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Bài 1
Khái niệm về lập trình và NNLT



NỘI DUNG

1. Khái niệm lập trình

• Khái niệm

• Phân loại

2. Chương trình dịch 

• Định nghĩa

• Phân loại



1. Khái niệm lập trình

a. Khái niệm
▪ Lập trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu

và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình
cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các
thao tác của thuật toán.



1. Khái niệm lập trình

b. Phân loại

Rất gần với 

ngôn ngữ máy, 

nhưng mã lệnh 

được thay bằng 

tên viết tắt của 

thao tác 

(thường là tiếng 

Anh).

Ngôn ngữ 

mà máy có 

thể trực 

tiếp hiểu 

và thực 

hiện.

Gần với ngôn 

ngữ tự nhiên, có 

tính độc lập cao, 

ít phụ thuộc vào 

loại máy và 

chương trình phải 

dịch sang ngôn 

ngữ máy mới 

thực hiện được.

NN máy
Hợp 

ngữ

NN bậc 

cao



a. Định nghĩa

 Chương trình có chức năng chuyển đổi ngôn ngữ lập 
trình bậc cao thành ngôn ngữ máy tính hiểu gọi là
chương trình dịch.

 Trong đó:

➢ Chương trình nguồn được viết trên ngôn ngữ lập trình 
bậc cao.

➢ Chương trình đích được chuyển đổi sang ngôn ngữ 
máy nhờ chương trình dịch.

Chương trình 
nguồn

Chương trình dịch Chương trình đích

INPUT OUTPUT

2. Chương trình dịch



THÔNG 

DỊCH

PHÂN LOẠI

BIÊN 

DỊCH

2. Chương trình dịch

b. Phân loại



➢ Kiểm tra tính đúng đắn 
của câu lệnh tiếp theo 
trong chương trình 
nguồn.

➢ Chuyển đổi câu lệnh đó 
thành các câu lệnh 
tương ứng trong ngôn 
ngữ máy.

➢ Thực hiện các câu lệnh 
vừa chuyển đổi.

Thực hiện lặp đi lặp lại 

dãy các bước sau:

Loại chương trình dịch này thích hợp cho đối thoại giữa 

người dùng và hệ thống.

Các ngôn ngữ khai thác hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đối 

thoại với hệ điều hành,… đều sử dụng trình thông dịch.
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1 01 1 1 1 0 1 0 0 1 1

1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0 1 1

1 1 0 1 1 1 1 0 1 0

2. Chương trình dịch



❖ Duyệt, kiểm tra, phát hiện 
lỗi, xác định chương trình 
nguồn có dịch được 
không.

❖ Dịch chương trình nguồn 
thành một chương trình 
đích có thể thực hiện trên 
máy và lưu trữ lại để sử 
dụng về sau.

Thực hiện qua hai bước sau:

Loại chương trình dịch này thuận tiện cho các 

chương trình ổn định và cần thực hiện nhiều 

lần.

2. Chương trình dịch
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Trân trọng cảm ơn!!!


