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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

و تالش جمعي از همكاران  "رسوليان محسنجناب آقاي امير"كتابي كه در دست داريد با همت 
  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 

برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم
ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه 

  شناسنامه كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مقدمه مولف
که هم اکنون در اختیار شماست سعی شده است تـا حـد    "Flutterآموزش کاربردي "در تالیف کتاب  

و تمام موارد مورد نیاز  امکان از پیچیدگی هاي فنی و تئوري در بحث آموزش برنامه نویسی پرهیز کرده
را از نقطه صفر و بدون نیاز بـه دانـش قبلـی از دنیـاي برنامـه       Flutterبراي شروع به کار با فریم ورك 

 نویسی به شما آموزش دهد.

پرداختـه میشـود و در کنـار آن      Flutterفصل هاي ابتدایی کتاب به بررسـی تاریخچـه زبـان دارت و    
  از براي شروع کار نیز بررسی میشود.  آموزش نصب پیش نیازهاي مورد نی

به عنوان اولین قدم با مفاهیم پایه اي در برنامه نویسی آشنا خواهید شد و سپس وارد مبحث مهم شـی  
گرایی میشوید. اگر تجربه استفاده از زبان هاي برنامه نویسـی را داشـته باشـید فصـل هـاي اول کتـاب       

  .میتواند مرور خوبی براي دانش قبلی شما باشد

خواهید بود تـا از   Flutterبا فراگرفتن دانش برنامه نویسی با استفاده از زبان دارت آماده ورود به بخش 
  اپلیکیشن هاي مختلف را براساس دانسته هاي خود توسعه دهید.

براي تبدیل شدن به یک برنامه نویس حرفه اي مطالعه کتاب هاي مختلـف و یـا شـرکت در دوره هـاي     
% شما نمیشوند بلکه منابع آموزشی براي مشخص کـردن  100اعث یادگیري کامل و آموزشی گوناگون ب

مسیر پیش روي شما طراحی شده اند و با یادگیري موارد مورد نیاز براي طی کـردن ایـن مسـیر حتمـا     
نیاز به تمرین بسیار زیادي دارید, بنابراین در کنار هر منبـع آموزشـی انجـام تمـرین هـاي گونـاگون و       

ژه هاي کوچک باعث آشنا شدن شما با چالش هاي مختلف در زمینه برنامه نویسـی میشـود   طراحی پرو
که با حل کردن این مشکالت شما تبدیل به یک برنامه نویس حرفه اي خواهید شد. یک برنامـه نـویس   

  همیشه آماده روبرو شدن با چالش هاي دشوار است تا دانش خود را از این طریق افزایش دهد.

نوشته شده است و ممکن اسـت   Flutter 2.5هاي نوشته شده در این کتاب براساس نسخه تمام مثال 
در سالهاي آینده با انتشار نسخه هاي جدید بخشی از کدها نیاز بـه تغییـر و بروزرسـانی داشـته باشـند      

هاد بنابراین اگر بخشی از مثالها با خطا مواجه شدید و از کدهاي نوشته شده خود اطمینان داشتید پیشن
  میکنم براي مطالعه و استفاده کامل از این کتاب از همین نسخه استفاده کنید.
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  مقدمه
 یـز افـزار ن در سراسر جهان صنعت نـرم  مختلف افراد توسط موبایل يها گوشی از استفاده گسترش با

  .است شدهچند سال  یندر ا یاديز یارار تحوالت بسدچ
یسـتم توسـط شـرکت اپـل س    یفـون آ یلموبا ینسخه از گوش یناول یبا معرف زمان هم 2007سال  از
یسـتم شدند و بـه سـمت س   یمیعظ بنیادي تغییرات دستخوش نیز ها یمورد استفاده در گوش يها عامل
نـوع   یـن مـردم از ا  یـاد ز یارآن اسـتقبال بسـ   یجهکه نت ،کردند یداسوق پ ها نیکیشاپل یتبا محور یعامل
  شد. ها یگوش

 و هوشـمند  يهـا  گوشی بازار تمام تقریباً یدو گوگل با توسعه اندرو iOSعامل یستمس یبا معرف اپل
  .دادند اختصاص خود به را ها تبلت
 یـل موبا یگوشـ  یـک مربـوط بـه    يها برنامه ،هوشمند يها یگوش از استفاده گسترش این از قبل تا

 امـروزي  شـکل  بـه  گوشـی  يمختلـف رو  يها افزار نرمو نصب  کردیم یداتوسعه پ از قبل یتوسط کمپان
 سـاخت  و توسـعه  بـه  نیـاز  عامـل سیسـتم  دو ایـن  از اسـتفاده  افـزایش  بـا  میان این در اما ؛نبود مرسوم

 يهـا  فروشـگاه  معرفـی  بـا  و کـرد  پیـدا  افـزایش  نیـز  هوشمند يها گوشی براي ديکاربر يها اپلیکیشن
 نسـبتاً  پلتفـرم  بـا  دهنـدگان توسـعه  و افـزار  نرم مهندسان ،موبایل يها بازي و اپلیکیشن براي اختصاصی

  .شدند مواجه کامپیوتر دنیاي در جدیدي
 ایـن  رسـمی  زبـان  عنوان به را جاوا زبان اندرویدي يها فزارا نرم ساخت و طراحی براي گوگل شرکت

  .کرد ارائه کاربران به توسعه محیط عنوان به نیز را استودیو اندروید افزار نرم و کرد معرفی عاملسیستم
 زبـان  از پشـتیبانی  بـه  شـروع  اسـتودیو  اندرویـد  3.0 نسخه معرفی با زمان هم 2017 سال در گوگل

 زبـان  را کاتلین زبان گوگل 2019 سال در ،نهایت در. کرد اندروید توسعه مسیر در کاتلین ینویس برنامه
  .باشدمی آن رسمی زبان حاضر حال در و برگزید اندروید عامل سیستم ینویس برنامه براي مناسب
 یپـد و آ یفـون آ یگوشـ  یاختصاصـ  عامـل  یسـتم س که iOS یعنی ؛یداندرو اصلی رقیب میان این در

 يهـا  اپلیکیشـن  سـاخت  بـراي  xCodeتوسعه  یطو مح Objective-C ییسنو برنامهاز زبان  باشد، یم
 زبـان  انعنو به جدیدي ینویس برنامه زبان از زمان گذشت با گوگل مثل نیز اپل. کندمی استفاده موبایل
 .کرد رونمایی اپلیکیشن توسعه براي خود موبایل يها گوشی عامل سیستم رسمی

 ؛بود یدهبه خود ند یبزرگ ییرو تغ یروزرسان هاز دهه هشتاد تا به امروز ب تقریباً Objective-C زبان
 یرا بـه عنـوان زبـان رسـم     swift یفتسو ییسنو برنامهشرکت اپل زبان  2014سال  در یلدل ینبه هم

لپ ،هوشمند ساعت ،آیپد ،آیفون مثل ؛شرکت این يها گجت تمام به طوبمر يها یکیشناپل توسعه يبرا
  .کرد معرفی اپل تلویزیون و بوكمک يها تاپ

 و زبـان  از کـدام  هـر  امـروزي  هوشمند يها گوشی عامل سیستم دو این که شدیم متوجه اینجا به تا
 معنـی  بـدان  ایـن  که ،کنندمی استفاده کاربردي يها اپلیکیشن طراحی براي مختلفی توسعه يها محیط
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 زبـان  دو با باید کند طراحی ايبرنامه ها گوشی این دوي هر براي باشد داشته قصد شخصی اگر که است
 اگـر  یـا  ؛دارد نیـاز  نیـز  تـر بیش زمان برابردو به تقریباً چنین هم و باشد آشنا کامالً مختلف ینویس برنامه

 بـه  موبایـل  اپلیکیشـن  یـک  قالـب  در را خـود  محصـول  از مخصوص اينسخه باشد داشته قصد شرکتی
 ،دارد ها عامل سیستم این از کدام هر براي نویس برنامه زیادي تعدادي استخدام به نیاز ،دهد ارائه کاربران

   .شود می آن نگهداري و توسعه هزینه افزایش باعث که
کـه   یتی. وبسـا یسـتیم مواجه ن یمشکالت ینبا چن یتسا یک طراحی مثل ؛مختلف يها پلتفرم در اما
کـه   يالهیهـر وسـ   یبه طور کلـ  ،یلموبا يها یو گوش یاسراسر دن یوترهايدر تمام کامپ شود یم یطراح

 از اسـتفاده  بـه  نیـازي  و شـود  مـی  داده نمـایش  شـکل  یـک  به تقریباً ،باشد ینترنتیمرورگر ا یک يدارا
  .نداریم ها آن براي جداگانه ابزارهاي
در  Cross platform یـا  ییسـکو چند ییسـ نو برنامـه تحت عنوان  یله باعث شد تا مفهومأمس این

  شود. یدهشن تریشروز ببهروز یلموبا يها کیشنیتوسعه اپل
بـه   یسـی بـار کدنو یـک هستند که با  ییها ورك یمفرشامل  ؛به شکل ساده ییسکوچند ینویس برنامه

 يابـر  یـد توان یم یسینوبار کدیکمثال شما با  يبرا ؛دهندیمختلف را م يها یخروج یافتشما امکان در
  .یدکنو از آن استفاده  یریدمختلف بگ یخروج iOSو  یداندرو عامل یستمسدو 

 درامـا   ؛نـد ا هشد معرفی گوناگون يها توسط شرکت کار ینا يبرا یمختلف يها ورك یمفربه امروز  تا
دهنـدگان را  نستند انتظـارات توسـعه  نتوا ،که داشتند یمختلف يها ضعف یلبه دل ها آن از کدامهیچابتدا 

 یپتشد و از زبان جاوا اسکر یمعرف یسبوكتوسط ف که React native ورك یمفرمانند  ؛برآورده کنند
 قـدرت شـارپ  یس ییسنو برنامهکه از زبان  یکروسافتاز طرف شرکت ما xamarin یاو  کردیاستفاده م

  .استگرفته
 يمخـتص بـه خـود بـرا     ییسکوچند يها ورك یمفرکه از  ،هم بودند یگريد يها کتشر ینب ینا در

خـود بـه    یاختصاص ورك یمفرمثل شرکت اوبر که از  ؛کردندیاستفاده م یازشانمحصوالت مورد ن یدتول
در  یـادي ز اریبسـ  ییجـو و باعـث صـرفه   کنـد یاستفاده م یلموبا يها یکیشنتوسعه اپل يبرا RIBsنام 
  .است شدهو زمان  ینههز

خـوش  خود را نسبت به گذشته دست یزن ییسکوچند يها ورك یمفر ،يروز تکنولوژبهروز یشرفتپ با
نوشـته  يهـا  برنامـه ( یبـوم  يها یکیشناپل ياند تا پا در جاقرار داده یمختلف يها يسازینهو به ییراتتغ

داشـته   افـزار  نـرم از صـنعت   تـري یش) بگذارند و بتوانند سهم بعامل یستمسآن  یط زبان رسمشده توس
 ینویسـ  برنامـه  پیشـرفت  در تـوجهی  قابـل  سهم ابزارها این پذیرش با هم دنیا بزرگ يها باشند. شرکت

  .کرد اشاره...  و پی گوگل ،اوبر ،اینستاگرام به توان می ها شرکت این جمله از ؛اندداشته سکوییچند

  
  

  

  




