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АҢДАТПА 

 

 

Дипломдық жоба заманауи технологияларды қолданып, КазИнж 

Электроникс компаниясының сайты жасалды. 

КазИнж Электроникс компаниясының сайты визитканың, интернет 

дүкеннің және сервистік қызметтердің рөлін атқарады. Жобаның 

қарастырғанда басты көңіл  интерфейске бөлінді.  Интерфейстің дизайны 

CSS тілінің заманауи технологиялары пайдаланылды. 

КазИнж Электроникс компаниясының сайты пайдаланушыларға сайтқа 

тіркелуге, сервистік қызметтерді пайдалануға, интернет дүкеннен 

ноутбуктарды және компьютерлерді сатып алуға мүмкіндік береді. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 

 Дипломный проект разработан с использованием современных 

технологий  и был создан сайт компании КазИнж Электроникс. 

 Сайт компании КазИнж Электроникс выполняет роль визитки, 

интернет-магазина и сервисных служб. Основное внимание при 

рассмотрении проекта было уделено интерфейсу. В дизайне интерфейса 

использованы современные технологии языка CSS. 

 Сайт компании КазИнж Электроникс позволяет пользователям 

зарегистрироваться на сайте, воспользоваться сервисными услугами, купить 

ноутбуки и компьютеры в интернет магазине. 
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ANNOTATION 

 

 

 The diploma project was developed using modern technologies and the 

KazInj Electronics company website was created. 

 The website of Kazinzh Electronics company serves as a business card, 

online store and service services. The main attention when considering the project 

was paid to the interface. Modern CSS language technologies are used in the 

interface design. 

 The KazInj Electronics company's website allows users to register on the 

website, use service services, buy laptops and computers in the online store. 
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КІРІСПЕ 

 

 

Қазіргі таңда технологиялар күн сайын, сағат сайын дамудың 

нәтижесінде кез-келген адам дүниежүзілік желіге компьютерлер арқылы 

шыға алады. Ғаламтор ол шексіз мүмкіндіктер ортасы болып табылады. 

Ғаламтор ол өзекті ақпараттарды  пайдаланушыларға қол жетімді етеді. Ол 

веб қосымшалар, яғни веб-сайттар,  арқылы жүзеге асады. Веб қосымша ол 

ақпаратты таратуға және әр түрлі сервистерді ұсынатын, ғаламторда 

жарияланатын қосымша. Веб қосымшалар, яғни веб-сайттар, олар  әр түрлі 

кәсіпорындар туралы ақпарат алу, кәсіпорының қызмет көрсету сапасын 

арттыру және сауда жасау мақсатында құрылатын қосымшалар. 

Қазіргі таңда веб қосымшалар C# , Javascript, html, css тілдерінде 

жазылады. Олар бір беттік қосымшалар және көп беттік қосымшалар болып 

екіге бөлінеді. Қазіргі уақытта бір беттік қосымшалар өте аз қолданылады. 

Себебі олар нақты қызмет түрін көрсетпейді және ешқандай бөлімдерге 

бөлінбеген, бірақ олар кәсіпорының визиткасы, яғни жарнамасы болады . Ал 

көп беттік қосымшалар көптеген бөлімдерден тұрады және ол бөлімдер бір-

бірімен динамикалық түрде байланыса алады.  

Дипломдық жұмыстың мақсаты: “КазИнж Электроникс” 

компаниясының  сайтың құру. 

Дипломдық жоба өзектілігі: “КазИнж Электроникс” компаниясын 

жарнамалау мақсатында сайт жасау. Сервистік қызмет көрсету сапасын 

арттырып, интернет дүкен қосымшасы арқылы клиенттер санын көбейту. 

Артықшылыктары, біріншіден клиент еш жерге бармай қосымша 

арқылы онлайн тауарды сатып алу немесе сервистік қызметті клиенттің 

тиімді жеріне шақыру, яғни клиенттің уақытың үнемдеу. Екіншіден қағаз 

ресурстарын үнемдеу. 
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1 Негізгі бөлім 

 

1.1 Жобаның өзектілігі 

 

 

Қазіргі таңда веб қосымшалардың пайдалануы  күннен күнге артып 

келеді.  Бұл веб қосымшалар тікелей ғаламтор желісіне қосылады, сондықтан 

да әр түрлі құрылғылардың браузерлері арқылы қолжетімді. Веб-сайттар 

белгілі бір компания, завод, дүкен туралы ақпарат алу мақсатында 

қолданылады.  

  “КазИнж Электроникс” компаниясының веб қосымшасы негізгі үш 

қызмет атқарады. Олар: 

Біріншіден  ол компанияның жарнамасы.  Адамдар компанияға 

келгеннен бұрын ол туралы ақпарат қарайды. Компания туралы оң пікірлер 

қалыптастырады. 

Екіншіден  интернет дүкен сервисі. Себебі “КазИнж Электроникс” – 

сауда-сервистік компания. Ол компьютерлер мен ноутбуктарды және оларға 

арналған жабдықтарды сатады. Интернет дүкен қосымшасының басты 

аудиториясы – қарапайым халық және жеке кәсіпкерлер. Интернет дүкен мен 

дәстүрлі дүкеннің айырмашылығы ол сауда алаңының түрі. Дәстүрлі дүкенде 

сауда сөрелері, сауда залы, сатушылар, кеңесшілер болса, ал интернет 

дүкенде барлық инфақұрылым бағдарламалық түрде жүзеге асады. 

Пайдаланушыға каталогты қашықтықтан таңдауға және тапсырыс беруге 

мүмкіндік береді. Сауда залының орнына иллюстрацияланған тауарлар 

каталогы алмастырады. Алайда интернет дүкенінің интерфейсінде бізге 

таныс  арба, яғни корзина, бар.  

Үшіншіден сервистік қызметті шақыру. “КазИнж 

Электроникс”сервистік компания болған соң компьютерлер мен 

ноутбуктарды жөндеуге бағытталған. Сервистің қызмет көрсету 

қосымшасының басты аудиториясы – қарапайым халық және жеке 

кәсіпкерлер. Сервистік қызмет көрсету қосымшасының басты артықшылығы 

клиенттің уақытың үнемдеу және сервистік қызметке онлайн заказ беру. 

Жобаның міндеттері: 

- пайдаланушыға түсінікті интерфейс болу керек; 

- пайдаланушыны тіркеу; 

- пайдаланушыға сервистік қызмет көрсету; 

- пайдаланушыға тауарды сатып алуға мүмкіндік беру; 

- пайдаланушы сатып алған тауарлырдың тізімін қарау. 
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1.2 Веб-сайтты жасаудың технологиясы 

 

 

Веб-сайт деген – логикалық түрде өзара байланысқан беттер 

жиынтығы. Сайттар ашық, жартылай ашық және жабық сиякты түрлері 

болады. Бұл жоба ашық сайттарға жатады. 

HTML - бұл гипермәтіндік бетті белгілеу тілі. HTML тілі арнайы тег 

командалары арқылы жүзеге асады.  Тегтер бет элементтерін пішіндеуді 

қамтамасыз етеді, графикалық нысандарды суреттерді гиперссылкаларды 

қолдануға мүмкіндік береді. HTML  толығымен Hyper Text Markup Language 

деп аталады. 

Сайттың дизайның жасау үшін CSS  тілі қолданылады. CSS толығымен 

Cascading Style Sheets деп аталады.  CSS  тілі сайттың түсіне, қаріпіне, 

стиліне, кестелерге, блоктарға жауап береді.  

JavaScript клиенттің жағында әр түрлі сценарийлерді жазуға мүмкіндік 

береді.Сайт дизайның жасағанда HTML, CSS және JavaScript тілдерін 

біріктіру арқылы көптеген мүмкіндіктерге жетуге болады.Бұл біріктіруді 

DHTML (Dynamic HTML) деп аталады. Ол беттің интерактивтілігін реттеуге 

мүмкіндік береді. JavaScript көмегімен енгізілген деректердің дұрыстығын 

тексеруге болады, беттерді анимациялауға болады, пайдаланушының 

әрекеттерін өңдеуге болады. Javascript HTML бетіне қосылғанда ол 

компиляциясыз жұмыс істейді. 

Веб-сайт құрудың қажеттіліктері: 

- Сайттың максатың анықтау; 

- Техникалық тапсырмасын дайындау; 

- Доменді тіркеу; 

- Хостингке орналастыру; 

Веб-сайттың артықшылықтары: 

- Пайдаланушыға қолжетімді болу керек; 

- Артық бағдарламаларды орнатпау; 

- Жаңартаулар оңай жасалу керек; 

- Жадыда көп орын алмау керек; 

- Сайт оңай, әрі динамикалық түрде тез жұмыс істеу керек; 
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2 Жобалау бөлімі  

 

2.1 Моделдеу 

 

 

Жобаның тақырыбы таңдалған соң оның моделдеу кажет. Себебі жоба 

қандай функцияларды атқаратының осы моделдеуде карастырамыз. Ол 

жобаны моделдеу үшін сызбалар, яғни диаграммалар, тұрғызамыз.  

Жобаның мақсаттарын және міндеттерін диаграммалар түрінде көрсету 

арқылы біз логикалық моделін тұрғызамыз. Бағдарламаны моделдеу кезінде 

UML  диаграммаларға жүгінеміз. Алдымен UML  диаграммамен танысып 

алайық. UML  диаграмма дегеніміз – бірыңғай моделдеу тілі, бағдарламаны 

әзірлегенде нысандарды моделдеуге, бизнес процестерді моделдеуге және 

жүйелік жобаларды көрсетуге арналған графикалық сипаттама тілі. UML  

диаграмма Unified Modeling Language дегенді білдіреді.  UML 

диаграммаларды қолдану арқылы жобаны визуализациялай аламыз және  де 

моделді нақтылап оны жетілдіре аламыз. UML графикалық белгісі 

элементтердің 4 негізгі түрін қамтиды: 

- фигуралар; 

- сызықтар; 

- белгішелер; 

- жазулар. 

UML тілі үш құрылыс блоктарынан тұрады: 

- зат; 

- қатынас; 

- диаграмма. 

Бағдарламаны моделдеу кезінде арнайы әдістемелік құралдарды 

қолданған жөн. Осындай  UML диаграммаларды тұрғызуға арналған танымал 

құралдарға Diagrams.net, Dbdiagram.io және Lucidchart жатқызуға болады. 

Мен бұл аспаптардың көмегімен UML диаграммаларды тұрғыздым. 

Diagrams.net – блок схемаларды тұрғызуға арналған сервис. Ол ыңғайлы 

және тиімді. Dbdiagram.io – деректер базасына арналған құрал. Ол байланыс 

диаграммаларын құруға арналған. Ол жобаны әзірлеушілерге және 

талдаушыларға арналған ыңғайлы құрал. UML  диаграммалардың он екі түрі 

бар. Олар қаситтерімен, көріністерімен және түсіндірмесімен ерекшеленеді. 

Олардың  

- төрт түрі қосымшаның статикалық құрылымын білдіреді; 

- бес  түрі жүйенің мінез-құлық аспектілерін білдіреді; 

- үш түрі жұмыс істеудің физикалық аспектілерін білдіреді. 

Ең көп қолданылатын  UML  диаграммалардың түрлері: 

- Прецеденттер диаграммасы (use-case diagram); 

- Класс диаграммасы (класс диаграммасы); 

- Әрекет диаграммасы (Activity diagram); 

- Тізбек диаграммасы (sequence diagram); 
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- Орналастыру диаграммасы (Deployment diagram); 

- Қарым-қатынас диаграммасы (Collaboration diagram); 

- Нысан диаграммасы (Object diagram); 

- Күй  диаграмма (Statechart diagram). 

Жобаның моделін төрт түрлі диаграммалар арқылы түйіндедім. 

Төменде олардың түсіндірмесі мен суреттері көрсетілген. 

1 Прецеденттер диаграммасы 2.1-суретте бейнеленген.  Прецеденттер 

диаграммасы арқылы әр актердін қандай роль атқаратының көруге болады.  

 

 
 

2.1-сурет – “Прецеденттер диаграммасы” 

 

2 Тізбек диаграммасы 2.2-суретте бейнеленген. Тізбек диаграммасы жобаның 

мінез-құлық аспектілерін сипаттайды. Объектілердің өзара әрекеттесуін, 

хабарламалардың алмасуын көруге болады. 
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2.2-сурет – “Тізбек  диаграммасы” 

3 Күй диаграммасы 2.3-суретте бейнеленген. Күй диаграммасы жобаның 

күйін сипаттайды.  

 

2.3-сурет – “Күй диаграммасы” 

4 Класс диаграммасы 2.4-суретте бейнеленген. Класс диаграммасы-

атрибуттар мен заттардың категориясы.Жобадағы, кодтағы функционалдық 

және класстар туралы ақпарат береді.Класс аттары мен атрубуттарының 

өлшем бірліктері көрсетіледі. 
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2.4-сурет – “Класс диаграммасы” 
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2.2 Open Server платформасы 

 

 

Open Server Panel – бұл веб-әзірлеушілерге арнайы жасалған портативті 

бағдарламалық орта. Бұл бағдарламалық орта серверлік бағдарламалардан 

жасақталған жиынтық, ол барлық қолжетімді компоненттерді басқаруға әрі 

конфигурациялаудың мүмкідіктеріне ие ыңғайлы және ойластырылған 

басқару утилитасын қамтиды. Open Server Panel веб-жобаларды әзірлеуге, 

күйін келтіруге және тестілеуге арналған бағдарламалық кешен. Жергілікті 

желілерде веб-қызметтерді ұсыну үшін қолданылады. 

 WAMP платформасына қарағанда ыңғайлы әрі тиімді Open Server 

Panel платформасын құру 2010 жылы 1 тамызда басталды. Жобаны әзірлеу 

Delphi тілінде жүргізілді. Open Server Panel платформасы 11 жылдан астам 

уақыт жұмыс істеп келеді. Ол өзін әр веб-әзірлеушіге жоғары дәрежелі, 

қарапайым,сенімді құрал ретінде көрсетті. Жобаның басты мақсаты веб-

әзірлеушіге портативті ортаны құру болып табылады. Оны кез-келген 

үйлесімді жүйеде, кез-келген ортада ешқандай шектеусіз жұмыс істеуге 

болады. Open Server Panel платформасы denwer, Vertrigo, Xampp сияқты 

бағдарламаларды ауыстырады. 

Open Server Panel  платформасының жүйелік талаптары: 

- Қолдау көрсетілетін Windows 7 және одан жоғары нұсқалар.(32-бит және64-

бит). 

- Жабдықтың минималды талаптары: 500МБ бос RAM және HDD 3ГБ бос 

орын. 

- Microsoft Visual C++ 2005 жылдан жоғары нұсқалар. 

Бағдарламалық мүмкіндіктері: 

- Жылдам бастау және тоқтату; 

- Бағдарламаны қосы кезінде сервердің автостарты; 

- Доменді басқару режимдері; 

- Виртуалды дискіні орнату; 

- Профиль параметрлерін қолдану; 

- HTTP, MySQL, PHP модульдерін ауыстыру; 

- Көптілді интерфейс. 

Open Server Panel  платформасы жүктелген соң, domains папкасының 

ішінде біздің жоба орналастырылады. 2.5-суретте көрсетілген. 

 

 
                                                          

                             2.5-сурет – “Open Server Panel  платформасы” 
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Open Server Panel  платформасын қосу үшін “Запустить” батырмасын басып 

проектімізді көрсетеміз. 2.6-суретте көрсетеміз. 

 

   

 
 

                     2.6-сурет – “Open Server Panel   платформасы” 
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2.4 SQL деректер базасы 

 

 

           SQL дегеніміз – деректерді сақтаудың, оларды іздеудің жаңартаудың, 

базадан шығарудың және жоюдың тиімді әдісі ретінде қолданылатын сұрау 

бағдарламасының тілі. Structured query language – құрылымдалған сұрау тілі. 

Алдымен жобаның class диаграммасының моделін жасадым. Әр модельде 

өзіне тән жеке деректер бар. (2.7-суретте көрсетілген) 

 
 

2.7-сурет – “Жобаның class диаграммасы” 

 

Продукт моделінде товардың жеке нөмірі, аты, бағасы статусы сиякты 

деректер сақталады. 

Заказ моделінде заказдың жеке нөмірі, қаласының коды, алушының аты және 

жеке нөмірі деректері сақталады. 

Пайдаланушы моделінде жеке нөмірі, аты-жөні, қаласының коды деректерң 

сақталады.  

Қала моделінде қаланың коды және қаланың аты деректері сақталады. Олар 

2.7-суретте бейнеленген. 
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2.8-сурет – “Класс диаграммасының тұрғызу коды” 

 

 
 

2.9-сурет – “Класс диаграммасының тұрғызу коды” 
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КазИнж Электроникс веб-сайтының деректер қорының көрсетілуі 2.10-

суретте бейнеленген. 

 

 
                       

2.10-сурет – “Пайдаланушыларды тіркеу беті” 

 

КазИнж Электроникс веб-сайтының деректер қорының көрсетілуі 2.11-

суретте бейнеленген. 

 

 
 

2.11-сурет – “Товарды тіркеу беті” 
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2.5 Жобаның құрылымы 

 

 

КазИнж Электроникс компаниясынын веб-сайты алты беттен 

құралады. Бастапқы бет ол КазИнж Электроникс компаниясының визиткасы 

болып табылады. Бұл беттің шаблоны 2.12-суретте көрсетілген. 

 

 
 

2.12-сурет – “Бастапқы беттің шаблоны” 

 

Бастапқы бетте “Связаться с нами ” батырмасы орналасқан. Ол батырманың 

шаблоны 2.13 суретте көрсетілген. 

 

                        

2.13-сурет – ““Связаться с нами ” батырмасы” 

 

“Мой аккаунт” бетінде авторизация орындалады. Ол 2.14-суретте 

орналасқан. 
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2.14-сурет – “Авторизация беті” 

 

“Корзина” бетінде круд операциялардың орындалуын 2.15 суретте 

көрсетілген. 

 

 
 

2.14-сурет – “Круд оперциялар” 
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3 Қолданбалы бөлім 

 

3.1 КазИнж Электроникс компаниясының веб-сайтының 

интерфейсі 

 

 

КазИнж Электорникс компанисы сауда-сервистік компания. КазИнж 

Электроникс компаниясы айналысады: 

- Компьютерлерге сервистік қызмет көрсетеді; 

- Компьютерлермен ноутбуктарды сатады. 

Пайдаланушы веб-сайтқа кіргенде   алдында алты бет тұрады. Олар: 

Бастапқы, Мой аккаунт, Магазин, Корзина, Контакты, О нас.Әрбір бет жеке 

қызмет атқарады.  

Бастапқы бетінде компанияның аты мен логотипі тұрады, ол 3.1-суретте 

көрсетілген. 

 

 
3.1-сурет – “КазИнж Электорникс компаниясының логотипі” 

 

КазИнж Электорникс компаниясы туралы ақпараттан кейін компанияның 

орналасуы, почтасы және хабарласуға арналған телефон орналасқан, 3.2-

суретте көрсетілген.Батырманы басу арқылы картаға немесе почтаға өтуге 

болады. 

 

 
 

3.2-сурет – “Компания туралы ақпарат” 

 

Енді компания қандай қызмет түрін көрсететін визиткасы 3.3-суретте 

көрсетілген. 
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3.3-сурет – “Визитка” 

 

 
 

3.3-сурет – “Визитка” 

 

 
 

3.3-сурет – “Визитка” 

 

Пайдаланушы неге КазИнж Электроникс компаниясына сену керек деген 

сұраққа жауап береміз, 3.4-суретте көрсетілген. 
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3.4-сурет – “Пайдаланушының сеніміне кіру” 

 

 
 

3.4-сурет – “Пайдаланушының сеніміне кіру” 

 

Пайдаланушыға сервистік қызмет көрсету үшін “Связаться с нами” 

батырмасын басады, 3.5-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.5-сурет – “Связаться с нами батырмасы” 

 

Екінші бет, яғни “мой аккаунт” беті, бірінші авторизациядан өтеді. 3.6-

суретте көрсетілген. 
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3.6-сурет – “Авторизация беті” 

 

Ең бірінші регистрациядан өтеді. Регистрацияда пайдаланушы атын, 

почтасын, пароль еңгізеді. Тіркелген соң ол пароль мен атын жазып сайтқа 

кіруге болады. Сайтқа кірген соң жеке кабинет ашылады, 3.7-суретте 

көрсетілген. 

 

 
 

3.7-сурет – “Жеке кабинет” 

 

Жеке кабинетте пайдаланушының заказдары, мекен- жайы, өзі туралы 

мәліметті толықтырса болады,3.8-3.9-3.10-суреттерде көрсетліген. 
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3.8-сурет – “Заказ батырмасы" 

 

“Просмотр” батырмасы басу арқылы товар туралы және пайдаланушы 

туралы ақпарат көре аламыз 3.8.1-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.8.1-сурет – “Просмотр батырмасы” 

 

“Адрес” батырмасын басу арқылы адрес бетіне өтеміз.Бұл жақта платежный 

адрес пен  мекен-жайды ауыстыруға болады. 
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3.9-сурет – “ Адрес батырмасы” 

 

“Детали профиля” бетінде пайдаланушы атын, почтасын, парольді өзгерте 

алады. 

 

 
                           

3.10-сурет – “Детали профиля батырмасы” 

 

“Мой аккаунт” бетіндегі соңғы батырма ол “Выйти” батырмасы. Бұл 

батырманы басқанда пайдаланушы жеке кабинетінен шығады. Қайтадан 

авторизация бетіне келеді.Ол регистрация өткендіктен келесі кіргенде атын 

және парольді жазып кірсе болады. Егер де парольді ұмытса онда “Забыли 

пароль” батырмасын басу арқылы жаңа пароль қойса болады. 3.11-сурете 

көрсетілген. 
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3.11-сурет – “Забыли пароль батырмасы” 

 

“Забыли пароль” батырмасын басқан соң келесі бетте тіркелген почтаны 

сұрайды, 3.12-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.12-сурет – “Забыли пароль батырмасы” 

 

Тіркелген почтаны жазған соң ол почтаға хат келеді. Ол хатта бір реттік кіру 

құпия сөзі жазылған. Оны қолданып жеке кабинтке кіріп құпия сөзді 

өзгертуге болады, 3.13-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.13-сурет – “Забыли пароль батырмасы” 

 

“Магазин” беті, яғни ол интернет дүкен қызметін атқарады. Бұл жақта 

товарлар мен олардың бағалары 3.14-суретте көрсетілген. 
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3.14-сурет – “Дүкен беті” 

 

Интернет дүкен бетінде сұрыптау қолданылады. Келесі сұрыптаулар 

қолданылады: 

- Бағаның өсуі бойынша сұрыптау; 

- Бағаның түсуі бойынша сұрыптау; 

- Рейтинг бойынша сұрыптау; 

- Танымалдығы бойынша сұрыптау.  

3.15-суретте сұрыптау түрлері көрсетілген. 

 

 

 
 

3.15-сурет – “Интернет дүкенде сұрыптау түрлері” 

 

Интернет дүкенде товарды бассақ онда товар жайлы ақпаратты ала аламыз,                            

3.16-суретте көрсетілген. 
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3.16-сурет – “Товар жайлы ақпарат” 

 

Егер де товар жайлы толықтай ақпарат алғымыз келсе онда “Описание” 

батырмасын басамыз, 3.17-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.17-сурет – “Описание батырмасы” 

 

Келесі “Детали” батырмасы ол товардың салмағы және пішіні туралы 

ақпарат береді, 3.18-суретте көрсетілген. 
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3.18-сурет – “Детали батырмасы” 

 

Сонымен қатар пайдаланушы товар жайлы өзінің көзқарасын қалдыра алады, 

3.19-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.19-сурет – “Отзыв батырмасы” 

 

Пайдаланушы товарды таңдаған соң “В корзину” батырмасын басқан соң 

“Просмотр” батырмасы пайда болады, 3.20-суретте көрсетілген. 
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3.20-сурет – “Просмотр батырмасы” 

 

“Корзина” бетіне өтсек таңдалған товар тұрады, 3.21-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.21-сурет – “Корзина беті” 

 

Егер де товарды алып тастағымыз келсе онда товардын касындағы “x” 

батырмасын басамыз, 3.22-суретте көрсетілген. 
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3.22-сурет – “Товарды алып тастағаннан кейін Корзина беті” 

 

Егер корзинада товар болмаса онда “Вернуться в магазин” батырмасы 

шығады, 3.22-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.22-сурет – “Вернуться в магазин батырмасы” 

 

Егер товарды қайтадан қайтарғымыз келсе онда “Отмена” батырмасын басып 

оны қайтара аламыз, 3.23-суретте көрсетілген. 
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3.23-сурет – “Отмена батырмасы орындалғаны көріп отырмыз” 

 

Сонымен қатар дүкенде акция купондары болып жатса онда “Код купона” 

деген жерге купонды еңгіземіз және “Применить купон” батырмасын 

басамыз, 3.24-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.24-сурет – “Применить купон батырмасын” 
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Товарды корзинаға салған соң “Оформить заказ” батырмасын басамыз, 3.25-

суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.25-сурет – “Оформить заказ батырмасы” 

 

“Оформить заказ” батырмасы басылған соң “Детали оплаты” беті шығады. 

Бұл жақта пайдаланушы туралы ақпарат жазылады, 3.26-суретте көрсетілген. 

 

 
 

3.26-сурет – “Детали оплаты беті” 

 

“Детали оплаты” бетінің соңында, яғни пайдаланушы туралы ақпарат 

жазылған соң, товардың бағасы және товарды қалай төленетіні шығады, 3.27-

суретте көрсетілген. 
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3.27-сурет –“Товардың бағасы және товарды қалай төленетіні көрсетілген” 

 

Егер де оплата карта арқылы өтсе онда келесі бетке өтіп карточканың нөмірі, 

CVV2  жазылады, 3.28-суретте көрсетілген. 

 

 
 

                                 3.28-сурет – “Карта арқылы төлеу” 

 

“Контакты” беті компаниямен хабарласуға арналған, 3.29-суретте 

көрсетілген. 
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3.29-сурет – “Контакты беті” 

 

Егер пайдаланушы Сервиске тапсырыс бергісі келсе онда контакты бетінде 

форманы толтыру керек, 3.29.1-суретте көрсетілген. 

 

 
 

                                      3.29.1-сурет – “Сервиске тапсырыс беру беті” 

 

“О нас” бетінде компания туралы ақпарат жазылады және компанияға 

өтініштерді, компания туралы көзқарастарды жазуға болады, 3.30-суретте 

көрсетілген. 
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                                  3.30-сурет – “О нас беті” 

 

Администратор бетінде заказдарды қабылдау беті, 3.31-суретте көрсетілген. 

 

 
       

                           3.31-сурет – “Заказдарды қабылдау” 

 

Администратордың товарды орналастыру беті, 3.32-3.33-суретте көрсетілген. 

 

 
 

                      3.32-сурет – “Товарды орналастыру беті” 
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                             3.33-сурет – “Товарды орналастыру беті” 
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                                                  ҚОРЫТЫНДЫ 

  

 

           Дипломдық жобаның мақсаты – КазИнж Электроникс компаниясының 

веб-сайтың жасау. Алдымен КазИнж Электронткс компаниясы туралы 

зерттеп, ақпарат жинадым. КазИнж Электроникс компаниясының веб-

сайтында компанияның визиткасы, сервистік қызмет пен интернет дүкенді 

құрдым. Жобамның артықшылығы ол пайдаланушының уақытың үнемдеу 

және тиімді пайдалану. КазИнж Электроникс компаниясының веб-сайтын 

жасағанда мынандай жұмыстар атқарылды: 

- КазИнж Электроникс компаниясы туралы ақпарат жиналды; 

- Түсінікті интерфейс жасауға талпындым; 

- HTML, CSS, JavaScript тілдерінде веб-сайт құрылды; 

- Заказ беру жүйесі жобаланды; 

- OpenServer Panel және SQL деректер қорымен басқару жүйелері; 

Нәтижесінде пайдаланушылар КазИнж Электроникс компаниясының 

қызметтеріне танысып, тиімді және ыңғайлы веб-сайт жүйесі құрастырылды. 
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                      ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

 

1 UML модельдеу тілі. Сайттың электрондық нұсқасы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/UML 

2 Бірыңғай UML модельдеу тілі. Сайттың электрондық нұсқасы: 

https://biconsult.ru/img/bi_portal/vvedenie_v_UML.pdf   

3 Бірыңғай UML модельдеу тілі.Прецедентер,класс, тізбек, күй 

диаграммалары. Сайттың электрондық нұсқасы: 

https://evergreens.com.ua/ru/articles/uml-diagrams.html 

4 КазИнж Электроникс компаниясы туралы ақпарат: 

https://strananaladoni.ru/kazakhstan/almaty/firm/kazinj-elektroniks-makataeva-

127-2 

5 КазИнжЭлектроникс компаниясы туралы ақпарат: https://22311-kz.all.biz/ 

6 КазИнжЭлектроникс компаниясы туралы ақпарат: 

https://kz.orgpage.ru/almatyi/kazinzh-elektroniks-ao-2695746.html 

7 КазИнжЭлектроникс компаниясы туралы ақпарат: 

https://zoon.kz/almaty/business/torgovo 

servisnaya_kompaniya_kazinzh_elektroniks/ 

8 OpenServer Panel. Сайттың электрондық нұсқасы: https://ospanel.io/docs/ 

9 JavaScript. Сайттың электрондық нұсқасы: 

https://www.w3schools.com/js/default.asp   

10 HTML. Сайттың электрондық нұсқасы: 

https://www.w3schools.com/html/default.asp         

11 Css. Сайттың электрондық нұсқасы: 

https://www.w3schools.com/css/default.asp 

12 JavaScript. Сайттың электрондық нұсқасы: 

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScr

ipt_basics               

13 SQL деректер қоры. Сайттың электрондық нұсқасы: 

http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/index.php?route=/sql&server=1&db=kazi

njeletroniks&table=wp_comments&pos=0 

14 JavaScript және Html. Дэвид Флэнаган кітабы:     

http://kharchuk.ru/JavaScript.pdf. 252-285 бет 

15 JavaScript , HTML, Css. Робин Никсон кітабы: http://lib.maupfib.kg/wp-

content/uploads/Robin-Nikson-Sozdaem-dinamicheskie-veb-sayty-spomoshhyu-

PHP-MySQL-i-JavaScript-SPb-Piter-2011-356s.pdf 

16 OpenServer Panel. Сайттың электрондық нұсқасы:https://free-osp.ru/ 

17 JavaScript. Сайттың электрондық нұсқасы: https://learn.javascript.ru/ 

https://evergreens.com.ua/ru/articles/uml-diagrams.html
https://strananaladoni.ru/kazakhstan/almaty/firm/kazinj-elektroniks-makataeva-127-2
https://strananaladoni.ru/kazakhstan/almaty/firm/kazinj-elektroniks-makataeva-127-2
https://22311-kz.all.biz/
https://kz.orgpage.ru/almatyi/kazinzh-elektroniks-ao-2695746.html
https://zoon.kz/almaty/business/torgovo
https://ospanel.io/docs/
https://www.w3schools.com/css/default.asp
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/index.php?route=/sql&server=1&db=kazinjeletroniks&table=wp_comments&pos=0
http://127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/index.php?route=/sql&server=1&db=kazinjeletroniks&table=wp_comments&pos=0
http://kharchuk.ru/JavaScript.pdf.%20252-285
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/Robin-Nikson-Sozdaem-dinamicheskie-veb-sayty-spomoshhyu-PHP-MySQL-i-JavaScript-SPb-Piter-2011-356s.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/Robin-Nikson-Sozdaem-dinamicheskie-veb-sayty-spomoshhyu-PHP-MySQL-i-JavaScript-SPb-Piter-2011-356s.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/Robin-Nikson-Sozdaem-dinamicheskie-veb-sayty-spomoshhyu-PHP-MySQL-i-JavaScript-SPb-Piter-2011-356s.pdf
https://learn.javascript.ru/
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18 Установка OpenServer Panel: https://ospanel.io/download/ 

19  JavaScript .jQuery:https://drupalbook.org/ru/drupal/88-rabota-s-

javascriptjquery-v-drupal-8-chto-takoe-behaviors 

20  OpenServer Panel : https://web-revenue.ru/instrumenti/po/open-server 
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                                                  А Қосымшасы 

 

“КазИнж Электроникс ” компаниясының сайтын құруға арналған техникалық 

тапсырма 

 

 

А.1 Кіріспе 

       Дипломдық жұмыстың негізгі функциясы – КазИнж Электроникс 

компаниясының сайтын құру. Бұл сайт пайдаланушылардың және 

компанияның уақытың тиімді пайдалануға жұмсалған. 

КазИнж Электроникс сайты қолайлы заман талабына сай  “тіркеу жүйесі”, 

“интернет дүкен жүйесі” және “төлем жүйесі” жасалған. Сондай-ақ 

пайдаланушыларға ыңғайлы интерфейсті қарастырылды. 

Бағдарлама JavaScript, Html, CSS тілдерінде жазылды. 

А.1.1 Өңдеудің мақсаты мен өзектілігі 

        Дипломдық жобаның мақсаты – КазИнж Электроникс компаниясының 

сайтын құру. 

Дипломдық жобаның өзектілігі: 

- Компанияның визиткасын жасау; 

- Интернет дүкен құру; 

- Пайдаланушыларға сервистік қызметтерді көрсету. 

 

А.1.2 Қолдану саласы 

 

         Интернет дүкен сайты, сервистік қызмет көрсету, пайдаланушылардың 

уақытын үнемдеуге көмектеседі. 

 

А.1.3 Анықтамалар, терминдер және қысқартулар 
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А қосымшасының жалғасы 

  

Терминдер немесе қысқартулар Анықтамалар 

DHTML Интерактивті веб-сайт құру кезінде  

HTML тіліне ендірілген JavaScript 

сценарий тілі. 

Домен Бүл сайттың онлайн мекен-жайы, 

ғаламторда орналасуы. 

Хостинг Серверде ақпаратты орналастыру 

үшін ресурстарды ұсынатын қызмет. 

Интерфейс Жүйенің элементтері арасындағы 

әрекеттесетін құралдар, әдістер мен 

ережелердің жиынтығы. 

Браузер Ақпаратты компьютерлік желіден 

іздеуге немесе қарауға арналған 

бағдарлама. 

 

А.2 Мәтіндік ақпараттың көлемі мен құрамы 

 

        Дипломдық жоба 37 беттен, 3 бөлімнен тұрады. 

 

А.2.1 Мәтіндік және графикалық ақпараттың электрондық түрдегі 

көлемі мен құрамы 

          

        Дипломдық жобаның мәтіндік жіне графикалық көлемі 173 МБ тұрады 

 

А.2.1.1 Аппаратттық интерфейстер 

      

1.процессор – INTEL CORE і2 жоғары; 

2.Ғаламтор желісі болу керек; 

3.Браузер болу керек; 

4.Пернетақта, монитор. 
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А қосымшасының жалғасы 

 

А.2.2 Сайт аудиториясы 

         Ғаламтор желісіне қосылған ноутбуктар мен компьютерлері бар барлық 

қолданушылар. 

А.2.3 Сайт беттерінің саны 

         Сайт келесі парақщалардан тұрады: Негізгі бет, мой аккаунт, 

авторизация, регистрация, забыли пароль, иагазин, корзина, оформление 

заказа, детали профиля, заказы, адрес, контакты, онас. 

А.3 Сайтты құру мерзімі  

        КазИнж Электроникс компаниясының сайтын құру мерзімі - 2021-2022. 
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                                                  Б қосымшасы 

 

1.Меню  

 

<div class="primary-menu-container"><ul id="primary-menu"  

class="menu"><li itemscope="itemscope" 

itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-21"  

class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom current-

menu-item current_page_item menu-item-home menu-item-21 nav-item"> 

<a href="http://kazinjeletroniks">Главная</a></li> 

<li itemscope="itemscope" 

itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-131"  

class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-

131 nav-item"><a href="http://kazinjeletroniks/my-account/">Мой 

аккаунт</a></li> 

<li itemscope="itemscope" 

itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-134"  

class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-

134 nav-item"><a href="http://kazinjeletroniks/shop/">Магазин</a></li> 

<li itemscope="itemscope" 

itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-132"  

class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-

132 nav-item"><a href="http://kazinjeletroniks/cart/">Корзина</a></li> 

<li itemscope="itemscope" 

itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-20"  

class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-

20 nav-item"><a href="http://kazinjeletroniks/contact/">Контакты</a></li> 

<li itemscope="itemscope" 

itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-19" 

class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-

19 nav-item"><a href="http://kazinjeletroniks/%d0%be-

%d0%bd%d0%b0%d1%81/">О нас</a></li> 
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                                          Б қосымшасының жалғасы 

 

</ul></div></div> 

 

2.Связаться с нами батырмасы 

 

<p class="subtitle wow animate fadeInUp" data-wow-delay=".3s">После ремонта 

ПК в Алматы от КазИнж Электорникс вы забудете о проблемах со своей 

техникой!</p> 

<div class="m-top-40"> 

<a href="http://kazinjeletroniks/contact/" class="btn-large btn-light btn-animation 

callout-button wow animate fadeInUp" data-wow-delay=".3s">Связаться с нами 

</a> 

</div> 

 

3. Сайтқа кіру 

 

<h2>Вход</h2> 

<form class="woocommerce-form woocommerce-form-login login" 

method="post"> 

<p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row 

form-row-wide"> 

<label for="username">Имя пользователя или Email&nbsp;<span 

class="required">*</span></label> 

<input type="text" class="woocommerce-Input woocommerce-Input--text input-

text" name="username" id="username" autocomplete="username" value=""></p> 

<p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row 

form-row-wide"> 

<label for="password">Пароль&nbsp;<span class="required">*</span></label> 

<span class="password-input"><input class="woocommerce-Input woocommerce-

Input--text input-text" type="password" name="password" id="password"  
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                                         Б қосымшасының жалғасы 

 

autocomplete="current-password"><span class="show-password-

input"></span></span></p> 

<p class="form-row"> 

<label class="woocommerce-form__label woocommerce-form__label-for-

checkbox woocommerce-form-login__rememberme"> 

<input class="woocommerce-form__input woocommerce-form__input-checkbox" 

name="rememberme" type="checkbox" id="rememberme" value="forever"> 

<span>Запомнить меня</span> 

</label><input type="hidden" id="woocommerce-login-nonce" 

name="woocommerce-login-nonce" value="9a49396caf"><input type="hidden" 

name="_wp_http_referer" value="/my-account/">   

<button type="submit" class="woocommerce-button button woocommerce-form-

login__submit" name="login" value="Войти">Войти</button> 

</p> 

<p class="woocommerce-LostPassword lost_password"> 

<a href="http://kazinjeletroniks/my-account/lost-password/">Забыли свой 

пароль?</a> 

</p>  

</form> 

 

4.Сайтқа тіркелу 

 

<h2>Регистрация</h2> 

<form method="post" class="woocommerce-form woocommerce-form-register 

register"> 

<p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row 

form-row-wide"> 

<label for="reg_username">Имя пользователя&nbsp;<span 

class="required">*</span></label> 
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                                       Б қосымшасының жалғасы 

 

<input type="text" class="woocommerce-Input woocommerce-Input--text input-

text" name="username" id="reg_username" autocomplete="username" 

value=""></p> 

<p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row 

form-row-wide"> 

<label for="reg_email">Email&nbsp;<span class="required">*</span></label> 

<input type="email" class="woocommerce-Input woocommerce-Input--text input-

text" name="email" id="reg_email" autocomplete="email" value=""></p>  

<p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row 

form-row-wide"> 

<label for="reg_password">Пароль&nbsp;<span 

class="required">*</span></label> 

<span class="password-input"><input type="password" class="woocommerce-

Input woocommerce-Input--text input-text" name="password" id="reg_password" 

autocomplete="new-password"><span class="show-password-

input"></span></span> 

</p>    

<div class="woocommerce-privacy-policy-text"><p>Ваши личные данные 

будут использоваться для упрощения вашего дальнейшего взаимодействия с 

сайтом, управления доступом к вашему аккаунту и других целей, описанных 

в документе <a href="http://kazinjeletroniks/?page_id=3" class="woocommerce-

privacy-policy-link" target="_blank">политика конфиденциальности</a>.</p> 

</div> 

<p class="woocommerce-form-row form-row"> 

<input type="hidden" id="woocommerce-register-nonce" name="woocommerce-

register-nonce" value="17e86e9325"><input type="hidden" 

name="_wp_http_referer" value="/my-account/">    

<button type="submit" class="woocommerce-Button woocommerce-button button 

woocommerce-form-register__submit" name="register" 

value="Регистрация">Регистрация</button> 

</p>   

</form> 
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                                           Бқосымшасының жалғасы  

 

5.Дүкендегі товарды сұрыптау 

                                          

<form class="woocommerce-ordering" method="get"> 

<select name="orderby" class="orderby" aria-label="Заказ в магазине"> 

<option value="menu_order" selected="selected">Исходная 

сортировка</option> 

<option value="popularity">По популярности</option> 

<option value="rating">По рейтингу</option> 

<option value="date">Сортировка от последнего</option> 

<option value="price">Цены: по возрастанию</option> 

<option value="price-desc">Цены: по убыванию</option> 

</select> 

<input type="hidden" name="paged" value="1"> 

</form> 

 

6.Корзина бетінде Вернуться в магазин батырмасы 

 

<div class="post-content"> 

<div class="entry-content"> 

<div class="woocommerce"><div class="woocommerce-notices-

wrapper"></div><p class="cart-empty woocommerce-info">Ваша корзина пока 

пуста.</p><p class="return-to-shop"> 

<a class="button wc-backward" href="http://kazinjeletroniks/shop/"> 

Вернуться в магазин</a> 

</p> 

</div> 

</div></div> 



52 
 

                                     Б қосымшасының жалғасы 

 

7.Корзина бетінде товарды алып тастау батырмасы 

 

td class="product-remove"> 

<a 

href="http://kazinjeletroniks/cart/?remove_item=4c5bde74a8f110656874902f0737

8009&amp;_wpnonce=77b76cc799" class="remove" aria-label="Удалить эту 

позицию" data-product_id="182" data-product_sku="">×</a>    

</td> 

 

8. Корзина бетінде товардың санын санау 

 

<input type="number" id="quantity_6266c4fa606e9" class="input-text qty text" 

step="1" min="0" max="" 

name="cart[4c5bde74a8f110656874902f07378009][qty]" value="1" title="Кол-

во" size="4" placeholder="" inputmode="numeric" autocomplete="off"> 

 

9.Корзина бетінде Оформить заказ батырмасы 

 

<a href="http://kazinjeletroniks/checkout/" class="checkout-button button alt wc-

forward">Оформить заказ</a>  

 

10.Корзина бетінде код купона батырмасы және жолы 

 

<input type="text" name="coupon_code" class="input-text" id="coupon_code" 

value="" placeholder="Код купона"> 

<button type="submit" class="button" name="apply_coupon" value="Применить 

купон">Применить купон</button> 
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