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Внедрение компьютерных технологий в процесс обучения истории создаёт предпосылки для 
интенсификации образовательного процесса. Использование компьютерных технологий вносит изменения в 
цели и содержание обучения, появляются новые методы и организационные формы обучения. КТ позволяют 
использовать на практике психолого-педагогические разработки, обеспечивающие переход от 
механического усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания, развивать 
информационную компетентность будущего специалиста. 

Очевидно, что рассмотренная информационная технология позволяет преподавать не только 
географию, но и историю на более высоком научно-теоретическом и методическом уровнях, интегрировать 
знания по предмету, а обучаемым ощущать себя активными участниками процесса обучения, получать 
новые знания, овладевать соответствующими компетенциями. 
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С# ПРОГРАММАЛАУ ТІЛШЩ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ЕСЕПТЕУ 
ЖҰМЫСТАРЫНДА ҚОЛДАНУ 

Мирзахмедова Г.А., Самбетбаева А.К. 
Эл-Фараби атындагы Қазак Ұлттык университеті, Алматы, Қазакстан 

Резюме 
Язык С# довольно успешно использовался в проектах многих типов, в том числе для разработки Web-

приложений, баз данных, GUI и т. д. Одним из последних рубежей применения С# кода вполне могут стать 
научные вычисления. Язык С# заслужил большое уважение и популярность среди разработчиков самых 
разных программных продуктов. Последнюю пару лет С# играл важную роль в производстве устойчивых 
к сбоям продуктов-от настольных приложений до Web сервисов, от высокоуровневых решений 
в автоматизации бизнес - процессов до программ системного уровня и от однопользовательских 
продуктов до корпоративных решений в сетевых распределенных средах. 

Summary 

С # language quite successfully used in many types of projects, including for the development of Web-based 
applications , database, GUI , etc. One of the last frontiers of application С # code may well be scientific 
computing. С # language has earned great respect and popularity among developers a variety of software products. 
The last couple of years, С # has played an important role in producing robust products from desktop applications 
to Web services, from high automation of business processes to software and system-level products from single user 
to enterprise solutions in network distributed environments . 

C# программалау тілі көптеген типтегі, атап айтар болсак Web-косымшаларын, мэліметтер корын, 
GUI жэне т.с.с жобаларды құру барысында кең қолданылады. Ғылыми жэне математикалық жобаларды 
кұру барысында С# программалау тілін FORTRAN және С++ программалау тілдерімен салыстыруга бола 
ма? ЛТ жүктеуішінің, Microsoft (Microsoft intermediate language, MSIL) аралық тілінің жэне калдыктар 
жиындығының (garbage collector) программаның енімділігіне калай эсер ететінін аныктау ушін .NET 
программалау тілдеріндегі жалпы тілдік колданушы ортаны (common language runtime, CLR) зерттейміз. 

Бұл жұмыста біз С# программалау тілінің өңделу жылдамдығы қиынға соғатын программам 
кодтарды жеңіл кұруга мүмкіндік беретін кейбір іпгкі ерекшеліктерін карастырамыз. С# программалау 
тілінің ғылыми жобаларды кұру, сандык есептеулер жүргізу барысында маңызы зор екеніне көз жеткізуге 
болады. Сонымен катар жадыны баскару кезінде жүктелу жылдамдыгы баяу орындалатын жобалардын 
жеңіл және жылдам орындалатынына көз жеткізуге болады; программалык код есептеу амалдарын (discard) 
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жүргізу барысында жадыда үлкен орынды алмайтын болғандыктан калдыктар жиынтығында кідіріске 
рпырамайды. 

Ғылыми жұмыстарды жобалау барысында программалау тілдерінің негізгі ерекшелігі оның өнімділігі 
болып табылады. Кодтарды жүктеуіштер мен генераторлар өнімділікті шектеуші факторлар болып 
табылады. Мысалы, кең таралған С++ программалау тілінің жүктеуіштері кодтарды генерациялау мен 
тиімділеу жүмыстарын жақсы аткарады. Айтар болсақ, С++ тілінде уакыггык нысандардың санының аса 
жоғары болмағаны жен. Сондыктан да математикалық өрнектерді дэл шепгуге мүмкіндік беретін өрнектер 
нұскауышын колданған жен. Нәтижесінде математикалық амалдардың орьгадау барысындағы көптеген 
цателіктерге жол берілмейді. 

Өзге де .NET объектіге бағытталған тілдер секілді С# тілі жалпы программалау тілдерінің орындалу 
ортасында (CLR) жүзеге асырьшатын MSIL (Microsoft intermediate language)-fle жүктеледі. CLR кыскаша 
тиімділеуші JIT жүктеуішінің және калдыктар жиынтыганың кешені түрінде көрсетуге болады. С# тілі CLR 
функционалдылығының басым бөлігін колданады және көрсетеді, сондыктан да орындалушы ортада кандай 
шал орындалып жатканын бөліктеп карастырған маңызды. 

Ғалымдардың кілттік талаптарының бірі - кодтардың портталу (гшатформалар арасында алмастыруға 
болады). Ғылыми - зерттеу институттары мен зертханалары жоғары деңгейлі платформалар мен 
машиналармен жұмыс істейді. Ондай ұжымдарда программалык код дэл нәтижені табу ушін әртүрлі 
машиналарда жүктелетін. Бірак накты жауапты алу аса оңайға сокпайтын. Мысалы, көптеген күрделі 
масштабты жобалар бірнеше тілде жазылған программалык кодтарды колдану аркылы өнделеді; сондықтан 
бір платформада орындалған программалык кодтың келесі шіатформада жұмыс жасайтынына ешкім 
кепілдік бере алмайды. 

CLR кітапханалар мен косымшаларды MSIL-де жинақталган бірнеше программалау тілінде жазуға 
мүмкіндік береді. Сонан соң MSIL кез келген өзіне сәйкес келетін архитектурада жүзеге асырыла береді. 
Енді ғалымдар өздерінің математикалық кітапханаларын FORTRAN тілінде жазып оны С++ сәйкестендіре 
шды, жэне нәтижелерін ғаламторда жариялау ушін С# программалау тілін жэне ASP.NET колдана алады. 

Java Virtual Machine (JVM) мен салыстырғанда CLR - бұл көптеген программалык тілдерге арналған 
эмбебаб орта және мақсатты платформа. Сонымен қатар CLR мэліметтер арасындағы өзара байланысты, 
ггрограмммлаык тілдердің арасындағы өнімділіктерін ажыратуды камтамасыз етеді. MSIL-кодта жуктелетін 
бірнеше программалык тілдер бар. Мүндай тілдердің кұрамына Ada, С, С++, Caml, COBOL, Eiffel, 
FORTRAN, Java, LISP, Logo, Mixal, Pascal, Perl, PHP, Python, Scheme и Smalltalk кіреді. 

JIT жүктемесі - бірнеше программаларды тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін технологияның аса 
ерекше бөлігі. ЛТ жүктеуіші теориялык турде бірнеше рет кайта жүктелетін программалык код аса тиімді 
генерациялау аркылы жинакталған акларагтарды колдануға мүмкіндік береді. Қазір жүктеуіш машиналык 
кодты эрбір әдіс үшін бір рет кана генерациялайды. Генерациядан соң машиналык код компьютердің 
жылдамдығына байланысты орындалады. 

Ғылыми программалау жұмыстарында бұл ыңғайлы болуы мүмкін. Ғылыми есептеулер коды 
негізінде сандык амалдарды орындайды. Мұндай сандык амалдарды аз ғана уакытта орындау үшін біз 
аппаратты жабдықтарды тиімді пайдалана білуіміз керек. 

SciMark эталонды тесттері ғылыми косымшаларда кең таралған есептеу амалдарын пішіндейтін 
бірнеше өзектерден тұрады. Олардың әрқайсысының өз ерекшеліктері болады. Атап кеткеніміздей 
есептеуіш кодтар калдыктар жиьштығын оқшауламайды. Бүл қағидалар жадыда көп орынды алматын өте 
карапайым есептеу жұмыстарында жеңіл жүзеге асырылады. Барлығы орындалатын аймакка және 
амалдардың өнделу үдерісіне байланысты орындалады. 

Келесі мысалда матрицаларды бір-біріне көбейту жэне калдыктар жиынтығын окшаулау 
программасы көресетілген. Біз мысал ретінде матрицаларды тандадық, себебі олар көптеген ғылыми 
жобаларда жиі қолданылады. Матрицалар компьютерлік графика, томография генетика, криптограмма 
электр желілері жэне экономика салаларында көптеген қүбылыстардың тэжірибелік шешімдерін алу үшін 
колданылады. 

Мысал: 

using System; 

class Matrix 

{ 
doublef,] matrix; 
int rows, columns; 

Console.WriteLine("Finalize"); 

} 

public Matrix(int size A, int sizeB) 

{ 

rows = sizeA; 
columns = sizeB; 
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matrix = new doublefsizeA, sizeB]; 

} 
public double this[int i, int j] 

set { matrix[i,j] = value;} 

get { return matrixfij];} 

} 
public int Rows 

{ 

get {return rows;} 

} 
public int Columns 
{ 
get {return rows;} 
} 

} 
class MatMulTest 
{ 
static void Main(string[] args) 

{ 
int i, size, loopCounter; 
Matrix MatrixA, MatrixB, MatrixC; 
size = 200; 

MatrixA = new Matrix(size,size); 

MatrixB = new Matrix(size,size); 

MatrixC = new Matrix(size,size); 

for (І=0; i<size; i++) 

{ 

for (int j=0; j<size; j++) 

{ 

MatrixA [ i , j ]=( i+ j ) * 10; 

MatrixB [ij]= ( i + j ) * 2 0 ; 

} 

} 
loopCounter = 1000; 
for (i=0; i < loopCounter; i++) Matmul(MatrixA, 
MatrixB, MatrixC 
Console.WriteLme("Done."); 
Console.ReadLine(); 
} 

public static void Matmul(Matrix A, Matrix B, Matrix C) 

{ 

int i, j, k, size; 

double tmp; 

size = A.Rows; 

for (i=0; i<size; i++) 

{ 

for (j=0; j<size; j++) 

{ 
tmp = C[i j ] ; 
for (k=0; k<size; k++) 
{ 

tmp+= A[i,k] * B[k,j]; 

} 

C[ij] = tmp; } 

} 

} 
} 

Енді CLR-ден C# тіліне көшсек. Атап кеткеніміздей С# программалау тілі бірнеше программалык 

тілдердің жиынтығы. С# - объектіге бағытталған тіл. Біздің заманымыз өзара тыгыз байланыскан 

объектілерден тұратын болғандыктан, объектіге бағытталған программалау тілдері ғылыми есептеу 

жұмыстары үшін өте ыңгайлы прогаммалау тілі болып табылады. Сонымен катар, кұрылымдык объетіге 186 



бағытталган программалык код ғылыми моделъдердщ өзгерістеріне байланысты ішкі әдістер жеңіл және 
жылдам өзгертіле береді. Бірақ барлык ғылыми кұбылыстарды объектілер және олардың өзара байланысы 
аркылы көрсетугё келмес - мүлдай жағдайда объектілерге нүхкзу күрделі қиындыктар туындатуы мүмкін. 
Мысал ретінде молекулярлык динамиканы алуға болады. Молекулярлык динамика - есептеуіш химия, 
физика, биология жәңе материалтану ғылымдарында кең қолданылады. Ол компьютерлерді гылыми 
колданудың алгашқы аймағы болды: 1957 жылы Элдер (Alder) жәнеУэйнрайт (Wainwright) аргондардың 
шамамен 150 атомының козғалысьш пішіндеген. Молекулярлык динамикада ғалымдарды атомдардың өзара 
катынасын жүптық потенциалдар (pairwise potentials) аркылы моделъдеу кызыктырады, бүган мысал ретінде 
күннің, планетаның жүлдыздардың өзара катынасына гравитацияньщ әсерін алуға болады. Нәтижесінде 
жултык күш пен энергияның есептеуге арналған теңдеуі күрделі болады, сондыктан оны есептеу үшін 
объектіге бағытгалған жүйелерді колданудан бас тартып дәстүрлі есептеу үрдісін пайдалануга тура келеді. 
Ал дәстүрлі үрдістер коды да өндірісте колайсыз болуы мүмкін. Мұның барлығы мэліметтерді сактау және 
колдану алгоритмдерінен тэуелді болады. Осы есептеу жұмыстарын С# тілінде шығаруға болады. Әрине 
объектіге бағытталған программалау тілін пайдалану тиімді шешім болмауы мумкін, бірак ғылыми 
программалау бастамалары ушін колайлы болып келеді. Нәтижелерді алу жэне есептеу жұмыстарын 
жүргізуге арналган барлык айнымалылар мен эдістерге жалғыз класс колданылады. 

С# тілінде сілтемелік (reference types) («тяжеловесные» объекты) жэне шамалар типі немесе мэндік 
типтер (value types) («облегченные» объекты) болып бөлінетін екі негізгі категория бар. Сілтемелік 
типтерге жады үйінділерден (жалғыз ерекшелік(кателік) — stackalloc кілттік сөзін қолдану) бөлінеді; олар 
абстракцияның косымша деңгейлерін күрады, яғни олардың сақталған орнына сілтеме аркылы енуді талап 
етеді. Бүл типтерге тікелей катынас жасауға болмайтындыктан сілтемелік типтің айнымалылары дерлік 
барлык кезде сілтемені накты объектте(немесе null) сақтайды. Жады үйіндіден бөлінетін болғандыктан 
есептеу жүмыстары жүргізілетін орта эрбір ерекшелінген сұраныстың дұрыстыгына сенімді болуы керек. 
Жадыны сэтті ерекшелейтін келесі мысалды карастырайык: 

Matrix m = new Matrix( 100, 100) 
CLR жадысыньщ байланыс кұралын баскарушы ерекШелеуте сүраныс алады, объетілерді, класс 

айнымалыларын сактауға арналған жады көлемін есептейді. Содан соң жады байланыс кұралын баскарушы 
үйіндіде есептеу жұмыстарын сактауға арналған орын бар жогын тексереді. Егер нысандарды сактауға 
арналған орын жеткіліксіз болса, онда орынды босату және үйінділерді сыгу үшін калдыктар жиынтығы іске 
косылады. 

Егер есептеу үрдісі сэтті өтсе, онда жады байланыс күралын баскарушы объект жадыға сақталмас 
бұрын өте маңызды амалды колдануы кажет. Ол калдыктар жиынтыгын ұрпактан үрпакка (generational 
garbage collection) колдану үшін кажетті жэне жазбалар тоскауылында (write barrier) блок коды туындалады. 
Өз кезегінде амалдарды орындаушы орта жазбалар тоскауылын объект жадыдагы накты адреске жазылган 
сайын немесе объект жадыдагы баска объектке сілтеме жасалган кезде генерациялайды. Ұрпактар бойышпа 
калдыктар жиынының бүзылмауын есте сактау кажетті бөліктердің бірі - өзге объектілерден осы объектке 
сілтеме жасалган уақытта объектілерде осы жазбаның қателіксіз жинакталған болуы өте манызды. 
Жазбалар тоскауылы амалдардың орындалу кезеңінде азғана кідірісте болады, сондыктан бірнеше 
нысандарды кұру ғылъгми қосымшалар үшін тиімсіз болып табылады. 

Мэндік типтер стекте сакталады. Мүндай типтерге абстракцияның косымша деңгейлері кажет емес, 
сондыктан мэндік типтердің айнымальшары барлық тек сан мэнін сактайды (сондыктан null мәніне ие 
болмайды). Мэндік типтердің сілтемелік типтермен салыстырғандағы басты ерекшелігі онда күрылған 
косымшалар кідірісте болмайды. Оларға жады стектің карапайым көрсеткіші аркылы стектен бөлінеді. Бүл 
объектілер ешкашан калдыктар жиынтығына бастамашылық етпейді. Сонымен катар мэндік типтер үшін 
жазбалар тоскауылы туындалмайды. 

С# тілінде мәндік типгердің мысалы болып - мәліметтердін карапайым типтері(іпі, float, single, byte), 
санауыштар жэне кұрылымдар болып табылады. Сілтемелік типтің ішінде орналаскан мәлімет типі стекте 
сакталады. Мысалы, келесі кодка назар аударайық: 

class Point 

I { 

private double x, у; 
public Point (double x, double y) 

I 1 

this.x = x; this.y = y; 

} 

} 

Бр класс көшірмесі 24 байттан түрады, оның ішінде 8 байт объекттің бас такырыбына бөлінеді, ал 
калган 16 байты - double: х жэне у типіндегі екі айнымалыға бөлінеді. Сонымен қатар сілтемелік типті 
мэндік тип объектісінің ішіне орнатканымен барлык нысан үйіндіге орнатылмайды. Үйіндіде тек массив 
кана ерекшеленеді, сілтеме стекте орналасады. 

Мэндік типтер өз кезегінде System.Object мұраланатын System.ValueType мүраланады. Сондыктан 
мэндік типтер кластарда бар функционалдылыкты камтамасыз етеді. Онда қүрылымдауыштар, әдістер, 

187 



..-ксаторлар жэне артык салмактанган операторлар брлуы мүмкің, они сонымен катар интерфейс rep 
реге асырылуы мүмкін. Бірак олардан мүраланбайды, жэне олар өзге типтерден мураланбайды. 

Ғыльши есептеу жумыстары үшін мәндік типтер; сілтемелік типтерге Караганда жылдамырак, 
тиімдірек орындалады. Көптеген өндірісшілер .NET Framework пайдаланып кітапханаларды куруға немесе 
технологиялар және программалық тілдер негізінде шешуге уакыттарын және еңбек корларын жұмсады. 
.NET косымшасындағы Common Language Specification, (CLS) жэне Common Type System (CTS) 
спецификасының арқасында программалык тілдердің арақатынасын біріктіреді. 

Өндірісшілер интернет компоненттерін және кең таралған косымшаларды кұру үшін С# колданады, 
ал бул программалау тілінін мүмкіндіктері өте көп, сондықтан оны ғылыми тіл ретінде пайдалануға болады. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ГАЗОВОЙ ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРЕ ПРИ ЗАЛПОВОМ ВЫБРОСЕ 

Наметова Ю. М., Исмаилов Б. Р., Гавриков В. В. 
ЮКГУ им. М. Ауэзова,г. Шымкент, Казахстан 

Түйін 
Ыстық газдың бүлтының өряеуінің үдерісі сияцты екі көріністің тізбектілігін карастырылады 

Бірінші көріністе негізгі қозгаушының щтиініц бүлттыц айырым температур асы жэне цоршагт 
ортаиыц болып табылады. Кейін кызудың біте- шогырланудың таратушылкы концентрщиясы 
турбулент диффузиянің теңдеумен моделденеді. 

Жүмыстыц түрлі әдістерін пайдаланып, мынадай сияқты, О.М. Белоцерковский, В.А. Андрющежо, 
Ю.Д. Шевелев « Аламьщ атмосферада аяныц қүйынды агысының серпіндічікі термиканың көтер-
цалыбы тартудың қагидасынан» деген алган жүмыста көрсетілген. Бүдан әрі келтір- цысымныц 
магынасының негіздерін, ныгыздыктар жэне сәрсенбінің цызуларынын цалыпца (1) -(5) кестепік 
магыналарды, ISA халықаралық стандартты атмосферасының кестелерін аппроксимация пайдаланды. 
Сайып келгенде an соңгы-айырмашылыц теңдеуінің жүйесін, аппроксимациялау такырыптарды (12) • 
(17) прогонка эдісімен шешіледі. 

Бүлакты создер: термик, математикалык цалып, турбулент диффузия 

Summary 

This paper describes the process of lifting the heated gas , as a sequence of two phenomena . In the first 
appearance of the main force is the temperature difference between the cloud and the environment. Once described 
adjustment process temperature and cloud environment, the spread of contaminants occurs solely by molecular 
diffusion and wind power. Various methods of work, such as , Bilotserkivskyi OM Andryushchenko VA, Sheveleva 
YD "Dynamics of spatial vortex flows in an inhomogeneous atmosphere ," according to which model the therm 
uplift derived from the theory of dimensions is based on several assumptions, which are described in the work. 7> 
following is a substitution of values of pressure, density and temperature of the medium in the model (1) • (5, 
approximate the table values using Table International Standard Atmosphere ISA. As a result, we obtain a system 
finite difference equations that approximate the problem (12) - (17 ) is solved by the sweep method .The process 
lifting the clouds of hot gas is seen as a sequence of two phenomena. In the first main driving force is tk 
temperature difference between the cloud and the environment. After leveling the temperature distribution oft 
concentration is modeled by the equation of turbulent diffusion. 

В работе создана упрощенная математическая модель подъема облака нагретого газа (термика) по 
кратковременного выброса примеси большой мощности, с целью оценки динамических параме 
подъема термика до выравнивания его температуры и скорости относительно окружающей среды [5, с. 
26]. Предполагается, что после процесса уравнивания температуры облака и окружающей с 
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