;"></div> 

            </div> 

        </li> 

                </ul> 

            </div> 

        </div> 

 

 </div> 

  <div id="main"> 

    {% block content %} 

 

   {% endblock %} 

</div> 

 

                            {% if request.user.is_authenticated and request.user.is_staff %} 

                            <div class="admin-panel align-items-center"> 

                            <a href="/admin">Admin</a> 

                            <a href="{% url 'book_create' %}" class="btn btn-light" style = 

"{% if detail %}display: block;{% endif %}">Create</a> 

                            <a href="{{ admin_object.get_book_update }}" class="btn btn-

light" style = "{% if detail %}display: block;{% endif %}">Edit</a> 

                            <a href="" class="btn btn-danger" style = "{% if detail %}display: 

block;{% endif %}">Delete</a> 

                            </div> 

                            {% endif %} 
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  <footer> 

     <center> 

     <div class="footer"> 

       <center> 

       <div class="div" 

       <nav aria-label="..."> 

       <ul class="pagination"> 

       <li class="page-item {% if not prev_url %} disabled {% endif %}"> 

         <a class="page-link" href="{{ prev_url }}" tabindex="-1" aria-

disabled="true">Алдынғы бет</a> 

       </li> 

       {% for n in book.paginator.page_range %} 

       {% if book.number == n %} 

       <li class="page-item active" aria-current="page"> 

         <a class="page-link" href="?page={{ n }}">{{ n }}<span class="sr-

only">(current)</span></a> 

       </li> 

       {% elif n > book.number|add:-3 and n < book.number|add:3 %} 

       <li class="page-item"> 

         <a class="page-link" href="?page={{ n }}">{{ n }}</a> 

       </li> 

 

       {% endif %} 

       {% endfor %} 

 

       <li class="page-item {% if not next_url %} disabled {% endif %}"> 

         <a class="page-link" href="{{ next_url }}" tabindex="-1" aria-

disabled="true">Келесі бет</a> 

       </li> 

       </ul> 

       </nav> 

       </div> 

       Байланыс телефоны: +7 (707) 208-03-01 

     </footer> 

  </body> 

  </html>  
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