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АҢДАТПА 

 

 
Бұл дипломдық жоба "жылжымайтын мүлікті сату және жалға беру" 

бағдарламалық кешені веб-сайтын әзірлеуге арналған. Қолданушыларға қол 

жетімді және өте ыңғайлы түсінікті қосымша. Жоба тұтынушы принципіне 

негізделген. Жасалған веб сайт қолданушыға керекті жылжымайтын мүлікке қол 
жеткізу түрлері бір сайтта көруге мүмкіндік береді. 

Веб-сайтты жасау барысында ASP.NET  Core технологиясы қолданылды. 

ASP.NET Core платформасы Microsoft корпорациясының әртүрлі веб-
қосымшаларды жасауға арналған технологиясы: шағын веб-сайттардан үлкен веб-

порталдар мен веб-қызметтерге дейін.  

Жалпы дипломдық жұмыс 4 бөлімнен тұрады; 

- Негізгі бөлім. Жалпы дипломдық жұмыстың мақсаты және толықтай шолу;  
- Технологиялық бөлімі. Дипломдық жұмысты жасау барысындағы қолданған 

технологиялар; 

- Жобалау бөлімі. Дипломдық жұмыстың архитехтурасы; 
- Қолданбалы бөлім. Жобаның жалпы көрінісі. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AННOТAЦИЯ 

 

 
Данный дипломный проект предназначен для разработки сайта программного 

комплекса «Продажа и аренда недвижимости». Доступное и очень удобное 

приложение. Проект основан на потребительском принципе. Созданный веб-сайт 

позволяет пользователю просматривать типы доступа к недвижимости, 
необходимые на одном сайте. 

Для создания веб-сайта использовалась технология ASP.NET Core. 

Платформа ASP.NET Core — это технология Microsoft для создания разнообразных 
веб-приложений: от небольших веб-сайтов до крупных веб-порталов и веб-

сервисов. 

Общая диссертация состоит из 4 разделов; 

- Основная часть. Цель общей диссертации и подробного обзора; 
- Технологический отдел. Технологии, использованные при разработке 

диссертации; 

- Конструкторский отдел. Архитектура диссертации; 
- Пользовательская часть. Обзор проекта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNOTATION 

 

 
This graduation project is intended for the development of the site of the software 

complex "Sale and rental of real estate". Affordable and very user friendly app. The 

project is based on the consumer principle. The website created allows the user to view 

the types of property access needed on the same site. 
ASP.NET Core technology was used to create the website. The ASP.NET Core 

framework is Microsoft's technology for building a variety of web applications, from 

small websites to large web portals and web services. 
The general dissertation consists of 4 sections; 

- Main part. The purpose of the general dissertation and detailed review; 

- Technology department. Technologies used in the development of the 

dissertation; 
- Design department. Thesis architecture; 

- Practical part. Project overview; 
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   КІРІСПЕ 

 

 
Заманауи веб-технологиялар жасаушыларға, әзірлеушілерге өз идеяларын 

жүзеге асырудың шексіз мүмкіндіктерін ұсынады. Олардан барынша пайда алу 

мақсатында оларды қалай пайдалану керектігін білу қажет. Бұл жобада заманауи 

технологиялар кешенін қолдану арқылы жасалған веб-сайтты ұсынамын. 

Жалпы, бизнестің кез келген түрін алға жылжытуға арналған веб-сайттар қазір 
қарқынды дамып келеді. Негізгі мақсат – олардың қауіпсіздігі мен тиімділігін 

қамтамасыз ету үшін жалға беру және лизингтік қызметтерді цифрландыру үшін 

электронды платформа құру. Электрондық платформа арқылы жалға алынған 

өнімдер бір жерде жинау арқылы іздеу процесін жеңілдетеді. 
Веб сайтта үш қызмет көрсету бағыты қарастырылған. Олар: жылжымайтын 

мүлікті жалға беру, жылжымайтын мүлікті сату және кредитке  неменсе ипотекаға 

өтінім қалдыру мүмкіндігі. Қолданушылар жылжымайтын мүлікті сатып алу және 
өзінің мүлігін сату мүмкіндіктері қарастырылған. Веб-сайтта админ бөліміде 

қарастырылған. Админнің қызметі қолданушылардың тізімін бақылап отыру және 

агентсво беретін жылжымалы мүлікті яғни кредитке беретін үйлерді базаға енгізіп 

оларды бағалап отырады.  
Жобаның артықшылығына қолданушының кредитке алу мүмкіндігін енгізер 

едім. Яғни веб-сайтта белгілі бір агенстволар жұмыс жасайды, олар 

қолданушыларға төлем ақыны бөліп төлеу мүмкіндігін ұсынған. 
Кемшілігін айта өтетін болсам менің ұсынып отырған "жылжымайтын 

мүлікті сату және жалға беру" веб-сайтына қолданушыда авторизациясыз мүлдем 

өзіне керекті тауарды көру мүмкіндігі жоқ, яғни қолданушы сайттан информация 

алу үшін міндетті түрде регистрация жасау керек. Кейбір қолданушыларға 
ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Дегенменде мүмкіндіктің жақсы жағыда бар сайтқа 

кез келген адамның кіруінен сақтайды. Админ сайтқа қандай тұлға кіріп отырғанын 

бақылап отырды. Сайт қауіпсіздігі үшін жақсы жағдай. 
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   1 Негізгі бөлім 

 

 1.1 Дипломдық жобалаудың мақсаты мен міндеттері 

 

 

Қазіргі кезде веб-қосымша, веб-сайт арқылы бизнес айналысу қарқынды 

түрде дамып келеді. Әсіресе жылжымайтын мүлік сату бағытында. Жалпы жобаның 
мақсаты жылжымайтын мүлікті сату және сатып алу сайтын іске қосып, сатып 

алушымен сатушы ортасына байланыс орнату. Бұл жобаның тағы бір айтып өтетін 

мақсаты - пайдаланушыларды жасауға мүмкіндік беру, Дерекқордағы 
жылжымайтын мүлікті жеке жазбаларыңызды өзгерту, жою және сақтау және 

сонымен қатар тіркеу, рөлдерді тағайындау және пайдаланушы деректерін сақтау 

мәліметтер қорында бөлек кесте. Деректер базасында сақталатын деректер жазба 

деректері: хабарлама атауы, жазба сипаттамасы, тіркелген фотосурет немесе 
фотосуреттер, пост авторы. Пайдаланушы дерекқорында бұл деректер сақталады: 

аты жөні, электрондық пошта, шифрланған құпия сөз. 

Осы үш қызметтің  ішінде іздеу фунциясы іске қосылған. Іздеу функциясында 
қолданушыға керекті мәліметтерді фильтрдан өткізіп шығаруға көмектеседі. 

Қолданушы өзіне керекті қаладан өзіне керекті көлемде жылжымалы мүлікті яғни 

пәтерді таба алады. Тізімнің ішінен өзіне керекті пәтерді басқан кезде, сол 

қолдануші таңдаған мүлік туралы толығырақ мәліметтер шығады. Яғни автор 
салған мүліктің барлық сипаттамасы және автордың байланыс формасымен 

байланыс мәліметтері көрсетіледі [1].  

ҚР ұлттық статистикалық бюросының 2022 жылдың ақпан айындағы мәліметі 
бойынша, Қазақстанда жылжымайтын мүлік бастапқы және қайталама нарықта, 

сондай-ақ тұрғын үйді жалға алу құны қымбаттады. Болашақта ол қымбаттауы 

мүмкін деген болжам бар. Сондықтан қазіргі жағдайды ескерсек, көптеген жас 

отбасылардың бірден төлеуге мүмкіндігі болмауы ғажап емес. Сонымен, веб-сайтта 
үйді бөліп төлеуге мүмкіндік беретін агенттік арқылы сатып алуға болады. Веб-

қосымшаның әкімшімен тіркелген агенттікпен байланысу мүмкіндігі бар, яғни 

жылжымайтын мүлікті бөліп төлеуге өтініш беру. 
 

 

 1.2 Жобаның өзектілігі 

 
 

Жобаның негізгі функциясы жалға беру және лизинг, сату және сатып алу 

процестерін цифрландыру болып табылады. Өмірдегі әртүрлі жағдайларға 

байланысты жылжымайтын мүлік қажет. Ал жылжымайтын мүлік, яғни үй сатып 
алмас бұрын, үйден шықпай-ақ интернеттен іздеу керек. Сол секілді тұрмыста 
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көптеген оқиғалар болып, осындай кезде интернет арқылы іздеп көру салыстыру 

қажеттілігі туындамақ [2]. 

Жылжымайтын мүлікті жалға беру немесе сату қызметі бұл кей адамдар үшін 
негізгі табыс көзі. Кей адамдардың шағын бизнесіне айналған. Жылжымайтын 

мүлікті сыртқы, объектілік, контекстік немесе медиа жарнамасы айтарлықтай 

тиімді, бірақ ол көп қаражатты қажет етеді. Ол сондай-ақ жылжымайтын мүлік 

базалары, сауда көрмелері, көрмелер және басқа да қоғаммен байланыс шараларын 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы объектілерді жылжыту арқылы іске асады. 

Сондықтан, ақысыз карталарда жарнамаларды орналастыру арқылы үнемдеу 

тиімдірек. Яғни тегін веб қосымша немесе сайтқа жүктеген тиімдірек болып келеді. 
Түйіндей келе екі жақта да қажеттілік бар екенін көреміз. Яғни сату желісіне 

веб қосымша немесе сайт қажеттілігі бар. Сатып алушы мен сатушы байланысын 

орната алады. 

Егер сіз қала және жылжымайтын мүлік нарығымен бұрын сонды таныс 
болмасаңыз, бұрын ешқашан келіссөздер жүргізбеген болсаңыз және бос 

уақытыңыз өте аз болса, беделді агенттіктердің ұсыныстарын, жылжымайтын 

мүліктерін веб сайтқа жүктелді. Демек веб қосымшада сол мамандармен тікелей 
жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Бұл мамандардың жеке басы құжатталған.  

MyHouse.kz сайтында сіз сенімді агенттерден де, ешқандай проблемасыз өз 

бетіңізше де пәтер тауып, жалға ала аласыз немесе сатып ала аласыз. Біз бұл әдістің  

мамансыз істеуге шешім қабылдағандар үшін өте ыңғайлы платформа және оларға  
егжей тегжейлі нұсқаулықиар мен түсініктер береміз. 

Біздің жоба тек қана сатып алу және жалға беру желісінде ғана емес онымен 

қоса бөліп төлеу мүмкіндігі бар агенство мен сатып алушылар арасындада 
байланыс орнатуға яғни өтінім тастауға көмектеседі. Яғни жылжымайтын мүлікті 

жалға берумен айналысатын агенстволар осы сайтпен ынтымақтастық орнатып 

өзінің бизнесінің дамуына біздің жоба арқылы көмектесе алады. Бұл сайтты 

қолданушылар үшінде үйді сатып отырған агенство үшінде өте тиімді қосымша деп 
есептеймін [3]. 

 

 
 1.3 Анықтамалар, терминдер, қысқартулар 

 

 

 Жалпы жобаны іске асыру барысында қолданылған технологиялар жайында 
көптеген анықтамалар мен терминдер кездеседі. Олар туралы толық мәліметтерді 

1.3.1 – кестеде көрсетілген. 
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1.3.1-кесте – Қысқартулар, терминдер және олардың анықтамалары 

 

Аббревиатура немесе термин Анықтама 

HTML Hypertext Markup Language. 

Гипермәтінді белгілеу тілі. 

MVC model view controller. Қолданбалы 

деректер мен басқару логикасын үш 
бөлек құрамдас бөлікке бөлу схемасы: 

модель, көрініс және контроллер 

MySQL MySQL – бұл тегін бағдарламалық 

құрал ретінде таратылатын мәліметтер 

қорын басқару жүйесі (СУБД) 

СУБД мәліметтер қорын басқару жүйесі  

IDE Біріктірілген даму ортасы 

Visual Studio 

 
 

 

Біріктірілген бағдарламалық 

жасақтаманы әзірлеу ортасын және 
бірқатар басқа құралдарды қамтитын 

Microsoft өнімдерінің желісі. 

 

 

1.4 Қолданыста бар жалға беру жүйесін зерттеу 

 

 

Кез келген жобаның табысты болуы оның бәсекеге қабілеттілігіне 

байланысты деп есептеймін. 
Сондықтан, әр тұлға жобасының құрылуы барысында жүйесінің 

артықшылықтары мен кемшіліктеріне толықтай талдау жасап, веб қосымшалар мен 

түрлі жүйелер нарығындағы бәсекелестерді бақылауы қажет. Осы кеңеске орай, 
әртүрлі веб-сайттарды зерттеп өттім.  

Қазіргі таңда қазақстан бойынша ең танымал жылжымалы мүлік веб сайтына 

krysha.kz жатқызатын едім [4]. 
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1.4.1-сурет – «“Krysha.kz” басты беті» 

 
 Қазақстандағы ең ірі жылжымайтын мүлік туралы хабарландыру 

сайттарының бірі  Krisha.kz  2006 жылы ашылды. Осы аттас газеттің шыққанына 10 

жылдай уақыт болды. Сондықтан команда нарықта 20 жылдан астам уақыт болды. 
Осы уақыт ішінде Krisha.kz айына 1,4 миллион бірегей келушілер аудиториясына 

ие. Жалпы, бұл веб-қосымшада бәрі жеткілікті және ыңғайлы. Әрине, жобам 

krysha.kz сайтынан асып түседі деп ойламаймын, себебі бұл менің мақсатым емес. 

Менің мақсатым нарықтағы веб-сайттардан күшті веб-сайт жасау емес, мен 
жеткіліксіз деп ойлаған мүмкіндіктерді қосып, өз нұсқамда веб-сайт ұсыну. 
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 2 Негізгі бөлім 

 

 2.1 ASP.NET Core бағдарламасына кіріспе 

 

 

 ASP.NET Core платформасы әр түрлі веб-қосымшаларды құруға арналған 

Microsoft технологияларының бірі: кішкентай веб-сайттардан үлкен веб-порталдар 
мен веб-қызметтерге дейін құруға мүмкіндік бар. Бір жағынан, ASP.NET Core 

технологиясы ASP.NET платформасының дамуының жалғасы болып табылады. 

Бірақ екінші жағынан, бұл жай ғана басқа мәселе емес толықтай жаңа платформа. 
ASP.NET Core шығарылымы шын мәнінде бүкіл платформаның төңкерісін, сапалы 

өзгерісін білдіреді. Себебі жаңадан көптеген функциялар мен кітапханалар 

қосылған және қолдану аясы кеңейген. 

ASP.NET Core платформасы жылдам, икемді, заманауи және кросс-
платформа болуы үшін басынан бастап қайта жасалды. Алдағы уақытта ASP.NET 

Core - бұл .NET көмегімен веб-әзірлеу үшін пайдалануға болатын негіз.  Соңғы 

бірнеше жылда MVC немесе Web API-мен тәжірибеңіз болса, кейбір таныс 
мүмкіндіктерді байқауға болады. Identity технологиясында еңгізу арқылы 

қолданушылар мүмкіндіктерін арттыруға болады. Яғни веб – қосымшаға 

қолданушыларды қосып олардың міндеттерін және жұмыстарын жеңілдету 

мақсатында қолданылады [5]. 
 ASP.NET Core келесі артықшылықтарға ие: 

- ASP.NET-те Core платформасын ықшам және модульдік ететін бірқатар 

архитектуралық өзгерістер бар; 
- ASP.NET Core енді System.Web.dll негізінде емес. Ол NuGet пакеттерінің 

егжей-тегжейлі және ойластырылған жиынтығына негізделген. Бұл сізге қажет 

NuGet бумаларын ғана қосу арқылы қолданбаңызды оңтайландыруға ықшамдауға 

мүмкіндік береді; 
- Кішірек қолданбаның артықшылықтарына қауіпсіздікті арттыру, 

техникалық қызмет көрсетуді азайту, өнімділікті арттыру және төмен шығындар 

жатады; 
- ASP.NET Core көмегімен келесі жақсартуларды алуға болады: Windows, 

Mac және Linux жүйелерінде кросс платформалық ASP.NET қолданбаларын  

жасауға болады; 

- Заманауи веб-әзірлеуді жеңілдететін құралдардың жаңа жинағы; 
- Веб-интерфейс және веб API үшін бір реттелетін веб стек; 

- Бұлтқа дайын ортаға негізделген конфигурация; 

- Кірістірілген тәуелділік инъекциясын қолдау; 

- Razor тегтерін HTML үшін жергілікті ететін тег көмекшілері; 
- IIS жүйесіне орналастыру немесе орындалуда өзін-өзі орналастыру 

мүмкіндігі; 
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2.2 ASP.NET Core MVC (model view controller) 

 

 
 ASP.NET Core MVC 5 — Microsoft ASP.NET Web Framework 

бағдарламасының соңғы нұсқасы. Ол таза кодталған архитектураны пайдаланатын, 

сынаққа негізделген әзірлеуге мүмкіндік беретін біріктірілген әмбебап 

масштабтауға қолдау көрсететін жоғары өнімді бағдарламалау үлгісін ұсынады. 
 ASP.NET Core MVC 5 жүйесі анық және стандартты белгілер кодын жасайды. 

Оның кірістірілген HTML көмекшілері стандарттарға сәйкес нәтижелер береді, 

бірақ веб-пішіндерге қарағанда әлдеқайда маңызды философиялық өзгеріс бар. 
Басқару қиын болатын HTML-дің үлкен көлемін жасаудың орнына, MVC 

Framework қарапайым және талғампаз CSS стиліндегі элементтерді жасауды 

ынталандырады [6]. 

 Әрине, егер сіз шынымен де күн таңдағыштары немесе каскадты мәзірлер 
сияқты күрделі UI элементтері үшін кейбір дайын виджеттерді пайдаланғыңыз 

келсе, ASP.NET MVC орнатудың «жолсыз» жолы оны ең жақсы нұсқаны 

пайдалануды жеңілдетеді. Кітапханалар jQuery немесе Bootstrap CSS сияқты 
пайдаланушы интерфейстерін жасауға арналған. Мысалы, jQuery кітапханасының 

жақсы сақталғаны сонша, Bootstrap, Knockout және Modernizr сияқты басқа 

танымал кітапханалармен бірге ол Visual Studio бағдарламасындағы стандартты 

ASP.NET MVC жоба үлгісінің бөлігі ретінде ендірілген. 
 Жалпы MVC(Модель Көрініс Контроллер) 3 бөліктен тұрады олар: 

 Контроллерлер. Пайдаланушының MVC қолданбасымен әрекеттесуін 

басқаруға жауапты. Әдепкі контроллер қалтасында индекс, құпиялылық және 
қателерді өңдеу әдістері бар HomeController бар. 

 Модельдер. Үлгі барлық бизнес ережелерін тексеруді, тексеру логикасын 

немесе дерекқор логикасын, EF сыныптарын қамтуы керек. Model және DBContext 

сыныптарын бірінші EF Core кодын іске қосу арқылы жасауға болады. Әдепкі үлгі 
каталогында Қате көрінісі бетіндегі ерекше жағдайдың мәліметтерін көрсету үшін 

ErrorViewModel бар. 

 Көріністер. Көрініс қолданбаның пайдаланушы интерфейсінің ажырамас 
бөлігі болып табылады. Ол қажетті деректерді көрсетеді немесе 

пайдаланушылардан деректерді жинайды. Әдепкі қалтада үй контроллерімен, 

ішінара көріністермен және орналасу беттерімен байланысты көріністер бар [7]. 

 
 

2.3 Visual Studio бағдарламасындағы ASP.NET Core MVC жобасы 

 

 
 Visual Studio толық біріктірілген әзірлеу ортасы болып табылады. Ол соңғы 

пайдаланушыларға жеткізу үшін кодты жазу, көрсету және орау процесін жеңілдету 
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үшін жасалған. Шын мәнінде, Visual Studio - бұл кодты әзірлеуге қатысты барлық 

нәрсені жасай алатын өте күрделі мультимедиялық қосымша. 

Кәсіби .NET бағдарламалық жасақтамасын әзірлеушілер 
www.visualstudio.com сайтында қол жетімді Visual Studio деп аталатын саладағы ең 

қуатты Microsoft өнімін ала алады. Бұл өнім ең көп мүмкіндіктерге ие және бизнесте 

пайдалану үшін ең қолайлы IDE болып табылады. Бұл қуат, әрине, Visual Studio 

шығарылымына негізделген бағамен келеді. Әр нұсқаның өзіндік ерекшеліктері 
бар. 

Visual Studio  арқылы ASP.NET Core MVC 5 қолданбасын жасау. 

Ең алдымен Visual Studio ортасына кірген соң ол сізге веб-қосымшаны 
жасауға болатын кейбір үлгілерді көрсетеді. Ішінен өзімізге керекті шаблонды 

таңдаймыз [8]. 

 

 
 

2.3.1-сурет - «ASP.NET Core веб-бағдарламасы (Модельді қарау контроллері) » 

 

 Келесі бізге веб-қосымшаның версиясы және  HTTPS қосу мүмкіндігі бар бет 

ашылады. 
 

 
 

2.3.2-сурет – «Веб-қосымша .NET 5» 
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Осы әрекеттерді жасағаннан кейін бізде өзіміз жаңадан ашылған проект 

ашылады. Оның ішінде белгілі бір әрекеттерге жауап беретін қосымша файлдары 

автоматты түрде ашылады. Олар келесі 2.3.3-суретінде көрсетілген [9]. 
 Жобаның файлдық құрылымы Үлгілер, Контроллер және Көрініс 

қалталарында жақсы ұйымдастырылған. Маңызды файлдарды атап өтетін болсам. 

- LaunchSettings.json. Бұл файлдағы параметрлер тек әзірлеу ортасында 

пайдаланылады. Ол өндіріс туралы хабарландыру пакетінің бөлігі болмайды; 
- Wwwroot. Суреттер, CSS, JavaScript сияқты статикалық файлдарды сақтау 

үшін пайдаланылатын әдепкі веб-түбірлік каталог. Бұл файлдарға тікелей {content 

root}/wwwroot арқылы немесе http://<domainname>/site.css сияқты домен атауы 
арқылы қол жеткізуге болады. Бұл файлдарды httpcompression үшін IIS 

конфигурация опциялары арқылы қосуға болады; 

- Контроллерлер.Пайдаланушының MVC қолданбасымен әрекеттесуін 

басқаруға жауапты. Әдепкі контроллер қалтасында индекс, құпиялылық және 
қателерді өңдеу әдістері бар HomeController бар; 

- Модельдер. Үлгі барлық бизнес ережелерін тексеруді, тексеру логикасын 

немесе дерекқор логикасын қамтуы керек. Model және DBContext сыныптарын 
бірінші EF Core кодын іске қосу арқылы жасауға болады; 

- Көріністер. Көрініс қолданбаның пайдаланушы интерфейсінің ажырамас 

бөлігі болып табылады. Ол қажетті деректерді көрсетеді немесе 

пайдаланушылардан деректерді жинайды; 
- appsettings.json. Бұл дерекқорда кіру жолдары, ортаның жеке кілттері, файл 

жолдары және т.б. бар. appsettings.json файлы сияқты конфигурация параметрлерін 

сақтау үшін пайдаланылатын қолданба конфигурациясының параметрлері файлы 
әдепкі бойынша журналға қатысты параметрлерді қамтиды; 

- Program.cs. Бұл файлда кез келген ASP.NET Core қолданбасы үшін кіру 

нүктесі болып табылатын келесі әдіс бар. Бұл қолданба шын мәнінде Main әдісін 

орындау арқылы іске қосылатын консольдық жоба болып табылады; 
- Startup.cs. Негізгі ASP.NET веб-бағдарламасында StartUp.cs файлы болуы 

керек. Бұл файл Global.asax файлына ұқсас. Бұл файлда IoC контейнерімен 

қызметтерді тіркеу үшін пайдаланылатын ConfigureServices және 
IApplicationBuilder данасын пайдаланып қолданбаның сұрау құбырын 

конфигурациялау үшін пайдаланылатын Configure екі әдісі бар; 
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2.3.3-сурет - «ASP.NET Core MVC қолданбасының файл құрылымы» 
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3 Жобалау бөлімі 

 

 3.1 Жоба архитектурасы 

 

 

 Model-View-Controller (MVC) архитектурасы қолданбаны үш құрамдасқа 

бөледі: үлгі, көрініс және контроллер. Бұл мысал сізге қорқынышты жеңуге 
көмектеседі. Бұл үлгіде пайдаланушы сұраулары контроллерге жіберіледі. 

Контроллер модельді пайдаланушы әрекеттерін орындау немесе деректерді 

шығарып алу үшін шақырады. Содан кейін контроллер осы үлгіні көрсетеді және 
оны пайдаланушыға қайтарады [10]. 

 

 
 

3.1.1-сурет – «Проект архитектурасы» 

 

 MVC қолданбасындағы үлгі қолданбаның күйін және кез келген іскери 

логиканы немесе ол орындауға қажетті операцияларды көрсетеді. Модельде 

қолданбаның күйін сақтау үшін логика да болуы мүмкін. 
 Осылайша, бұл үлгінің артықшылығы мынада: осы құрамдастардың 

әрқайсысының бір жауапкершілігі бар және оларды кодтау, жөндеу және жеке 

тексеру оңайырақ. 
 

 

3.2 UML – диаграммасы  

 
 

 UML (Unified Modeling Language) – объективті талдау және дизайн үшін 

пайдалануға болатын логотип. Оны бағдарламалық жүйелерді қарау, нақтылау, 
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жасау және құжаттау үшін пайдалануға болады. UML диаграммасы сатушымен 

сатып алушының жалға беруші мен жалға алушының, агенство мен сатып алушы, 

админ мен колданушылар арасындағы өзара әрекеттерін көрсетеді (3.2.1-сурет) . 
UML диаграммасында бірнеше терминде қолданылады. Олар:  

- актер – жүйеге қатысты пайдаланушының рөлі; 

- прецедент - жүйедегі болат әрекеттерді көрсетеді; 

- include – прецеденттегі күрделі қадамды басқа прецедентпен ұсынуға 
болады; 

 

 
 

3.2.1-сурет – «UML диаграммасы» 

 

 

 3.3 ER диаграммасы 

 

 

 ER диаграммасы деректер қорындағы мәліметтер диаграммасы рдеп айтсақ 

болады. Деректер қорында сақталатын мәліметтер сақталу реті мен олардың өзара 

байланысын көрсетеді. Жобадағы объектілер мен қолданушылардың және де 
басқада мәліметтерді көрсететін диаграмма. (3.3.1 – сурет) диаграммада 6 таблица 

көрсетілген пайдаланушы, сатылатын үй, жалға берілетін үй, кредитке берілетін үй, 

агенство және админ деректері сақталатын таблица көрсетілген [11]. 

 



21 
 

 
 

3.3.1-сурет – «ER диаграммасы» 

 

 

3.4 Бағдарламаның серверлік бөлімі 

 

 

 Жобаның сервер немесе сервер бөлігі кез келген заманауи және қуатты 

қолданбаның негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Барлық логика, деректерді 
өңдеу және кез келген басқа серверді өңдеу орын алады. Сервермен жұмыс MVC 

тұжырымдамасымен ASP.NET Core ішінде орындалады. Деректер контроллерге, 

содан кейін қызметке жіберіледі. Содан кейін деректер осы дерекқорға кіруді 
қамтамасыз ететін үлгілер мен диаграммаларға қосылады. Деректер дерекқор 

жауаптары негізінде қайтарылады [12]. 

Сервер бөлігі туралы толығырақ айтып өтетін болсам ең алдымен сайтқа 

керекті модель енгіземіз біздің жобадағы модельдер: 
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3.4.1-сурет – «Модельдер» 

 
 Бұл модельдердің ішінде базаға керекті мәліметтер орналасқан ол    (3.4.2-

сурет) көрсетілген. Және  appsettings.json файлына база іске          қосып(3.4.3-сурет), 

модельдер арқылы миграция жүзеге асырамыз. Миграцияны  пайдалану Entity 
Framework Core көмегімен дерекқорды жасаудың және жаңартудың стандартты 

жолы болып табылады. Көшіру процесі екі қадамнан тұрады: миграцияны жасау 

және көшіруді қолдану. Жоғарыда айтқанымыздай, біздің дерекқор схемасы 

дерекқор модельіне сәйкес болуы керек және дерекқор модельіндегі әрбір өзгеріс 
дерекқордың өзіне миграциялануы керек [13]. 

 

 
 

3.4.2-сурет – «Модель құрылымы» 
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3.4.2-сурет – «Деректер қоры байланыс нүктесі» 

 

 

            3.5 MySql деректер қоры  

 

 

 Бұл жобада деректер қоры ретінде MySql мәліметтер қорын басқару жүйесін 

қолдандым. Жалпы жобада пайдаланушы жүйеге тіркелген мәліметтерін және 

пайдаланушы жүйеге өзінің мүлкін салған мәліметтерді барлығын қабылдап базаға 
автоматты түрде енгізіп отырады. Жобада басты бетте көрсетілген мәліметтердің 

барлығы деректер қорынан тікелей оқылып жобаның басты бетіне яғни қолданушы 

интерфейсіне жүктеледі. Деректер қоры SqlLocalDB утилитасы арқылы жасалды. 
Жалпы SqlLocalDB утилитасы дегеніміз пайдаланушылар мен әзірлеушілер SQL 

Server Express LocalDB даналарын жасау және басқару үшін пайдалана алатын 

қарапайым пәрмен жолы құралы болып табылады.   Деректер қоры ASP.NET Core 

технологиясында миграция бөлімі аяқталғаннан кейін автоматты түрде 
орындалады. Яғни біз appsettings.json енгізген деректер қоры пайда болады және 

модельде көрсетілген деректерден таблицалар ашылады(3.5.1-сурет). 

 

 
 

3.5.1-сурет – «Деректер қоры» 
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 Жобада MySQL субд арқылы жүзеге асырылып деректер қоры жұмыс 

жасайды. MySQL – бұл тегін бағдарламалық құрал ретінде таратылатын мәліметтер 

қорын басқару жүйесі (СУБД). Пайдаланушылар тегін және шектеусіз орнатуға, 
іске қосуға және пайдалануға құқылы. Ақпараттың үлкен көлемімен жұмысты 

оңтайландыру үшін мәліметтер базасын қолданамыз. Өз кезегінде мәліметтер 

қорының өзі үнемі өзгеріп, жаңа деректермен қосылып отырады. Ақпаратты 

басқару, қосу және өңдеу процесін жеңілдету үшін арнайы басқару жүйелері 
(СУБД) әзірленді. MySQL дерекқорларымен жұмыс істеуді жеңілдету үшін біз 

қолданатын көптеген СУБД бірі. Оның құрамына MySQL оқшау қолданбаларда 

пайдалануға болатын ішкі сервер кітапханасы кіреді [14]. 
 MySQL артықшылықтары 

- Ашық дереккөз. Үйде пайдалануға тегін таратылады; 

- Қарапайымдылық. MySQL орнату оңай, интерфейсі анық, әр түрлі 

плагиндер мен қосымша қолданбалар дерекқормен жұмыс істеуді жеңілдетеді; 
- Функционалды. Кез келген жобаны әзірлеуде пайдалы болуы мүмкін 

құралдардың барлық дерлік жиынтығын қамтиды; 

- Масштабтау мүмкіндігі. Оны шағын және үлкен көлемдегі деректермен де 
пайдалануға болады; 

- Жылдамдық. Бұл бүгінгі нарықтағы ең жылдам қол жетімді нұсқалардың 

бірі; 

 
 

 3.6 Аутентификация және авторизация   

 
 

 Бағдарламада авторизация және аутентификация қосу үшін ASP.NET Core 

Identity қолданылды. 

 ASP.NET Identity — пайдаланушы деректерін басқару, аутентификациялау 
және авторизациялау үшін веб-қосымшаларда қолданылатын API. Қолданбалардың 

көпшілігі пайдаланушылардан мазмұн мен қызметтерге қол жеткізу үшін тіркелгі 

жасауды және белгілі бір тіркелгі деректерін алуды талап етеді. ASP.NET Identity 
мұны істеу үшін құралдарды қамтамасыз етеді. 

 Жобаға сәйкестендіру қолданбасын қосқаннан кейін автоматты 

авторизациялау және тіркеу үшін беттер пайда болады [15]. 
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3.6.1-сурет – «Identity файлдары» 

 

 Келесіде авторизация бөліміне гугл фейсбук твиттер арқылы кіру мүмкіндігі 

қосылған. Басқа желі арқылы веб-сайтқа тіркелу үшін әр пайдаланушының сол 
желідегі secret және id функцияларын startup.cs классына AddAuthentication() 

функциясын енгізу арқылы жасаймыз(3.6.2-сурет). 

 

 
 

3.6.2-сурет – «AddAuthentication()» 

 
 Деректер қорында әр қолданушыға берілетін мәліметтер таблица түрінде 

автоматты түрде пайда болады. Және оларға әр қайсысна роль беріледі оның бөлек 

таблицасыда пайда болады(3.6.3-сурет). 
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3.6.3-сурет – «Identity таблицалары» 

 

 AspNetUsers таблицасында регистрация өтетін қолданушынының базаға өзі 

туралы енгізетін барлық мәліметі тұр(3.5.4-сурет). 

 

 
 

3.6.4-сурет – «Деректер қоры» 

 
 ASP.NET Identity ASP.NET кірістірілген аутентификация және авторизация 

жүйесін білдіреді. Бұл пайдаланушыларға жүйеге тіркелуге авторизация жасауға 

мүмкіндік береді. Егер пайдаланушы жүйеге тіркелсе оның енгізген мәліметтері 

базаға яғни деректер қорына сақталып қалады, және ол енгізген пароль хэш түрінде 
базаға сақталады. Пайдаланушы тіркелген болса. ASP.NET Core - Json Web Token 

(JWT) жүйесін қолдайды. Бұл технология авторизацияланған пайдаланушыға 

бірегей идентификатор – токенді береді. Осының көмегімен пайдаланушы веб-
қосымшамен әрекеттеседі яғни логин пароль арқылы веб сайтқа кіреді. өзі енгізген 
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логин пароль арқылы авторизация жасайды. Және пайдаланушыларды сайтқа кіру 

үшін Facebook, Google, Microsoft, Twitter жәнеде басқа сыртқы провайдерлері 

арқылы тіркелуге мүмкіндігі бар [16].  
 Клиент JWT алу үшін оның деректерін (мысалы, пайдаланушы логин және 

пароль) жібере отырып, серверге сұраным барады. Сервер SignInManager көмегімен 

пайдаланушы логині мен парольін тексереді: егер тексеру сәтті болса, ол JWT 

жасайды және оны клиентке жібереді, егер жоқ болса, 401 қатесін қайтарады. 
 

 

 3.7 Контроллерлер  

 

 

 Жалпы жобадағы деректерді басқарып, деректерді көрініспен 

байланыстырып оларды пайдаланушы интерфейсіне жүктейтін контроллер болып 
табылады. Контроллердің жобадағы алатын орны ерекше себебі сервермен 

қолданушы интерфейсінің арасына байланыс орнататын мүмкіндік береді. Жалпы 

MyHouse жобасында 8 контроллер іске қосылған. Олардың әрқайсысында 
қолданушы интерфейсіне көрінетін көріністер қолданылады. Ол көріністерді қосу 

үшін әрқайсына модель қолданылады. Яғни деректер қорымен байланысады ол 

үшін @model.модель_аты атрибуты қолданылады [17].  

 Алдыңғы мысалда көрсетілгендей, MVC Framework дерлік шексіз теңшеулер 
мен кеңейтімдерге мүмкіндік береді. IController интерфейсін сұрауды өңдеудің 

және нәтижелерді шығарудың кез келген түрін өңдеу үшін енгізуге болады. Бұл 

жағдайда сіз мәселені өз қолыңызға алып, сұрауларды өңдеудің жақсырақ, 
жылдамырақ және күрделі әдісін енгізе аласыз. Сондай-ақ 

System.Web.Mvc.Controller сыныбынан контроллерлерді алу үшін Microsoft MVC  

Framework тобы ұсынған құралдарды пайдалануға болады. 

 Controller класы MVC қолданбасын жасаушылардың көпшілігіне таныс 
сұранысты өңдеу қолдауын қамтамасыз етеді. Ол алдыңғы мақалаларда 

қарастырылған барлық мысалдарда қолданылған. Controller класы төменде 

сипатталған үш негізгі құралды ұсынады: 
 Әрекет әдістері: 

 Контроллер әрекеті бірнеше әдістерге таралады (бір Execute() әдісі ретінде 

жүзеге асырылудың орнына). Әрбір әрекет әдісі сәйкес URL мекенжайымен 

салыстырылады және кіріс сұраудан алынған параметрлерден шақырылады. 
 Іс-әрекеттердің нәтижелері: 

 Сіз әрекеттің нәтижесін сипаттайтын нысанды қайтара аласыз (мысалы, 

көріністі көрсету немесе басқа URL мекенжайына немесе әрекет әдісіне қайта 

бағыттау), содан кейін оны қалауыңызша өзгертуге болады. Нәтижелерді көру мен 
нәтижелерді орындау арасындағы айырмашылық бірлік сынағы жұмысын 

жеңілдетеді [18]. 
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 Сүзгілер: 

 Қайта пайдалануға болатын мінез-құлық (аутентификация сияқты) сүзгілер 

ретінде инкапсуляциялануы мүмкін, осылайша контроллер әрекетінің және әрекет 
әдістерінің әрбір аспектісін бастапқы кодтағы төлсипат арқылы анықтауға болады. 

 Арнайы талаптар болмаса, контроллерлерді жасаудың ең жақсы жолы - 

Controller сыныбынан мұра алу, бұл Visual Studio Add -> таңдауына жауап ретінде 

жаңа сыныпты жасаған кезде күтетін нәрсе. мәзір элементі. Позиция (Қосу -> Үлгі). 
 

 

 3.8 Модельдер 

 

 

 Жобадағы деректер қорындағы мәліметтер салынатын таблица тізімі 

модельдер бөлімінде сақталады. Оларды қарапайым cs классын ашып сол класстың 
ішіне жүктейміз. Модельдердің барлығы бір репозитория ішінде сақталады. Жобада 

Models деп аталатын репозиториясында сақталады.  

 

 
 

3.8.1-сурет – «Модельдер» 

 

Модель — сипаттар мен әдістерді қамтитын .cs кеңейтімі бар сынып (C# 

үшін). Мәліметтерді орнату немесе деректерді қалпына келтіру үшін 
пайдаланылады. Деректер қолданбада сақталады және үлгі қажет. 

ASP.NET Core MVC модельдері домен деректерін, сондай-ақ бизнес 

деректерін басқару логикасын көру үшін пайдаланылатын сыныптар жинағын 

(соның ішінде іскери деректерді) қамтиды. Қарапайым тілмен айтқанда, ASP.NET 
Core MVC қолданбасындағы модельдер жадтағы қолданба күйі болып табылатын 

деректерді тексеру үшін пайдаланылады деп айта аламыз. 

MVC дизайн модельіне негізделген кез келген веб-бағдарламамен жұмыс 
істеп жатсаңыз, бұл MVC қолданбасында үш ортақ нәрсе бар: модель, көрініс және 

контроллер. Контроллерлер қолданбаның жалпы ағынын басқару үшін 
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қолданылады. Модельдер деректер үшін жауап береді және бұл деректер 

көріністерде пайдаланылады. Көріністер негізінен клиент браузерінде көрсетілетін 

CSHTML беттері болып табылады. Браузерде біз әдетте екі нәрсені жасаймыз. 
Біріншіден, біз пайдаланушыға деректерді көрсетеміз, екіншіден, біз деректерді 

пайдаланушыдан аламыз. Ал шаблондар осы екі операция үшін қолданылады [19]. 

Модельдер қалтасында барлық үлгі сыныптарын сақтау қажет емес, бірақ бұл 

жақсы бағдарламалау тәжірибесі. Сондай-ақ, сынып кітапханасының жобасын 
жасауға және барлық модельдік сыныптарды сол сынып кітапханасының жобасына 

қоюға және қолданбаңызда сол сынып кітапханасына сілтеме жасауға болады. 

MVC үлгісін пайдаланып жаңа негізгі ASP.NET қолданбасын жасағанда, 
әдепкі бойынша барлық модель сыныптары Models репозиториясында жасалады. 

Біз де осы атау конвенциясын ұстанамыз. Модельдерді жасап және оларды 

ASP.NET Core MVC жүйесінде пайдаландық. 

Модель классында көрсетілген деректерді біз деректер қорынанда көре 
аламыз. Яғни миграция жүргізілген кезде автоматты түрде біз қосқан модельдің 

ішіндегі қасиеттері бар таблицалар деректер қорында пайда болады. Модель 

болмаса мүлдем деректер қорына байланыс орнатылмас еді. Модель құрылымының 
ішіндегі деректер қандай тип болып сақталатынын енгіземіз. Мысалы 

“[Column(TypeName = "nvarchar(50)")]” бұл жерде 50 ден артық символ 

қабылдамайтын string енгіздік. Яғни деректер string ретінде сақталады. Және де осы 

секілді басқада типті деректерді модель классына енгізе отырып жұмысты жүзеге 
асырамыз. 

 

 
 3.9 Көріністер  

 

 

 Модель-көрініс-контроллерінде (MVC) көрініс қолданба деректерінің 
дисплейін және пайдаланушы әрекетін басқарады. Көрініс ендірілген Razor белгісі 

бар HTML үлгісі болып табылады. View - клиентке жіберілетін веб-бетті жасау 

үшін HTML тегімен әрекеттесетін код. 
ASP.NET Core MVC ішіндегі көріністер Razor белгілеуінде C # бағдарламалау 

тілін пайдаланатын .cshtml файлдары болып табылады. Әдетте, қарау файлдары 

әрбір қолданба контроллерінің атымен аталған қалталарға топтастырылады. 

Қалталар қолданба түбіріндегі Көріністер қалтасында сақталады. 
Көріністер UI тегін қолданбаның басқа бөліктерінен бөлу арқылы MVC 

қолданбасында алаңдаушылықты бөлісуді орнатуға көмектеседі. Келесі SoC 

дизайны қолданбаңызды модульдік етеді, ол көптеген артықшылықтарды ұсынады: 

Қолданбаны сақтау оңайырақ, себебі ол жақсырақ ұйымдастырылған. 
Көріністер әдетте қолданба функционалдығы бойынша топтастырылады. Бұл 

функциямен жұмыс істеу кезінде сәйкес көріністерді табуды жеңілдетеді [20]. 
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Қолданбаның бөліктері еркін байланысқан. Бағдарлама көріністерін бизнес 

логикасынан және деректерге қол жеткізу құрамдастарынан бөлек жасауға және 

жаңартуға болады. Қолданбаның басқа бөліктерін міндетті түрде жаңартпай 
қолданбаның көрінісін өзгертуге болады. 

Қолданбаның пайдаланушы интерфейсінің бөліктерін басқару оңайырақ, 

себебі көріністер бөлек бірліктер болып табылады. 

Жақсырақ ұйымдастыру пайдаланушы интерфейсінің бөлімдерінің кездейсоқ 
қайталану ықтималдығын азайтады. 

Контроллерге арналған көріністер Views/[ControllerName] қалтасында 

жасалады. Контроллерлер бөлісетін көріністер Көріністер/Ортақ қалтаға 
орналастырылады. Көрініс жасау үшін жаңа файлды қосыңыз және оған .cshtml 

файл кеңейтімімен байланысты контроллер әрекетімен бірдей атау беру арқылы 

жасалынады. 

 

 
 

3.9.1-сурет – «Көріністер» 
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4 Қолданбалы бөлім 

  

4.1 Қолданушы басты бет 

 

 

         Басты бетте сатылатын жалға берілетін және кредитке берілетін үйлер тізіміне 

апаратын ссылкалар иконкалар бар. Және ең танымал сұранымға ие коттедждер. 
Сонымен қатар сайттың қызметтері, қолданушылар қалдырған отзывтар, және 

сайттың серіктестерінің тізімі көрсетілген 

 

 
 

4.1.1-сурет – «Басты бет» 

 

 Ең алдымен қолданушы веб-сайтқа кірген кезде авторизация бетіне апарады, 

яғни қолданушы сайтпен қолдану үшін бірінші регистрациядан өтуі керек(4.1.2-
сурет). 
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4.1.2-сурет – «Авторизация» 

 

 Егерде қолданушы бұрын-соңды регистрация өтпеген болса демек 

регистрация өтуі қажет немесе басқа провайдер арқылы кіре алады. Регистрация 

өтетін мәліметтерді деректер қорында AspNetUsers таблицасына автоматты түрде 

енгізіледі. 
 

 

 4.2 Жылжымайтын мүлік тізімі 

 

 

 Жалпы сайтта жылжымалы мүліктің 3 тізімі бар. Олар SaleHouse, RentHouse, 

CredirHouse деп аталады.  
 Олардың әр қасысында өз контроллері бар және модельдері сонымен қоса 

сәйкесінше деректер қорында таблицасы бар. Яғни тікелей базамен бірден қатынас 

жасайды. Жалпы қарапайым қолданушы тек сату және жалға беру қызметіне өз 

тауарын енгізе алады. 
 Қолданушы өзінің тауарын яғни жылжымайтын мүлікті сайтқа сатуға немесе 

жалға беруге енгізу үшін менюда көрсетілген қосу(добавить) бөліміне өтіп 

форманы толтыру арқылы өз үйін енгізеді. Ол тізімнің үстіне түседі. Және қосу 
бөлімінде екі кнопка бар(4.2.1-сурет) олар қолданушы жалға беруіне және сатуға 

мүмкіндік беретін кнопкалар. Оларды баскан кезде контроллердің create көрінісіне 

өтеді форма көрсетіледі. 
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4.2.1-сурет – «Сайтқа мәлімет қосу беті» 

 

 

 4.3 Іздеу жүйесі 

 

 

 Іздеу жүйесі – пайдаланушыға жылдам қол жеткізу мүмкіндігін беретін 

алгоритмдер мен оларды іске асыратын компьютерлік бағдарламалар жиынтығы. 
Терминнің кең мағынасында, оның ішінде автоматтандырылған бірінші буын 

ақпаратты өңдеуге арналған аналогтық жүйелер. қол жетімді деректердің үлкен 

жинағын іздеу арқылы оған қажет ақпарат. Іздеу жүйесінің ең танымал 
қосымшаларының бірі - var salequery = from x in _context.SaleHouse select x 

желісінде мәтіндік немесе графикалық ақпаратты іздеуге арналған веб-қызметтері. 

Яғни SaleHouse мәліметтерінің ішінде іздеу жүйесін қосады. Сондай-ақ FTP 

серверлеріндегі файлдарды, интернет-дүкендердегі өнімдерді, Usenet жаңалықтар 
топтарындағы ақпаратты іздей алатын жүйелер бар. 
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 Іздеу жүйесін пайдаланып ақпаратты іздеу үшін пайдаланушы іздеу 

сұранысын қалыптастырады. Іздеу жүйесінің жұмысы – құрамында көрсетілген 

түйінді сөздер немесе түйінді сөздерге қандай да бір түрде қатысты сөздер бар 
құжаттарды іздеу. Бұл ретте іздеу жүйесі іздеу нәтижелерінің бетін жасайды. 

Мұндай іздеу нәтижелері әртүрлі нәтиже түрлерін қамтуы мүмкін, мысалы: веб-

беттер, суреттер, аудио файлдар. Кейбір іздеу жүйелері де ақпаратты сәйкес 

дерекқорлардан және интернет-ресурс каталогтарынан алады. Қажетті ақпаратты 
алу үшін қажетті ақпаратты жылдам табуға және іздеудің дәлдігі мен толықтығын 

қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін заманауи іздеу жүйелерін пайдалану 

ыңғайлырақ. Бұл машиналармен жұмыс істеу кезінде сізге қажетті ақпаратты дәл 
көрсететін кілт сөздерді көрсету немесе іздеу аймағын нақтылау үшін күрделірек 

кілт сөзді сұрауды орындау жеткілікті. Іздеу сұрауын жібергеннен кейін сіз 

көрсетілген кілт сөздерді қамтитын веб-беттер немесе жай беттер деп аталатын 

Интернеттегі құжаттарға сілтемелер тізімін аласыз. Сілтемелер әдетте табылған 
құжаттан мәтін үзінділерімен толықтырылады, бұл көбінесе табылған беттің 

мазмұнын бірден анықтауға көмектеседі. Сілтемені басу арқылы таңдалған құжатқа 

өтуге болады. 
 

 
 

4.3.1-сурет – «Іздеу жүйесі» 

 
 Сайттың жоғарғы бөлімінде іздеу белгілемесі көрсетілген. Сол бөлім арқылы 

4.3.1-суретте көрсетілген парақша ашылады. Осы парақша арқылы қолданушы 

өзіне керекті мүлікті кілт сөз енгізу арқылы таба алады. Баға, қала немесе жалға 

беру уақытын енгізген кезде программа фильтрдан өткізіп қолданушы іздеп 
отырған мәлімер тізімін көрсетеды. Және айтып өтетін болсам бұл парақшада 3 

функция бар яғни барлық үйлердің арасынан, сатылатын мүліктерден немесе жалға 

беретін үйлердің арасынан іздеу жүйесін іске асыруға болады. 
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 Іздеу жүйесін жасау барысында жобадағы контроллерлерге функция қосу 

арқылы жүзеге асырдым. Іздеу функциясын қосу үшін select қосымшасын қостым. 

Бұл қосымшаға айнымалы беріп қай модельден іздеп отырғанымызды енгізсек 
фильтр іске қосылады. 

 

 
 

4.3.2-сурет – «Іздеу функциясы» 

 

 4.3.2-суретінде көрсетілген функциясын қосу барысында HttpGet запрос 

қолдандым. Яғни қолданушы тарапынан сұранымды сервер қабылдап нәтижесін 

қолданушы интерфейсіне көрсетеді. Rentquery айнымалысына контекс ішінен 

фильтрланған x айнымалысын енгізеді. Және соны index.cshtml бетіне шығарады. 
 

 

 4.4 Жылжымайтын мүлік сипаттамасы 
 

 

 Жалпы жылжымайтын мүлік тізімінің ішінен таңдап соған басқан кезде сол 

үйдің барлық сипаттамасы шығады(4.3.1-сурет). Яғни сол таңдаған тауар туралы 
мәліметтер. Оны таңдаған кезде система тікелей базамен және жобадағы 

модельдермен жұмыс жасайды. 

 Көрініс моделі презентация деңгейінде өңделетін деректерді сипаттайды. 
Көріністе ұсынатын кез келген деректер (жолдар, жинақтар, күндер болсын) көрініс 

үлгісі сыныптарының сипаттарының бірінде өз орнын табады. Кез келген көрініс 

үлгісі класы пайдаланушыларға жауап беру үшін өңдеу әрекеттерінен кейін 

контроллер өткізетін деректерді көрсетеді. Көрініс моделі бірнеше сыныптарды 
біріктірудің нәтижесі болып табылады, бір көрініс немесе бет көрсетілетін. 

 Әрбір модель байланыстырғышы контроллердің әдіс параметрлері үшін 

мәнді табуға тырысу және табу үшін өз алгоритмін пайдаланады. Тұтқыр нысан 
әдепкі бойынша қатты шағылысады. Атап айтқанда, әрбір параметр үшін 

байланыстырушы параметр аты мен сұраумен жүктелген мәндердің бірін 

сәйкестендіруге әрекет жасайды. Сонымен, егер параметр, айталық, Мәтін деп 

аталса, ол аттас жазба үшін сұрау контекстінің жинақтарын (яғни, Form, 
QueryString) іздейді. Сәйкестік табылса, байланыстырушы жүктелген мәнді 

(әрдайым жол) жарияланған параметр түріне түрлендіруге әрекет жасайды. Егер 

түрлендіру сәтті болса, есептелген мән контроллер әдісін шақыру кезінде 
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пайдаланылады; әйтпесе, ерекше жағдай тасталады. Бірінші сәтсіздікке ерекше 

жағдай жіберілетінін ескеріңіз. Бұл контроллер әдісіне шақыру барлық 

жарияланған параметрлер байланыстырушы арқылы шешілетін болса ғана сәтті 
болатынын білдіреді. 

 Байланыстырғыш арқылы шығарылған ерекшелік контроллер әдісі кодында 

ұсталмайтынын есте сақтаңыз. Осы ерекшеліктерді қандай да бір жолмен ұстау 

және өңдеу үшін global.asax ішінде жаһандық қате өңдегішті орнату керек. Сондай-
ақ, ерекше жағдай жарияланған әдіс параметрін null мәніне орнату мүмкін болмаса 

ғана шығарылатынын ескеріңіз. Мысалы, мәнді шеше алмайтын Int32 параметрі 

болса, ерекше жағдай шығарылады, себебі null Int32 айнымалысы үшін жарамды 
мән емес. Контроллер әдісі қолтаңбасында Int32-ні Nullable<Int32>-мен жай ғана 

ауыстыру кодты түзетеді. 

 

 

 
 

4.4.1-сурет - «Жылжымайтын мүлік сипаттамасы» 
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 4.5  Админ бөлімі 

 

 
 Админ бөлімінде администратор атынан кіріп қолданушылардың тізімін 

бақылауға болады(4.4.1-сурет) және олардың рөлін енгізу орнату қайта іске қосу 

функциясын орнатуға болады.  
 

 
 

4.5.1-сурет – «Қолданушылар тізімі» 
 

 
 

4.5.2-сурет – «Қолданушылар рөлдері» 

 

 Жалпы проектте 3 рөл бар ол superadmin, admin және basic. Superadmin 

дегеніміз вебсайт администраторы яғни қолданушыларды бақылап отыратын адам. 

Admin ол кредитке бере алатын яғни агенство бөлімі. Олар тек кредитке берілетін 
үйлерді сайтқа жүктей алады. Basic ол кез-келген қолданушы тіркелгенде 

автоматты түрде берілетін қарапайым рөл.  

 Редакциялау туралы бөлек айту керек. IdentityRole сыныбы тек екі 

сипаттарды қамтитындықтан: Id және Name, мұнда өңдеуге көп ештеңе жоқ. Сіз, 
әрине, Name сипатының мәнін өзгерте аласыз, бірақ бұл қажет емес, себебі 

қолданба рөл атына негізделген қатынас шектеулерін орнататын Авторизация 

атрибуттарын пайдалана алады. Бірақ, әрине, егер рөл IdentityRole-дан алынған 
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сыныптың қандай да бір түрін көрсетсе және кейбір қосымша сипаттарға ие болса, 

өңдеу опциялары көбірек болар еді. 

 Бұл жағдайда, мысалы, белгілі бір пайдаланушы тиесілі рөлдер тізімін өңдеу 
пайдаланылады. Пайдаланушылар тізімін көрсету үшін UserList әдісі осы жерде 

анықталған. 

 Және суперадмин атынан кіріп кез келген қолданушының сайттағы рөлін бере 

аламыз, яғни өзгерте аламыз. Оны тек суперадмин рөліндегі адам ғана жасай алады 
 

 
 

4.5.3-сурет – «Роль» 

 

 Мысалы: 4.4.3-суретте қарапайым қолданушының рөлін ауыстыруды көрсек 
болады.  

 Рөлдер шағымдар болғанымен, барлық шағымдар рөлдер емес. Сәйкестікті 

растаушыға байланысты рөл топ мүшелеріне, сондай-ақ нақты сәйкестік шағымына 
қатысты шағымдарды қолдана алатын пайдаланушылар жиыны болуы мүмкін. 

Дегенмен, шағымдар жеке пайдаланушы туралы ақпаратқа арналған. 

Пайдаланушыға шағымдар қосу үшін рөлдерді пайдалану пайдаланушы мен 

олардың жеке шағымдары арасындағы сызықты бұлдыратуы мүмкін. Осы шатасуға 
байланысты SPA үлгілері рөлдерді ескере отырып жасалмаған. Сондай-ақ, 

жергілікті бұрынғы жүйеден тасымалданатын ұйымдар үшін рөлдердің көбеюі рөл 

талабының SPA жүйесінде пайдалануға болатын таңбалауышқа сәйкес келу үшін 
тым үлкен болуы мүмкін екенін білдіруі мүмкін. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 
 Бұл дипломдық жұмыстың нәтижесі көпкомпонентті болып табылады. 

Пайдаланушыларға өз үйін жалға берген кезде немесе сатқан кезде және сатып алу 

керек кезде қажетті веб-сайт. Берілген қолданба жалпы аудиторияға бағытталған 

және тегін және бөлінген ресурс. Құруға қойылатын негізгі талаптар Қолданбалар 
келесідей функцияларға ие болды: 

- рөлдерге бөлу; 

- CRUD жүйесі, атап айтқанда: 
- тауарды сайтқа енгізу; 

- тауарды автордың өңдеуі; 

- тауарды сайттан өшіру; 

- тауарды жаңартуы; 
- жеке пайдаланушы профилін жасау; 

- пайдаланушы профиліндегі жеке деректерді жаңарту; 

- рөлмен бірге басқа пайдаланушының пайдаланушыны жоюы (блоктауы); 
- қауіпсіз авторизация және аутентификация; 

 Жалпы қазіргі уақытта осындай сатушы мен сатып алушының веб-сайттары 

қажет деп ойлаймын. Шағын бизнес немесе қарапайым адамдарға тауарды сату 

немесе жалға беретін клиентті табуға өте ыңғайлы.  
 Жұмыс барысында тиімді технологиялар мен кітапханалар таңдалынып, веб 

қосымша жылдам, ыңғайлы, әдемі интерфейстермен қамтасыз етілді. Әрі қарай веб 

қосымшаға өзгерістер енгізіп, дамытуға негізінде бағдарламалық бөлімі белгілі бір 
архитектураға жүгініп жасалынды. Жалға алу мен жалға беру мәселесін жеңілдету 

үшін барынша тиімді әрі оңай бизнес логика құрылып, және жобаның толық жүзеге 

асуына үшінші тарап қатысатын болып шешілді. Осы бизнес процесстер цифрлы 

түрге көшу үшін веб қосымша әзірленді. 
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А Қосымшасы 

(міндетті) 

   
“MyHouse” веб қосымшасын құруға арналған техникалық тапсырма 

 

 

 А.1. Кіріспе 

 

 

Жалпы қазіргі кезде ірі және шағын бизнесті ілгерілету мақсатында веб 
қосымша немесе веб сайттарды қолдану қарқынды дамып келеді. Заманауи 

веб-технологиялар әзірлеушілерге өз идеяларын жүзеге асырудың шексіз 

мүмкіндіктерін ұсынады. Олардан барынша пайда алу үшін оларды қалай дұрыс 

пайдалану керектігін білу керек. Бұл жобада заманауи технологиялар кешенін 
қолдану арқылы жасалған веб-сайтты ұсынамын. 

 

А.1.1 Жобаның мақсаты және міндеттері 

 

Жобаның мақсаттары: 

- Қолданушыға ынғайлы болуы; 

- Қолданушыларға түсінікті және қолайлы болуы;  
- Сайтқа тіркелу мүмкіндігі; 

- Сайттағы мүліктерді көру; 

- Сайтқа мәліметтерді жүктеу мүмкіндігі; 
- Сайттан қажетті ақпараттарды алу; 

- Клиенттің және сатушының уақытын үнемдеу; 

Жобаның міндеттер: 

- Веб – қосымшаға авторизация; 
- Пайдаланушылардан өтініш қабылдау; 

- Сайт админімен пайдаланушы арасындағы кері байланыс; 

- Қолданушыларға өз мүлігін сайтқа енгізу; 
- Сайттағы мүліктерді көру; 

 

 

  А.1.2 Қолдану саласы    

 

 

 Жоба қолданушыларға сату және  жалға беру қызметін қолдану мақсатында 

жасалған. Және оның келесідей мүмкіндіктері бар: 
- Пайданушы өз жарияламасын сатуға енгізу; 

- Жалға беруге сайтқа енгізу; 



43 
 

А Қосымшасының жалғасы 

 

- Пайдаланушы сайтпен кері байланысқа шығу; 
- Кредитке өтінім тастау; 

Сонымен бұл жоба кәсіпкерлерге және қарапайым үйін сатқысы келетін 

немесе жалға бергісі келетін қолданушыларға арналған 

 
 

А.2 Жалпы сипаттамасы 

 
 Жобаның негізгі қызметі – жалға алу және жалға беру, сатып алу-сату 

процестерін цифрландыру. Түрлі өмірлік жағдайларға байланысты жылжымайтын 

мүлікке деген қажеттілік туындайды. Ал жылжымайтын мүлікті, яғни үйді сатып 

алмас бұрын үйден шықпай-ақ интернеттен іздеу керек. Сол сияқты өмірде 
көптеген оқиғалар болады, мұндай жағдайда интернеттегі іздеуді салыстыру керек.  

 

A.2.1 Пайдаланушы интерфейстер 

 

Кросс-платформалық құрылғыларда жұмыс істейтін бұл веб қосымшаның 

түрін қолданушылар қол жетімді әрі түсінікті интерфейсте қолдана алады. 

 
А.2.2 Коммуникациялық интерфейстер 

  

Қолданушылардың жоғары жылдамдықты интернет желісі болу керек. 
Сервер мен клиенттерді байланыстыратын TCP/IP протоколы қолданылады.  

 

А.2.3 Қауіпсіздік бойынша талаптар 

 
Веб қосымшалар SSL сертификаттары негізінде сервермен HTTPS байланыс 

орнатады, сол арқылы олар деректердің қауіпсіз жету орнына жететіне мүмкіндігін 

арттырады. Деректер қорында жеке қолданушылардың жеке деректері хэшталған. 
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Б Қосымшасы 

(міндетті) 

 
Бағдарлама мәтіні 

 

1 “MyHouse” веб-сайтына кіретін басты бет мәтіні 

namespace UserHouseRole.Controllers 

{ 
    public class WRentHousesController : Controller 

    { 

        private readonly ApplicationDbContext _context; 

        private readonly IWebHostEnvironment _hostEnvironment; 
 

        public WRentHousesController(ApplicationDbContext context, 

IWebHostEnvironment hostEnvironment) 

        { 
            _context = context; 

            this._hostEnvironment = hostEnvironment; 

        } 
        public ActionResult Dealers() 

        { 

            return View(); 

        } 
        public ActionResult Faqs() 

        { 

            return View(); 
        } 

        public ActionResult Feedback() 

        { 

            return View(); 
        } 

        public ActionResult Index() 

        { 
            return View(); 

} 

        public ActionResult Loan() 

        { 
            return View(); 

        } 

        public IActionResult kot1() 
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      { 
 

            return View(); 

        } 

        public IActionResult kot2() 
        { 

 

            return View(); 
        } 

        public IActionResult kot3() 

        { 

 
            return View(); 

        } 

        public IActionResult Loan_single() 
        { 

            return View(); 

        } 

        public ActionResult Suggestion() 
        { 

            return View(); 

        } 
        public ActionResult Terms() 

        { 

            return View(); 

        } 
        public ActionResult Single() 

        { 

            return View(); 
} 

        public ActionResult Moi() 

        { 

            return View();} 
        // GET: RentHouses 

        public async Task<IActionResult> Buy_single() 

        { 

            return View(await _context.RentHouse.ToListAsync()); 
        } 

        public async Task<IActionResult> Single1(int? id) 
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{ 
            if (id == null) 

            { 

                return NotFound(); 

            } 
 

            var imageModel = await _context.RentHouse 

                .FirstOrDefaultAsync(m => m.SaleId == id); 
            if (imageModel == null) 

            { 

                return NotFound(); 

            } 
 

            return View(imageModel); 

        } 
        public async Task<IActionResult> Index2() 

        { 

            return View(await _context.RentHouse.ToListAsync()); 

        } 
        // GET: RentHouses/Details/5 

        public async Task<IActionResult> Details(int? id) 

{ 
            if (id == null) 

            { 

                return NotFound(); 

            } 
            var rentHouse = await _context.RentHouse 

                .FirstOrDefaultAsync(m => m.SaleId == id); 

            if (rentHouse == null) 
            { 

                return NotFound(); 

            } 

            return View(rentHouse); 
        } 

        // GET: RentHouses/Create 

        public IActionResult Create() 

        { 
            return View(); 

        } 
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// POST: RentHouses/Create 

        // To protect from overposting attacks, enable the specific properties you 

want to bind to. 

        // For more details, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 
        [HttpPost] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<IActionResult> 
Create([Bind("SaleId,UserName,TipRent,KolKomnat,Price,TipStroenie,Year,Flo

or,Ploshad,City,PhoneNumber,Street,Sostoyanie,Internet,Bolkony,Uchastok,Text,

RImageFile1,RImageFile2,RImageFile3,RImageFile4,RImageFile5,RImageFile6"

)] RentHouse rentHouse) 
        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 
                string wwwRootPath = _hostEnvironment.WebRootPath;               

  string fileName1 = 

Path.GetFileNameWithoutExtension(rentHouse.RImageFile1.FileName); 

                string extension1 = 
Path.GetExtension(rentHouse.RImageFile1.FileName); 

 

                string fileName2 = 
Path.GetFileNameWithoutExtension(rentHouse.RImageFile2.FileName); 

                string extension2 = 

Path.GetExtension(rentHouse.RImageFile2.FileName); 

 
                string fileName3 = 

Path.GetFileNameWithoutExtension(rentHouse.RImageFile3.FileName); 

                string extension3 = 
Path.GetExtension(rentHouse.RImageFile3.FileName); 

 

                string fileName4 = 

Path.GetFileNameWithoutExtension(rentHouse.RImageFile4.FileName); 
                string extension4 = 

Path.GetExtension(rentHouse.RImageFile4.FileName); 

 

                string fileName5 = 
Path.GetFileNameWithoutExtension(rentHouse.RImageFile5.FileName); 
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string extension5 = Path.GetExtension(rentHouse.RImageFile5.FileName); 
                string fileName6 = 

Path.GetFileNameWithoutExtension(rentHouse.RImageFile6.FileName); 

                string extension6 = 

Path.GetExtension(rentHouse.RImageFile6.FileName); 
                rentHouse.RImageName1 = fileName1 = fileName1 + 

DateTime.Now.ToString("yymmssfff") + extension1; 

                string path1 = Path.Combine(wwwRootPath + "/Image/", fileName1); 
                rentHouse.RImageName2 = fileName2 = fileName2 + 

DateTime.Now.ToString("yymmssfff") + extension2; 

                string path2 = Path.Combine(wwwRootPath + "/Image/", fileName2); 

   rentHouse.RImageName3 = fileName3 = fileName3 + 
DateTime.Now.ToString("yymmssfff") + extension3; 

                string path3 = Path.Combine(wwwRootPath + "/Image/", fileName3); 

                rentHouse.RImageName4 = fileName4 = fileName4 + 
DateTime.Now.ToString("yymmssfff") + extension4; 

                string path4 = Path.Combine(wwwRootPath + "/Image/", fileName4); 

                rentHouse.RImageName5 = fileName5 = fileName5 + 

DateTime.Now.ToString("yymmssfff") + extension5; 
                string path5 = Path.Combine(wwwRootPath + "/Image/", fileName5); 

                rentHouse.RImageName6 = fileName6 = fileName6 + 

DateTime.Now.ToString("yymmssfff") + extension6; 
                string path6 = Path.Combine(wwwRootPath + "/Image/", fileName6); 

                using (var fileStream = new FileStream(path1, FileMode.Create)) 

                { 

                    await rentHouse.RImageFile1.CopyToAsync(fileStream); 
                } 

                using (var fileStream = new FileStream(path2, FileMode.Create)) 

                { 
                    await rentHouse.RImageFile2.CopyToAsync(fileStream); 

                } 

                using (var fileStream = new FileStream(path3, FileMode.Create)) 

                { 
                    await rentHouse.RImageFile3.CopyToAsync(fileStream); 

                } 

                using (var fileStream = new FileStream(path4, FileMode.Create)) 

                { 
                    await rentHouse.RImageFile4.CopyToAsync(fileStream); 

                } 
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                using (var fileStream = new FileStream(path5, FileMode.Create))          
 { 

                    await rentHouse.RImageFile5.CopyToAsync(fileStream); 

                } 

                using (var fileStream = new FileStream(path6, FileMode.Create)) 
                { 

                    await rentHouse.RImageFile6.CopyToAsync(fileStream); 

                } 
                _context.Add(rentHouse); 

                await _context.SaveChangesAsync(); 

                return RedirectToAction(nameof(Index)); 

            } 
            return View(rentHouse); 

        } 

        // GET: RentHouses/Edit/5 
        public async Task<IActionResult> Edit(int? id) 

        { 

            if (id == null) 

            { 
                return NotFound(); 

            } 

            var rentHouse = await _context.RentHouse.FindAsync(id); 
            if (rentHouse == null) 

            { 

                return NotFound(); 

            } 
            return View(rentHouse); 

        } 

        // POST: RentHouses/Edit/5 
        // To protect from overposting attacks, enable the specific properties you 

want to bind to. 

        // For more details, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 

        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 

public async Task<IActionResult> Edit(int id, 

[Bind("SaleId,UserName,TipRent,KolKomnat,Price,TipStroenie,Year,Floor,Plosh

ad,City,PhoneNumber,Street,Sostoyanie,Internet,Bolkony,Uchastok,Text,RImage
Name1,RImageName2,RImageName3,RImageName4,RImageName5,RImageNa

me6")] RentHouse rentHouse) 
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            if (id != rentHouse.SaleId) 

            { 

                return NotFound(); 

            } 
            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                try 
                { 

                    _context.Update(rentHouse); 

                    await _context.SaveChangesAsync(); 

                } 
                catch (DbUpdateConcurrencyException) 

                { 

                    if (!RentHouseExists(rentHouse.SaleId)) 
                    { 

                        return NotFound(); 

                    } 

                    else 
                    { 

                        throw; 

                    } 
                } 

                return RedirectToAction(nameof(Index)); 

            } 

            return View(rentHouse); 
        } 

        // GET: RentHouses/Delete/5 

        public async Task<IActionResult> Delete(int? id) 
        { 

            if (id == null) 

            { 

  return NotFound(); 
            } 

            var rentHouse = await _context.RentHouse 

                .FirstOrDefaultAsync(m => m.SaleId == id); 

            if (rentHouse == null) 
            { 

                return NotFound(); 
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            return View(rentHouse); 
        } 

 

        // POST: RentHouses/Delete/5 

        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<IActionResult> DeleteConfirmed(int id) 

        { 
            var rentHouse = await _context.RentHouse.FindAsync(id); 

            var imagePath1 = Path.Combine(_hostEnvironment.WebRootPath, 

"image", rentHouse.RImageName1); 

            if (System.IO.File.Exists(imagePath1)) 
                System.IO.File.Delete(imagePath1); 

            var imagePath2 = Path.Combine(_hostEnvironment.WebRootPath, 

"image", rentHouse.RImageName2); 
            if (System.IO.File.Exists(imagePath2)) 

                System.IO.File.Delete(imagePath2); 

            var imagePath3 = Path.Combine(_hostEnvironment.WebRootPath, 

"image", rentHouse.RImageName3); 
            if (System.IO.File.Exists(imagePath3)) 

                System.IO.File.Delete(imagePath3); 

            var imagePath4 = Path.Combine(_hostEnvironment.WebRootPath, 
"image", rentHouse.RImageName4); 

            if (System.IO.File.Exists(imagePath4)) 

                System.IO.File.Delete(imagePath4); 

            var imagePath5 = Path.Combine(_hostEnvironment.WebRootPath, 
"image", rentHouse.RImageName5); 

            if (System.IO.File.Exists(imagePath5)) 

     System.IO.File.Delete(imagePath5); 
            var imagePath6 = Path.Combine(_hostEnvironment.WebRootPath, 

"image", rentHouse.RImageName6); 

            if (System.IO.File.Exists(imagePath6)) 

                System.IO.File.Delete(imagePath6); 
            _context.RentHouse.Remove(rentHouse); 

            await _context.SaveChangesAsync(); 

            return RedirectToAction(nameof(Index)); 

        } 
        private bool RentHouseExists(int id) 

        { 
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 return _context.RentHouse.Any(e => e.SaleId == id); 
        } 

    } 

} 

2 Басты бет интерфейсінің парақша мәтіні 
<div class=" header-right"> 

    <div class=" banner"> 

        <div class="slider"> 
            <div class="callbacks_container"> 

                <ul class="rslides" id="slider"> 

                    <li> 

                        <div class="banner1"> 
                            <div class="caption"> 

                                <h3><span>Продажа и аренда н</span>едвижимости</h3> 

                                <p>Портал недвижимости</p> 
                            </div> 

                        </div> 

                    </li> 

                    <li> 
                        <div class="banner2"> 

                            <div class="caption"> 

                                <h3><span>Продажа и аренда н</span>едвижимости</h3> 
                                <p>Портал недвижимости</p> 

                            </div> 

                        </div>                    

 </li> 
                    <li> 

                        <div class="banner3"> 

                            <div class="caption"> 
                                <h3><span>Продажа и аренда н</span>едвижимости</h3> 

                                <p>Портал недвижимости</p> 

                            </div> 

                        </div> 
                    </li> 

                </ul> 

            </div> 

        </div> 
    </div> 

</div> 
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<!--header-bottom--> 
<div class="banner-bottom-top"> 

    <div class="container"> 

        <div class="bottom-header"> 

            <div class="header-bottom"> 
                <div class=" bottom-head"> 

                    <a asp-controller="SaleHouses" asp-action="Index" > 

                        <div class="buy-media"> 
                            <i class="buy"> </i> 

                            <h6>Купить</h6> 

                        </div> 

                    </a> 
                </div> 

                <div class=" bottom-head"> 

                    <a asp-controller="RentHouses" asp-action="Index" > 
                        <div class="buy-media"> 

                            <i class="rent"> </i> 

                            <h6>Арендовать</h6> 

                        </div> 
                    </a> 

                </div> 

 
                <div class=" bottom-head"> 

                    <a asp-controller="CreditHouses" asp-action="Index" > 

    <div class="buy-media"> 

                            <i class="loan"> </i> 
                            <h6>Жилищный кредит</h6> 

                        </div> 

                    </a> 
                </div> 

                <div class=" bottom-head"> 

                    <a asp-controller="SaleHouses" asp-action="Index"> 

                        <div class="buy-media"> 
                            <i class="apart"> </i> 

                            <h6>Квартиры</h6> 

                        </div> 

                    </a> 
                </div> 

                <div class=" bottom-head"> 
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 <a href="dealers.html"> 
                        <div class="buy-media"> 

                            <i class="deal"> </i> 

                            <h6>Агенство</h6> 

                        </div> 
                    </a> 

                </div> 

                <div class=" bottom-head"> 
                    <a href="buy.html"> 

                        <div class="buy-media"> 

                            <i class="pg"> </i> 

                            <h6>Хостелы</h6> 
                        </div> 

                    </a> 

                </div> 
                <div class=" bottom-head"> 

                    <a href="buy.html"> 

                        <div class="buy-media"> 

                            <i class="sell"> </i> 
                            <h6>Карта</h6> 

                        </div> 

                    </a> 
                </div> 

                <div class="clearfix"> </div>            

 </div> 

        </div> 
    </div> 

</div> 

<!--//--> 
<!--//header-bottom--> 

<!--//header--> 

<!--content--> 

<div class="content"> 
    <div class="content-grid"> 

        <div class="container"> 

            <h3>Самые популярные коттеджи</h3> 

            <div class="col-md-4 box_2"> 
                <a asp-action="kot1" class="mask"> 
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 <img class="img-responsive zoom-img" src="~/images/kot1.jpg" alt="" 
style="height:300px; width:450px;"> 

                    <span class="four">90 млн тг</span> 

                </a> 

                <div class="most-1"> 
                    <h5><a asp-action="kot1" >5 комнатный, 49 м², 15 сот.</a></h5> 

                    <p>Коттедж на берегу моря</p> 

                </div> 
            </div> 

            <div class="col-md-4 box_2"> 

                <a asp-action="kot2"  class="mask"> 

                    <img class="img-responsive zoom-img" src="~/images/kot2.jpg" 
alt="" style="height:300px; width:450px;"> 

                    <span class="four">167 млн тг</span> 

                </a> 
                <div class="most-1"> 

                    <h5><a asp-action="kot2" >7 комнатный, 57 м², 20сот.</a></h5> 

                    <p>Коттедж свежий ветер</p> 

                </div> 
 

            </div> 

            <div class="col-md-4 box_2"> 
                <a asp-action="kot3"  class="mask"> 

                    <img class="img-responsive zoom-img" src="~/images/pc3.jpg" 

alt="" style="height:300px; width:450px;"> 

     <span class="four">145 млн тг</span> 
                </a> 

                <div class="most-1"> 

                    <h5><a asp-action="kot3" >4 комнатный, 40 м², 12 сот.</a></h5> 
                    <p>Коттедж на высокой горе</p> 

                </div> 

 

            </div> 
            <div class="clearfix"> </div> 

        </div> 

    </div> 

    <!--service--> 
    <div class="services"> 

        <div class="container"> 
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<div class="service-top"> 
                <h3>Услуги</h3> 

                <p>В проекте расмотрено 4 услуги</p> 

            </div> 

            <div class="services-grid"> 
                <div class="col-md-6 service-top1"> 

                    <div class=" ser-grid"> 

                        <a asp-controller="WrentHouses" asp-action="Contact" class="hi-
icon hi-icon-archive glyphicon glyphicon-user"> </a> 

                    </div> 

                    <div class="ser-top"> 

                        <h4>Сотрудничество</h4> 
                        <p> 

                            Сотрудничество с сайтом. Если вы предприниматель и 

хотите дать свою недвижимость в ипотеку или в кредит, то вы можете 
оставить заявку на сотрудничество 

                        </p> 

                    </div> 

                    <div class="clearfix"> </div> 
                </div> 

                <div class="col-md-6 service-top1"> 

                    <div class=" ser-grid"> 
                        <a href="#" class="hi-icon hi-icon-archive glyphicon glyphicon-

leaf"> </a> 

                    </div> 

     <div class="ser-top"> 
                        <h4>Купить продать</h4> 

                        <p> 

                            Каждый человек на сайте может публиковать свой дом на 
сайте, либо искать и купить. Эти услуги на сайте абсолютно бесплатно 

                        </p> 

                    </div> 

                    <div class="clearfix"> </div> 
                </div> 

                <div class="clearfix"> </div> 

            </div> 

            <div class="services-grid"> 
                <div class="col-md-6 service-top1"> 

                    <div class=" ser-grid"> 
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 <a  asp-controller="WrentHouses" asp-action="Contact" class="hi-icon hi-icon-
archive glyphicon glyphicon-cog"> </a> 

                    </div> 

                    <div class="ser-top"> 

                        <h4>Оставить отзыв</h4> 
                        <p> 

                           Пользователи сможет оставить отзыв либо предложение для 

сайта. Каждый отзыв и предложение для нас очень важно и играет большую 
роль для продвежение сайта 

                        </p> 

                    </div> 

                    <div class="clearfix"> </div> 
                </div> 

                <div class="col-md-6 service-top1"> 

                    <div class=" ser-grid"> 
                        <a asp-controller="WrentHouses" asp-action="Contact" class="hi-

icon hi-icon-archive glyphicon glyphicon-file"> </a> 

                    </div> 

                    <div class="ser-top"> 
                        <h4>Подать заявку на кредит</h4> 

                        <p> 

                            Также у клиентов есть возможность подать заявку на 
кредит, ипотеку. Это большая возможность для тех кому удобно 

                        </p> 

                    </div> 

      <div class="clearfix"> </div> 
                </div> 

                <div class="clearfix"> </div> 

            </div> 
        </div> 

    </div> 

    <!--//services--> 

    <!--features--> 
    <div class="content-middle"> 

        <div class="container"> 

            <div class="mid-content"> 

                <h3>ЛУЧШИЕ ОСОБЕННОСТИ</h3> 
                <p> 
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Простота – клиент не должен тратить много времени на поиски нужной 
информации, иначе он просто закроет страницу и найдет другой ресурс;  

                    Информативность – чем больше сведений сможет получить 

клиент одномоментно, тем больше шансов, что результат поиска его 

удовлетворит; 
                </p> 

            </div> 

        </div> 
    </div> 

    <!--//features--> 

    <!--test--> 

    <div class="content-bottom"> 
        <div class="container"> 

            <h3>Отзывы</h3> 

            <div class="col-md-6 name-in"> 
                <div class=" bottom-in"> 

                    <p class="para-in"> 

                        Искала квартиру для командировке, в другом городе. Зашла на 

"MyHouse.kz" и все... Заходите, хороший сайт... Можно подобрать по вкусу, 
цене и всем вашим запросам хорошее жилье... 

                    </p> 

                    <i class="dolor"> </i> 
                    <div class="men-grid"> 

                        <a href="#" class="men-top"><img class="img-responsive men-

top" src="~/images/te.jpg" alt=""></a> 

    <div class="men"> 
                            <span>Максим Анатольевич</span> 

                        </div> 

                        <div class="clearfix"> </div> 
                    </div> 

                </div> 

                <div class=" bottom-in"> 

                    <p class="para-in"> 
                        Сайт информативен, но часто по обьявлением не понятно это 

суточная аренда или же цена выставлена за месяц 

                    </p> 

                    <i class="dolor"> </i> 
                    <div class="men-grid"> 
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                <li><a href="#"><img class="img-responsive" src="~/images/lg2.png" 
alt=""></a></li> 

                <li><a href="#"><img class="img-responsive" src="~/images/lg3.png" 

alt=""></a></li> 

                <li><a href="#"><img class="img-responsive" 
src="~/images/agent6.png" alt=""></a></li> 

                <div class="clearfix"> </div> 

            </ul> 
            <ul> 

                <li><a href="#"><img class="img-responsive" 

src="~/images/agent1.png" alt=""  style="height: 40px; width:100px"></a></li> 

                <li><a href="#"><img class="img-responsive" 
src="~/images/agent2.png" alt=""  style="height: 40px; width:100px"></a></li> 

                <li><a href="#"><img class="img-responsive" 

src="~/images/agent3.png" alt=""  style="height: 40px; width:100px"></a></li> 
                <li><a href="#"><img class="img-responsive" 

src="~/images/agent7.png" alt="" style="height: 40px; width:100px"></a></li> 

                <li><a href="#"><img class="img-responsive" 

src="~/images/agent5.png" alt=""></a></li> 
                <div class="clearfix"> </div> 

            </ul> 

        </div> 
    </div> 

    <!--//partners--> 

</div> 

 
3 Сатылымда тұрған мүлік контроллер мәтіні 

 

namespace UserHouseRole.Controllers 
{ 

    public class SaleHousesController : Controller 

    { 

        private readonly ApplicationDbContext _context; 
        private readonly IWebHostEnvironment _hostEnvironment; 

 

        public SaleHousesController(ApplicationDbContext context, 

IWebHostEnvironment hostEnvironment) 
        { 

            _context = context; 
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            this._hostEnvironment = hostEnvironment; 

        } 

        // GET: SaleHouses 
        public async Task<IActionResult> Index() 

        { 

            return View(await _context.SaleHouse.ToListAsync()); 

        } 
        [HttpGet] 

        public async Task<IActionResult> Index(string Salesearch) 

        { 
            var salequery = from x in _context.SaleHouse select x; 

            if (!String.IsNullOrEmpty(Salesearch)) 

            { 

                salequery = salequery.Where(x => x.Street.Contains(Salesearch) || 
x.Price.Contains(Salesearch) || x.City.Contains(Salesearch) ); 

            } 

            return View(await salequery.AsNoTracking().ToListAsync()); 
        } 

        public async Task<IActionResult> Index1(int? id) 

        { 

            if (id == null) 
            { 

                return NotFound(); 

            } 
 

 


	ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

