
 چیست ؟ (Flutter) فالتر

 

( را شنیده Flutterباشید ، احتماال اسم فالتر )  اگر عالقه مند به دنیای برنامه نویسی موبایل
با  Flutterکمپانی گوگل از فریم ورک جدید خود ، یعنی فالتر رونمایی کرد .  ۲۰۱۷اید . در سال 

این که عمر بسیار کمی دارد اما به سرعت در میان برنامه نویسان محبوب و مورد توجه قرار 
 گرفته است.

 iosاندروید و  Nativeجالبی کار اینجاست که شما تنها با یک بار کد نوشتن می توانید خروجی 
اپلیکیشن تولید کنید  iosبگیرید در حالی که اگر میخواستید به شکل جداگانه برای اندروید و 

 ، باید دو زبان متفاوت را یاد میگرفتید که در زمان و هزینه اصال به صرفه نخواهد بود.

 .چند سکویی بودن آن نیست !! ویژگی های خیلی بهتری هم دارد  Flutterالبته تنها ویژگی 

می باشد که یک  Dartزبان توسعه یافته توسط گوگل به نام دارت   فالتر  زبان مورد استفاده در
 زبان شی گرا و سطح باال با شباهت به جاوا می باشد .

 

 



 Flutterویژگی های 

 سرعت باال در توسعه ی اپلیکیشن :

تغییراتی که در کدتان می دهید را در کمتر از یک ثانیه مشاهده کنید   شما در فالتر می توانید
یشن را مجدد اجرا کنید . به این ، یعنی برای یک تغییر کوچک دیگر نیاز نیست کال اپلیک

 می گویند .  Hot Reloading قابلیت در فالتر

hotReload 

مورد دیگری که در توسعه سریع فالتر وجود دارد این است که ، به عنوان مثال اگر شما بخواهید 
فالتر و با زبان های بومی مثل کاتلین یا جاوا مقایسه کنید به این نکته پی می برید که توسعه 

ها  Widgetدادن یک پروژه همسان در فالتر خیلی سریع تر از کاتلین می باشد چرا که خیلی از 
در فالتر وجود دارند و تنها با چند خط کد ساده می توانید از آن استفاده  ListViewدر فالتر مانند 

 به شدت دردسر دارد . ListViewکنید در حالی که در زبان های بومی استفاده از همین 

 رابط کاربری منعطف :

می توانید ظاهر های یکی دیگر از مهمترین و جذاب ترین ویژگی های فالتر ، این است که 
خالقانه و پیچیده ای را به آسانی پیاده سازی کنید . شاید اگر بخواهید ظاهر های زیبا و پیچیده 



ای را در زبان های بومی پیاده سازی کنید ، دچار مشکالتی بشوید اما در فالتر کار شما به شدت 
 آسان تر خواهد بود.

 رایگان بودن تمام ابزار های مورد نیاز :

التر کامال متن باز و رایگان است و اصال نیازی نیست برای استفاده از آن هزینه ای را پرداخت ف
کنید . همین متن باز بودن فالتر سبب شده است که پکیج های زیادی که توسط سایر برنامه 

 نویسان توسعه داده شده است در دسترس باشد و کار را برای شما آسان تر کنند.

 عملکرد عالی :

و زبان دارت هست که دست  Flutterاز نظر عملکراین  React Nativeر مقایسه با فریمورک د
باال را دارد. به دلیل اینکه هیچ نیازی به جاوا اسکریپت ندارید تا با کامپوننت های نیتیو ارتباط 

 برقرار کند. همین کار باعث افزایش عملکرا و بهره وری اپلیکیشن می شود.
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