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چیست؟( redux)ریداکس 

برای برنامه های ( state management)یک کتابخانه مدیریت اطالعات ▪
برنامه UIرا مدیریت می کند و به stateچون فقط . جاوااسکریپتی است

vanilla jsو حتی react ،Vue ،Angularکاری ندارد، میتوان از آن در 
، در برنامه ها، معموال با ایجاد تغییر در یک قسمت خاص. استفاده کرد

هم باید تغییر کنند یا بخاطر دریافت اطالعات UIقسمت های دیگر در 
در این. در چندین بخش مختلف تغییر کندUIجدید در پشت صحنه، باید 

و دلیل تغییرات stateبرنامه ها مخصوصا اگر برنامه پیچیده شود، ردیابی 
ریداکس به ما کمک می کند که به راحتی روند . رخ داده سخت می شود

با صدا زدن stateهر تغییر در . را مدیریت کنیمstateبرنامه را بفهمیم و 
.که خودمان تعریفشان می کنیم انجام میشودactionیکسری 



reduxکتابخانه مشابه 

▪Flux توسطfacebookبرای حل مشکالت گفته شده ساخته شد .Redux
.  به دلیل سادگی  و ظرافتش محبوب تر شدfluxالهام گرفت و از fluxاز 

mobXهم یکی دیگر از کتابخانه های محبوب است.



https://www.npmjs.com/package/reacthttps://www.npmjs.com/package/redux

https://www.npmjs.com/package/react
https://www.npmjs.com/package/redux


Reduxچکار میکند؟

ها را در جاهای مختلف برنامه ذخیره کنیم، در یک stateبه جای اینکه ▪
به نوعی میتوان گفت . ها ذخیره میشوندstateهمه storeمحل به نام 

store یک دیتابیس برای ،front endذخیره شدن همه . استstate ها
، فقط نیاز باشد یکجا را stateدر یک محل باعث میشود که با تغییر 

ش بروزرسانی کنیم و همه بخش های وابسته هم اطالعاتشان را از این بخ
دارد، میتوان به راحتی reduxهمچنین به دلیل معماری که . میگیرند

.، کجا، چه زمانی و چرا رخ داده استstateفهمید که هر تغییر در 



:reduxمزایای 

چ و باعث میشود به راحتی وضعیت فیلتر، سر )در یک محل stateذخیره ▪
.(را ذخیره کنیم... 

actionپیشبینی راحت وضعیت بعد هر ▪
ها و actionهمه debugقابلیت )redux devToolsتوانایی استفاده از ▪

time travel debugging)
میتوان به راحتی اطالعات را برای reduxبا استفاده از کتابخانه های کمکی ▪

.استفاده های بعدی برنامه ذخیره کرد
.بسیار راحت استReduxبا undo/redoانجام عملیات ▪



:reduxبدی های 

نوشته functional programmingچون بر پایه . )کد را پیچیده می کند▪
(شده است

redux toolkitبا استفاده از کتابخانه هایی مثل ) verbosityپرگویی یا ▪
.(این مشکل تا حد زیادی حل میشود



:redux toolkitتوضیحات 

و انجام یکسری کارهای redux، نوشتن کد های مورد نیاز storeساختن ▪
استفاده redux toolkitاز . سخت و وقت گیر استreduxکاربردی با 
.  است و کار با آنرا برای ما آسان می کندreduxدور wrapperمی کنیم که 

را reduxرا دارد، نوشتن کد Reduxهای best practiceاین کتابخانه 
.آسان می کند، از اشتباهات افراد تازه کار جلوگیری می کند



استفاده کنیم؟reduxچه زمانی از 

های برنامه ما زیاد تغییر میکند و این تغییرات در جاهای( state)حالت ▪
.  مختلفی از برنامه تاثیرگذارند

پیچیده است و میخواهیم فقط یکبار آنرا stateمنطق بروزرسانی ▪
.پیاده سازی کنیم

.مقدار کد بسیار زیاد است و چندین نفر روی پروژه کار میکنند▪



استفاده نکنیم؟reduxچه زمانی از 

ساده ای دارد و از UIاست و staticاگر برنامه ما کوچک است، اطالعاتش ▪
.نداریمreduxبخش های زیادی تشکیل نشده است، نیازی به 

استفاده شود و prop drillingنباید برای حل مشکل Reduxهمچنین ▪
.ابزار های ساده تری برای این منظور وجود دارند





در یک کامپوننت counterاگر استیت 
نیاز داریم ولی stateنیاز باشد، فقط به 

اگر این شمارنده در چند قسمت مختلف
ال وجود داشته باشد، چکار باید کرد؟ مث

:برنامه مقابل را در نظر بگیرید 



اگر شمارنده ما در هرکدام از بخش های مشخص شده مورد نیاز باشد، 
:می توانیم دو کار بکنیم

م و در یک کامپوننت سطح باالتر این استیت شمارنده را ذخیره کنی1.
.  بفرستیمpropمقدارش را به کامپوننت های سطح پایین تر به عنوان 

ننت ها اطالعاتی که در چندین مکان مختلف استفاده شده است را از کامپو2.
.ذخیره کنیم( reduxدر storeمثال )خارج کنیم و در یکجای دیگر 



مشکل روش اول این است که 
ود، اگر تعداد کامپوننت ها زیاد ش

prop drillingرخ می دهد .



context

با استفاده از . می توان این مشکل را حل کردcontextبا استفاده از ▪
context اطالعات را در باالترین کامپوننت تعریف می کنیم و در همه ،

.یمکامپوننت های زیرمجموعه آن می توانیم به آن دسترسی داشته باش



Redux

برای ذخیره همه ( store)راه حل دوم این است که یک محل خاص ▪
اطالعات مشترک داشته باشیم که خارج از درخت کامپوننت ها است و 

از همه کامپوننت ها می توان آنرا صدا کرد و به مقادیرش دسترسی 
.هایش را صدا زدactionهمچنین از همه کامپوننت ها می توان . داشت



Actions

این . داردtypeاکشن یا عملیات یک شی جاوااسکریپتی است که یک فیلد ▪
معموال یک استرینگ مانند typeاین . فیلد نوع عملیات را نشان می دهد

"domain/eventName"کلمه اول دسته بندی عملیات را نشان . است
.  کلمه دوم عمل دقیقی که صدا شده است را نشان می دهد. می دهد

:یک اکشن معموال این شکلی است▪



Action Creators

موال مع. سازنده اکشن تابعی است که اکشن میسازد و آنرا بر میگرداند▪
استفاده میشود تا اکشن Action Creatorsبرای صدا زدن یک اکشن از 

.  هارا دستی نسازیم



Reducers

▪Reducer یک تابع است کهstate فعلی را به همراه اکشن می گیرد و بر اساس
.  جدید را بر می گرداندstateرا تغییر می دهد و stateاکشن، در صورت نیاز 

 pureها Reducer. استevent listenerهمان reducerمی توان گفت 
functionیعنی باید قوانین زیر را رعایت کنند. هستند  :

▪State جدید باید فقط بر حسبstateاست قبلی و اکشنی که دریافت شده
درخواستی بدهیم و براساس اطالعات آن apiیعنی مثال نباید به . تولید شود

stateبه طور خالصه، . جدید را بسازیم یا نباید از اعداد رندم استفاده کردstate
.و اکشن یکسان باید همیشه خروجی یکسان به ما بدهند

هست و نباید immutableدر ریداکس State. فعلی را تغییر دهندstateنباید ▪
فعلی کپی بگیریم، بعد شی جدید راstateباید ابتدا از . به هیچ وجه تغییر کند

.جدید برگردانیمstateتغییر دهیم و آنرا به عنوان 





Store

▪State درstoreوجود دارد و ذخیره می شود .Store متد های کاربردی زیادی
.فعلی برنامه را دیدstateمی توان getStateبرای مثال با متد . دارد



Dispatch

در یک stateتنها راه تغییر . داردdispatchیک متد به نام ( store)انبار ▪
است که به آن به عنوان آرگومان، شی dispatchانبار، صدا زدن متد 

actionپس از صدا زده  شدن . را می دهیمdispatch ،در داخل انبار ،
reducer صدا زده می شود و تغییرات الزم درstate صورت می گیرد و

:مثال. جدید را دریافت کردgetState ،stateمی توان با صدا زدن 





Selectors

.را به ما می دهندstateسلکتورها توابعی هستند که تکه خاصی از ▪
د سلکتور ها زمانی که انبار ما بزرگ می شود و از بخش های مختلفی مانن▪

Authentication ،shopping cart ،theme تشکیل شده است،کمک ... و
.زیادی به ما می کنند



Slice

ها است که actionو reducerمجموعه ای از منطق ( slice)یک تکه ▪
مثال تکه مربوط به )خاص از انبار تعریف می شود featureبرای یک 

authenticationیا تکه مربوط به سبد خرید)
مثال. مارا به چند تکه تقسیم می کندstateیا تکه است زیرا sliceنامش ▪

:اگر وبالگی داشته باشیم، مثال



reduxجریان داده ها در 

▪Reduxیعنی به طور دقیق می توان گفت . جریان داده یک طرفه دارد:

▪Stateوضعیت برنامه را در یک زمان خاص نشان می دهد.
.، رندر می شودstateبرنامه بر اساس این UIظاهر یا ▪
براساس آن عمل stateوقتی که اتفاقی می افتد، مثال دکمه ای زده میشود، ▪

.آپدیت می شود
.جدید آپدیت می شودstateبرنامه براساس UIظاهر یا ▪



راه اندازی اولیه

.ریشه، انبار را می سازیمreducerبا استفاده از ▪
را مساوی  initial stateزند و را صدا میreducerانبار به طور اتوماتیک، ▪

.مقداری که خودمان مشخص کرده ایم، می گذارد
دسترسی پیدا storeمی خواهد برای بار اول رندر  شود، به UIزمانی که ▪

سپس به مقادیری که بهشان. می کند و از مقادیر آن استفاده می کند
، stateمی کند تا از تغییرات ( مشترک شدن)subscribeوابسته است، 

.باخبر شود



بروزرسانی

یشن مثال بر روی دکمه ای زده می شود، یا نوتیفیک)اتفاقی در برنامه می افتد ▪
(.فرستاده می شودbackendاز طرف 

را ( action)کدی در برنامه، برحسب اتفاقی که افتاده است، یک عملیات ▪
dispatchمی کند.

.  فعلی را می دهدstateو actionرا صدا می زند و به آن Reducerانبار، ▪
Reducer ،با توجه به دو ورودیشstate جدید را می سازد و برمی گرداند و

stateانبار، تغییر می کند.

.ها  اطالع می دهد که انبار تغییر کرده استsubscriberانبار به همه ▪

که به اطالعات انبار وابسته است، بررسی می کند که بخشیUIهر بخش از ▪
.که برایش مهم است تغییر کرده است یا خیر

.می شودrerenderکه اطالعاتش تغییر کرده است، UIهر بخشی از ▪



Redux Data Flow





Reducerمرور 

.وابسته باشدactionقبلی و stateجدید فقط به stateباید 1.

.جدیدی بسازندstateفعلی را تغییر دهند و باید حتما stateنباید 2.

ها هم مجاز side effectداشته باشیم و همچنین asyncنباید منطق 3.
.نیستند



Immer

ها  reducerاین است که می توان در redux toolkitیکی از مزایای اصلی ▪
state را تغییر داد یاmutateاین کتابخانه از . کردImmer استفاده
اصلی stateاستفاده می کند و از proxyاز نوعی Immer. می کند

داده می شود را ذخیره stateتغییراتی که در کد به . محافظت می کند
می سازد و تغییراتی که ذخیره کرده استstateمی کند و در نهایت، کپی از 

هایی که در  reducerپس می توانیم در . را می دهد و به ما بر می گرداند
createSlice یاcreateReducer می سازیم، کدmutableبنویسیم.

.را بهتر متوجه شوید، این مثال را ببینیدImmerبرای اینکه کاربرد ▪



Immerبدون 

Immerبا 



Middleware 

، actionقبال گفتیم که پس از ارسال 
مربوطه داده reducerاین شی به 

stateمی شود و در صورت نیاز، 
ر می توان بر س. جدیدی تولید می شود

.قرار دادaction ،middlewareراه 

ها می توان کارهای middlewareبا 
انجام asyncمثال عملیات . زیادی کرد

ها الگ گرفت و actionداد یا از همه 
به middlewareظاهر برنامه اگر ... . 

:آن اضافه شود



 middle wareمثالی از



Storeبه middlewareاضافه کردن 



Reduxکتابخانه های کاربردی در استفاده از 

▪Redux-thunk : با استفاده ازredux-thunk می توانیدaction creator هایی
کاربرد های زیادی دارد مثال . برمی گردانندaction ،functionبسازید که بجای 

.استفاده کردasyncمی توان از این کتابخانه برای پیاده سازی منطق 
▪Redux-saga : با استفاده از این کتابخانه میتوان منطقAsync پیچیده وside 

effectهارا مدیریت کرد.
▪Redux-persist : اطالعاتstoreیعنی مثال در . به طور دائم ذخیره نمی شوند

کنیم یا ببندیم و refreshاستفاده شده است، اگر صفحه را reduxوبسایتی که از 
ان با استفاده از این کتابخانه می تو. پاک می شودStoreدوباره باز کنیم، اطالعات 

مثال در وبسایت ها . مربوطه به پلتفرم ذخیره کردStorageاطالعات را در 
Async Storageدر react nativeو در برنامه local storageمی توان در 

ابخانه این کت. استفاده از این کتابخانه بسیار راحت است. اطالعات را ذخیره کرد
توجه کنید . ها وابسته نیستmiddlewareما تاثیر می گذارد و به reducerبر 

ذخیره شوند و می توان storageحتما در storeکه نیاز نیست همه اطالعات 
.چگونه مدیریت شودreducerمشخص کرد که اطالعات هر 



برای مشاهده موارد بیشتر می توانید به ▪
https://redux.js.org/introduction/ecosystemمراجعه کنید.

https://redux.js.org/introduction/ecosystem

