
  :زبان سطح باال

ه                        گفتيم كه در اصل براي پياده سازي راه حلهاي رايانه اي صفر و يك ها هستند كه تـدوين شـده و ـب

  .رايانه داده مي شوند اما ما براي پياده سازي واقعاً با اين مشقت دست در گريبان نيستيم

ت خود توسط راه حلهاي  امروزه به علت آنكه مساله دست و پنجه نرم كردن با اعداد و كدهاي دستورا            

ما معموالً برنامه ها را به زبانهاي . ما با صورت ديگري از دستور دادن به رايانه روبرو هستيم       ! رايانه اي حل شده   

  .شبيه به زبان سخن گفتن انسانها و توسط ابزاري شبيه ماشين تايپ جمالت و دستورات را وارد مي كنيم

ه    ( نزديكـي زيـادي دارد       نه كه به زبان سخن گفتن ما      اايه اين زبانهاي دادن دستورات به ر      ب نـسبت ـب

  .زبانهاي سطح باال مي گوئيم!) اعداد

ا كـدهاي رمـز           همانطور كه گفته شد زبانهاي سطح باال خود راه حلهاي رايانه اي براي سر و كله زدن ـب

ي توابع رياضـي از قبـل   ا تقسيم و ضرب و يا حتيي مثل چاپ نتايج ي  در اين زبانها براي كارها    . دستورات است 

اني    . دستورات ساده اي در نظر گرفته شده است        هر چه دامنه پوشش اعمال پيچيده با دستورات سـاده در زـب

   .سطح آن زبان باالتر و نزديكتر به زبان انسانها است. گسترش مي يابد

زبانهاي سطح باال پياده سازي در . نوشتن برنامه به زبان هاي سطح باال مزايا و معايب خاص خود را دارد       

افكار آسان تر است و برنامه نويس دغدغه پياده سازي ايده هايي كه براي حل مساله به ذهنش رسيده كمتـر                  

با عبور از سد مشكالت پياده سازي اعم از بسيار ريز كردن بخشهاي الگوريتم و يا تكرار فوق العاده زياد         . دارد

 توان بيشتر به راه حل اصل مسأله فكر كرد، در عين حال بـا نوشـتن در              در نوشتن دستورات ريز تكراري مي     

ه در بخش قبل گفته شده برنامه     كچنان( اين زبانها نمي توان از حداكثر سرعت رايانه  و يا حداقل حجم برنامه               



  .استفاده كرد) هم مثل داده هاي خام فضاي حافظه اشغال مي كند 

ه              از اين روست كه در بسياري زبانهاي        سطح باال امكان نوشتن بخشي از برنامه به زبان هاي نزديـك ـب

زبان ماشين قرار داده شده و هر جا كه نياز به سرعت باال و يا كم كردن حجم برنامه بـود مـي تـوان از زبـان                        

  .ماشين استفاده كرد

 


