
– 8 – 

React NativeReact NativeReact NativeReact Native    և և և և FlutterFlutterFlutterFlutter        տեխնոլոգիաների տեխնոլոգիաների տեխնոլոգիաների տեխնոլոգիաների     
դրական և բացասական կողմերըդրական և բացասական կողմերըդրական և բացասական կողմերըդրական և բացասական կողմերը 

 Հովհաննիսյան ՆարեկՀովհաննիսյան ՆարեկՀովհաննիսյան ՆարեկՀովհաննիսյան Նարեկ    
 
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... ծրագրավորում, երկհարթակ, ճարտա-

րապետություն, բջջային հավելված, գրադարան, շուկա 
Ծրագրավորումը, լինելով ամենապահանջված և տարածված 

մասնագիտություններից մեկը, ծրագրավորողից պահանջում է ոչ 
միայն որոշակի ծրագրավորման լեզվի իմացություն, այլ նաև 
ծրագրավորման «արդյունավետ ոճի» տիրապետում, ինչը ակնկա-
լում է գրագետ մոտեցում՝ համակարգչի վրա խնդրի լուծման 
գործընթացի բոլոր փուլերում: Այսօր ծրագրային դաշտը շատ դի-
նամիկ է և փոփոխական. մեծ արագությամբ կարող են ի հայտ գալ 
նոր ծրագրավորման լեզուներ, տեխնոլոգիաներ և ուղեցույցներ, 
սակայն քիչ ժամանակ անց դրանք նույն արագությամբ կարող են 
անտեսվել և վերանալ։ Այդ պատճառով, ծրագրավորողներն ան-
ընդհատ նորացնում են իրենց գիտելիքները՝ գործնական հմտու-
թյունները շուկայում մրցունակ լինելու համար [5]: Սկսնակ ծրագ-
րավորողների համար առաջանում են բարդություններ՝ կապված 
ուսուցման համար առավել արդիական ծրագրավորման լեզվի և 
տեխնոլոգիայի ընտրության հետ: Նախքան այս բնագավառ մուտք 
գործելը ծրագրավորողը պետք է իր համար հստակեցնի, թե ինչ 
նախագծերի վրա է պլանավորում աշխատել, և որոնք են իրեն 
ավելի հոգեհարազատ ոլորտները: Հաճախ տրվող այն հարցին, թե 
որն է ամենապահանջված ծրագրավորման լեզուն, կարող ենք պա-
տասխանել՝ միայն ուսումնասիրելով ներկա պահին առկա աշխա-
տանքի առաջարկները: Ըստ միջազգային վիճակագրության՝ ներ-
կայումս առավել մեծ պահանջարկ ունեն WEB և Mobile ծրագրա-
վորումով մասնագիտացվածները:  

Բջջային (Mobile) հավելվածներ ստեղծելու համար սկսնակ 
կամ փորձառու ծրագրավորողներն օգտվում են տարբեր տեխնոլո-
գիաներից: Աշխատանքում, ըստ սեփական աշխատանքային 
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փորձի, կատարել ենք բջջային (Mobile) հավելվածների ստեղծման 
React Native և Flutter տեխնոլոգիաների համեմատական վերլու-
ծություն՝ ըստ 9 չափանիշների: 

React Native-ը հիբրիդ բջջային հավելվածների ստեղծման 
տեխնոլոգիա է, որը շրջանառության մեջ մտավ 2015թ.: Այն ստեղծ-
վեց Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգի մտահաղացմամբ: 
Մինչ այդ ակտիվ գործածվում էր QML տեխնոլոգիան: 

React Native տեխնոլոգիան գրվել է JavaScript, Java, Python, C++, 
Objective-C ծրագրավորման լեզուներով, իսկ կազմվող կոդը 
գրվում է JavaScript-ով: React Native-ի աշխատանքի ոճը նույնակա-
նացվում է React JS Java Script-ի ֆրեյմվորկի աշխատանքի հետ: 
React Native-ը հավելվածի օգտագործողին տեսանելի մասն է 
ապահովում, այսինքն frontend-ի տեխնոլոգիա է [3]: 

Flutter-ն ստեղծվել է Google-ի կողմից 2017թ.: Flutter-ը նախա-
տեսված է ոչ միայն բջջային, այլ նաև՝ WEB և Desktop հավելված-
ների ստեղծման համար, ինչն ապահովում է իր առանձնահա-
տուկ դիրքը շուկայում: Flutter-ը գրվել է Dart ,C++ և Skia Graphics 
Engine ծրագրավորման լեզուներով, իսկ կազմվող կոդը գրվում է 
Dart-ով [2]: 

Պատվիրատուների համար հարմար է, որ հավելվածներն 
ստեղծվեն այս տեխնոլոգիաների միջոցով, քանի որ հավելվածը 
կարող է աշխատել և՛ IOS, և՛ Android պլատֆորմների համար, ինչը 
շատ ձեռնտու է: Մեծ ծրագրավորողների բանակն արդեն երկար 
ժամանակ է, ինչ օգտագործում է React Native-ը: 

FLutter-ը նոր է մուտք գործում շուկա, բայց արդեն մեծ հավա-
նության է արժանացել ծրագրավորողների շրջանում:  

React Native-ը օգտագործում են 500 խոշոր կազմակերպու-
թյուններ, որոնցից են՝ Facebook և Facebook Ads Manager, Instagram, 
Bloomberg, Pinterest , Skype, Uber, Tesla և այլն: 

Flutter-ը, նորեկ լինելով շուկայում, արդեն ձեռք է բերել մեծ 
վստահություն հետևյալ կազմակերպությունների կողմից` 
Alibaba group, Greentea Insight Timer (9M+), Google, New York 
Times և այլն [4]: 
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Վերլուծենք այս տեխնոլոգիաների առավելությունները և 
թերությունները՝ օգտագործելով հետևյալ չափանիշները. 

1. ծրագրավորման լեզուն, 
2. տեխնիկական ճարտարապետությունը 

 (Technical architecture), 
3. ներբեռնումը (Installation), 
4. օգտագործողի ինտերֆեյսի կոմպոնենտները 

(UI components and development API), 
5. ծրագրի արտադրողականությունը (Developer productivity), 
6. օգտվողների աջակցությունը (Community support), 
7. թեստավորման աջակցությունը (Testing support), 
8. կառուցման և արձակման ավտոմատացման 

աջակցությունը (Build & release automation support), 
9. DevOps և CI/CD աջակցությունը [4]: 
Վերլուծության կատարման համար մանրամասն ուսումնասի-

րենք բոլոր նշված չափանիշները:  
React Native-ը օգտագործում է JavaScript-ը երկհարթակ հավե-

լածներ պատրաստելու համար. ներկայումս JavaScript-ը շատ 
օգտագործվող լեզու է վեբ ծրագրավորման մեջ: React Native-ը 
օգտագործում են JavaScript-ի React և այլ հայտնի գրադարանները: 
React Native-ի շնորհիվ WEB ծրագրավորողները կարող են 
բավական արագ ստեղծել բջջային հավելվածներ:  

Flutter-ը օգտագործում է Dart լեզուն, որը հեռարձակվել է 
2011թ. Google-ի կողմից: Dart-ը բավականին արագ յուրացնում են 
JavaScript և Java լեզուներով ծրագրավորողները. այն օբյեկտ կողմ-
նորոշված և կոմպիլացվող լեզու է [1]: 

Ծրագրավորման լեզվի տեսանկյունից React Native-ն ավելի 
հարմարավետ է, քանի որ React JSt-ը ծրագրավորողների շրջանում 
ավելի մեծ արձագանք է գտել: 

Ընտրելով երկհարթակ բջջային հավելված պատրաստելու 
գրադարանը՝ անհրաժեշտ է հաշվի առնել նրա տեխնիկական 
ճարտարապետությունը:  

React Native-ի Flux ճարտարապետությունը հիմնականում 
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կախված է JavaScript-ի գործարկման միջավայրի (runtime 
environment) ճարտարապետությունից և հայտնի է որպես 
JavaScript-ի կամուրջ: JavaScript-ի կոդը գործարկման ընթացքում 
վերածվում է React native-ի կոդի: React Native-ը օգտագործում է 
JavaScript-ի կամուրջը Native մոդուլների հետ հաղորդակցվելու 
համար: 

Flutter-ի ճարտարապետության անվանումն է Skia: Flutter-ը 
օգտագործում է Dart-ը, որն ունի բավականի շատ կոմպոնենտներ, 
այդ իսկ պատճառով այն չի օգտագործում որպես կամուրջ native 
մոդուլների հետ կապ հաստատելու համար: 

Այսպիսով՝ Flutter-ը հավելված ստեղծելու համար ունի սեփա-
կան գործիքներ և այդ պատճառով Flutter-ը չի օգտագործում կա-
մուրջ, ինչը նպաստում է հավելվածների արագագործությանը: 

React Native-ի ներբեռնումը կատարվում է արագ, MacOS և 
Linux ՕՀ-երում անհրաժեշտ է ընդամենը մի քանի հրաման 
գրառել, իսկ Flutter-ի համար պետք է ներբեռնել zip ֆայլը և կա-
տարել հրամանները՝ ըստ տրված հերթականության:  

Ներկայացնենք React Native-ի ներբեռնման քայլերի հերթակա-
նությունը LINUX օպերացիոն համակարգի համար. 

1. ներբեռնել npm(node package manager), 
2. npm install -g expo-cli, 
3. expo init AwesomeProject, 
4. cd AwesomeProject,  
5. npm start: 
Ներկայացնենք Flutter-ի ներբեռնման քայլերի հերթականու-

թյունը՝ LINUX օպերացիոն համակարգի համար. 
1. ներբեռնել Flutter-ի SDK-ն(Software development kit), 
2. https://flutter.dev/docs/get-started/install/linux, 
3. cd ~/development, 
4. tar xf ~/Downloads/flutter_linux_v1.9.1+hotfix.6-stable.tar.xz, 
5. export PATH="$PATH:`pwd`/flutter/bin", 
6. flutter precache, 
7. flutter doctor, 
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8. export PATH="$PATH:[PATH_TO_FLUTTER_GIT_DIRECTORY] 
/flutter/bin", 

9. echo $PATH, 
10. which flutter, 
11. Setup and Project Configuration: 
Իսկ մուտք գործելը և ֆայլն ստեղծելը Flutter-ում ավելի հեշտ և 

արագ է իրականացվում, քան React Native-ում: 
Ժամանակի ընթացքում հիբրիդ բջջային հավելվածներ պատ-

րաստող տեխնոլոգիաների աճի հետ մեկտեղ աճում է նաև տեխ-
նոլոգիաների մեջ կիրառվող UI կոմպոնենտների քանակը: React 
Native-ը ունի կոմպոնենտների մեծ հավաքածու` 10063 կոմպո-
նենտ: Flutter-ը 2017թ. ուներ 60 կոմպոնենտ, իսկ այժմ նրանց թիվը 
հասել 12000-ի՝ գերազանցելով React Native-ի կոմպոնենտների 
քանակը [1]: 

Ծրագրավորողի արտադրողականությունը ծրագրերն արագ 
կառուցելն է [5]: 

React Native-ում JavaScript-ով ծրագրավորող հմուտ մասնա-
գետը շատ հեշտ և արագ կարող է ստեղծել բավականին բարձր-
որակ երկհարթակ հավելվածներ: Իսկ React Native-ը ունի Hot 
Reload-ի հատկություն, որը խնայում է ծրագրավորողի ժամանակը 
UI-ի փոփոխությունները փորձարկելիս: 

Flutter-ն ունի նաև Hot Reload հանարավորությունը, ինչը թույլ 
է տալիս ծրագրի յուրաքանչյուր փոփոխությունից հետո ավելի 
արագ կատարել ծրագրի կարգաբերումը: Այնուամենայնիվ Dart 
ծրագրավորման լեզուն ներկայումս այդքան հանրամատչելի չէ, 
այդ իսկ պատճառով շատ տեքստային խմբագրիչներում չունեն 
աջակցություն՝ Dart լեզվի համար: 

React Native-ը բավականին հարմար է թեստավորման համար, 
քանի որ JavaScript-ն ունի մեծ քանակով համապատասխան 
գործիքներ, ինչպիսիք են՝ Jest, Appium and Detox: Flutter-ը ևս ունի 
բավականին շատ գործիքներ՝ ծրագրերը թեստավորելու համար: 
Այն ապահովում է թեստավորման առանձնահատկությունների 
հարուստ շարք՝ widget-ների և ինտեգրման մակարդակում փոր-
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ձարկելու համար: Ունի նաև այնպիսի տարբերակ, որ ստեղծում է 
widget- ի թեստեր՝ UI- ի փորձարկման համար: 

React Native-ի փաստաթղթավորման մեջ չկան պաշտոնական 
փաստաթղթեր, որոնք թույլ կտան հեղինակին IOS-ի համար 
նախատեսված հավելվածը տեղադրել App Store-ում, սակայն կան 
նշված խնդրի լուծման այլընտրանքային եղանակներ: Բայց Flutter-
ի փաստաթղթավորման մեջ  նշված են կոկնկրետ պաշտոնական 
փաստաթղթեր՝ IOS-ի և Android-ի համար, որոնց շնորհիվ կարող 
ենք տեղադրել հավելվածը App Store-ում և Play Market-ում: 

Այսպիսով՝ վերլուծության հիման վրա կարելի է ասել, որ եթե 
ներկայացված համեմատությունը ներկայացնենք մրցույթի տես-
քով և յուրաքանչյուր համեմատության քայլում առավելություն 
ունեցող տեխնոլոգիային տանք մեկ միավոր, ապա արդյունքում 
կունենանք հաղթող Flutter-ը՝ 4:5 հաշվով: Փորձագետները նշում 
են, որ Flutter-ը բջջային հավելվածներ ստեղծելու ապագան է: Այս 
կարծիքը փաստում է ներկա դրությամբ բուռն կերպով աճող 
FLutter-ի օգտագործումը: 
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Оганнисян НарекОганнисян НарекОганнисян НарекОганнисян Нарек    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: : : : программирование, двумерный, архитектура, 
мобильное приложение, библиотека, рынок 

В настоящее время приложения для мобильных телефонов 
пользуются большим спросом, поэтому разработчики, работающие в этой 
области, стараются использовать технологии, которые позволят им 
создавать в короткие сроки и предлагать новые интересные приложения на 
рынке. Технология развивается, переходя с платформ iOS и Android на 
новые двухуровневые мобильные приложения. В статье рассматриваются 
преимущества и недостатки Flutter և React Native, технологии для двух 
известных двухуровневых мобильных приложений, которая позволит 
пользователям в будущем сделать компетентный выбор в соответствии со 
спецификациями приложения. 

Анализируя сообщения различных экспертов, мы понимаем, что в 
настоящее время пользователи используют технологию Flutter, которая, 
рискуя, возлагает большие надежды на технологию, которая будет расти в 
будущем, поскольку Flutter и Dart – относительно молодые технологии. 
Те, кто выбирает эти технологии, должны либо очень трудно найти 
нужные им библиотеки, либо записать их самостоятельно. 

 Пользователи React Native доверяют технологии, которая много раз 
тестировалась и использовалась разработчиками, поскольку она уже 
решила многие проблемы, а решения и библиотеки легко доступны. 
Последнее означает, что при использовании технологии нет необходи-
мости создавать новые библиотеки. 

Эти технологии увеличили спрос на двухуровневые мобильные 
приложения, поскольку они не только экономят время, но и снижают 
стоимость разработки мобильных приложений. 
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Advantages and Advantages and Advantages and Advantages and DDDDisadvantages of React Native and Flutter isadvantages of React Native and Flutter isadvantages of React Native and Flutter isadvantages of React Native and Flutter TTTTechnologiesechnologiesechnologiesechnologies    

Hovannisyan NarekHovannisyan NarekHovannisyan NarekHovannisyan Narek    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: programming, two-dimensional, architecture, mobile app, 
library, market 

Currently, there is a very exciting time for mobile app development. 
We’re evolving from IOS and Android platforms to new, dual-layer, mobile 
application technologies. The work explores the advantages and disadvantages 
of two well-known dual-cellular mobile application technologies - Flutter and 
React Native, which will allow users of these technologies to make informed 
choices as per the application specifications. The aforementioned technologies 
have increased the demand for dual-layer mobile applications, as they not only 
save time, but also reduce the cost of developing mobile applications. 

Currently, mobile phone applications are in great demand, so developers 
working in this area are trying to use technologies that will allow them to 
create in a short time and offer new interesting applications on the market. The 
technology is evolving, moving from iOS and Android platforms to new hybrid 
mobile applications. The article discusses the advantages and disadvantages of 
Flutter and React Native, a technology for two well-known hybrid mobile 
applications that will allow users to make a competent choice in the future in 
accordance with the specifications of the application. 

Analyzing the reports of various experts, we understand that currently 
users are using Flutter technology, which, at the risk, has high hopes for 
technology that will grow in the future, since Flutter and Dart are relatively 
young technologies. Those who choose these technologies must either find it 
very difficult to find the libraries they need or write them on their own. 

React Native users trust technology that has been tested and used by 
developers many times, as it has already solved many problems, and solutions 
and libraries are easily accessible. The latter means that when using technology 
there is no need to create new libraries. 

These technologies have increased the demand for two-tier mobile 
applications, as they not only save time, but also reduce the cost of developing 
mobile applications. 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    07.07.07.07.04040404.2020.2020.2020.2020թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    22.0422.0422.0422.04.2020.2020.2020.2020թթթթ....    
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