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 مقدمه

MODX  به نشانیhttp://modx.com باا  تحت وب متن یافزارب نرممحتوا و چارچو تیریمد سامانه کی
 یساینوتوسا   بااب برنامه GPLتحت پرواناه  MODXاست.  شبکهدر وب و  محتواو آ اد جهت نشر 

PHP داده  گاهیو با استفاده ا  پاMySQL سامانه، بارها جاوایز متداددی را بسا   نیشده است. ا جادیا
باا  ا  ماتن یمحتاوا تیریماد ساامانه نیمتدهادتر زهیجا رندهب 2۰۰۲در سال  برده است. برای مثال،

 2۰03باا  و در متن CMSبرای بهترین  CMS Critic، منتخ  2۰02. در سال دیگرد Packtموسسه  یسو
 د.شنیز برنده جایزه بهترین انتخاب مردم 

 خچهیتار

با توسده افزوناه  2۰۰٢را در سال  MODX CMSپروژه  Ryan Thrashو  Raymond Irvingدر ابتدای بار، 
DocVars یبرا Etomite  همه ارجاعاا  باه  2۰۰٢آغا  بردند. در مارسMODX تگاوی گف یهااا  انجمن
Etomite انگاذاریدرخواسات بن یاقادام در راساتا نیا. ادیحذف گرد Etomite ا   یبانیجهات توقاپ پشات
MODX  بار،  نیگرفت. با ا صورMODX ا   یبه انشداب لیتبدEtomite .شد 

 یتیریمااد گااروهبااه  Jason Cowardشااد و  یا اناادهرا MODX تگااوی گف یهاااانجمن 2۰۰٢مااه  در
 Shaunبداد  یهااصور  دوستانه ا  پروژه جادا شاد و در سااله ب Raymond 2۰۰۲. در سال وستیپ

McCormick در آمد. یتیریمد میت تیبه عضو زین 

 بردند. یپروژه طراح نیا یبرا یدینماد جد ،MODXباربراب  2۰۰٢سال  در

 هاویژگی

MODX  یامکاب جداسا ( بامل محتواhtml ظااهر و شاما ،)ساا گار باا  ی)اساتانداردها لیخامCSS  و
JavaScript( و منطق )php و Snippetموارد  یر است شامل آب گرید یهاقابلیت نیهمچن .دارد ( را: 

  یکیتحت وب گراف نصاببرنامه 
 یشگرهایرایا  و یبانیپشت WYSIWYG 

 و سیساتم مرورگرهاا  یبارا ییو چندساکو یچند مرورگار بامالً صور ه ب ،تیریمد بخش
 د.بنمی عمل های مختلپعامل

 چوب ییوب سرورها ینص  بر رو تیقابل IISو ... را دارد ی، آپاچ. 
 توسده توس   تیقابلAmazon Elastic Compute Cloud 

 یهاا  بتابخانه یبانیپشت AJAX لیا  قب jQuery ،MooTools ،ExtJS ، رهیغو 

 تودرتو ا یجهت عمل یبا گشت لگریتحل 

 یموتورهاا یبارا یساا نهیوب جهات به یو سااختار نشاان هاافراداده یبامل بر رو بنترل 
 (SEOجستجو )

 گراشیء هسته  یدارا 

 گربنترل-نما-مدل یبا الگو سا گار (MVC) 
 هابر اساس نقش یدسترس سطوحت یریمد   
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 تیریبخش مد سا ییسفارش امکاب    

 MODX یهانسخه

هساته آب جهات  یسایباه با نو میتصام MODX می، تMODXدر  ییهاتیبه علت محدود شیپ مدتی ا 
 میتصام MODXا   یشاینساخه آ ما نیگرفت. بدد ا  ارائه چند دیجد یهاقابلیتو افزودب  صیرفع نقا

   گردید. یمدرف MODX Revolutionبا نام ای خهنس واتخاذ شد  یدیجد

MODX Evolution 

 نیاا ا یاسات. ا  خصوصا MODX هیو توسده نسخه اول لیتکم جهیشد نت ابیه همانطور به بنسخ نیا
 اشاره برد: ریبه موارد   توابمی نسخه

 منابع و باربراب خبره فراواب ها،افزونه 

 و توسده یریادگیدر منطق هسته آب جهت  یسادگ 

 یریادگیدر  سهولت 
Evolution لینسخه اص MODX هساته آب اساتفاده  یسایبدنو یبرا یادهیچیرپیاست و ا  روش غ
 دارد و یادیا  ارینساخه باالطبع بااربراب بسا نیاو توسده آب ساده است. ا یریادگی نیشده و بنابرا

 .نمودمطرح  ،و رفع اشکال گفتگو یهاانجمنرا در مشکال  و سواال   توابمی

 قالب

 متصال یمنطقا یهافزوناهباه ا یخاصا یهابرچسا هساتند باه باا  html یبادها MODXدر  هاقال 
 :MODX Evolutionقال  در  کی. نمونه ندشومی

<!DOCTYPE> 

<html> 

<head> 

        <title>[(site_name)] :: [*pagetitle*]</title> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

        <link rel="stylesheet" href="some/path/to/styles.css" /> 

        <script type="text/javascript" src="some/path/to/mootootls.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="some/path/to/jquery.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="some/path/to/any-other.js"></script> 

        <style type="text/css"> 

                .someClass { margin:10px; } 

        </style> 

</head> 

<body> 

        <div class="post"> 

                <h1><a href="[~[*id*]~]">[*pagetitle*]</a></h1> 

                <div class="content">[*content*]</div> 

                <div class="commnets">[!Jot?docid=`[*id*]`!]</div> 

        </div> 

        <div class="footer"> 

                {{copyright_info}} 

        </div> 

</body> 

</html> 
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. سااتیندارد نو اسااتا ایااپو قالاا  بااامالً جااادیدر ا یتیمحاادود دیاابنمیبااه مشاااهده  همااانطور
*[ pagetitle]* یهابرچسا  ،نموناه یند. برابنمی ایاستفاده شده در نمونه باال، قال  را پو یهابرچس 
 .ندشومی به در حال پردا ش است یاصفحه یکتای عنواب و شناسه نیگزیجا  ی*[ به ترتidو ]*

 یپردازش یمنطق یکدها

 .ندشومی می( تقسPlugin) هانیالگو پ هاSnippetبه دو دسته  MODXدر  یمنطق یبدها

Snippetها 

 یفراخاوان یقاالب نیچندر و  گذاشتهآب  یرا بر رو Testبه نام  MODX Evolutionدر  Snippet کی نمونه
 :میبنمی

 [[Test?parent=`20`]] 

 شیو نماا افاتیدر ،داده گااهیبااال، ا  پا برچسا در  parentرا براساس مقدار  یمقدار Snippet نیا
 :دهدیم

<?php 

$parent = isset($parent) ? $parent : $MODX->documentObject['parent']; 

$query = $MODX->db->query(" 

        SELECT COUNT(*)  

        FROM ".$MODX->getFullTableName('site_contents')." 

        WHERE parent=$parent AND deleted=0 AND published=1 

"); 

return $MODX->db->getValue($query); 

?> 

  هانیپالگ

در هنگاام  یدادیارو ،نموناه یناد. بارابنمی عمل دادهایهستند به براساس رو یمنطق یبدها هانیپالگ
 .دهدیرخ م ییورود باربر بدد ا  شناسا ایپردا ش صفحه 

 باربر: یدسترس ی ماب پردا ش صفحه و بررس یبرا یانمونه

if($MODX->Event->name == 'OnWebPageInit') { 

        if(in_array($MODX->documentIdentifier , array(10,11,12)) && !isset($_SESSION['isTrusted'])) { 

                $MODX->sendForward(1); // Forward to Resource#1 (Home Page) 

        } 

} 

MODX Revolution 

باه  یدیاشد به اضافه امکانا  جد یزیرهیپا Evolutionنسخه  صیبا هدف اصالح نقا Revolution نسخه
 بود. رممکنیغ ایمشکل  یآنها در نسخه قبل جادیا

Jason Coward یاصال سیبه عنواب برنامه نو Revolution، را داد تاا  دیانگاارش نساخه جد شانهادیپ
Revolution  دارا باشاد. هاا را پروژه یبامال بارا ورکمیفر کیساختارRevolution کیا ابهام باه عناو 

 ورکمیفار کیاد و هام باه عناواب بنامی عمال ،ی دنمحتوا با امکاناا  بامال و مثاال تیریمد ستمیس
 هستند: یشتریمورد توجه ب رینکا    Revolutionنسخه  یاصل یهامشخصه ا  قدرتمند.

 صور  استاندارد ه ب تیریبخش مد یطراح  
 گربنترل-نما-لمد یبراساس الگو یطراح (MVC) 
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 امکااب در نساخه  نیا)ا تیریبخاش ماد یورود یلادهایدر ف رییاتغ تیاقابلEvolution   توساا
 (ردیگیانجام م ManagerManager افزونه
 یهابرچس توسده  تیقابل MODX امکاب در نساخه  نیدر هسته )اEvolution  توسا  افزوناه

PHx ردیگیصور  م) 
 تیریبخش مد یو/حذف در منرییافزودب/تغ امکاب 
  تیریها بصور  ا  راه دور در بخش مدافزونه یرو رسانه و ب نص 
 شدب مفهوم  اضافهContextیساینوبرنامه یهاادر  باب نام یمشابه فضا یتیامکاب، قابل نی. ا 
بادوب  ، یمحا کیاوبگااه را در  نیچناد تاوابمی صاور  باه نیا. باه ابندیم جادیصفحا  ا یرا برا

 .برد تیریمد ،یو خروج یدر طراح یتداخل چگونهیه
 صور  ا  راه دوره داده ب گاهیپا ایهسته  ای تیریبخش مد یاستفاده ا  بدها تیقابل 

 یکیو تراف یپردا ش یباال در حجم باال ییبارا 
 تدداد صفحا  در  تیاطالعا  و رفع محدود یموقت رهیذخ ستمیدر س رییتغEvolution 

 تیسا ما یو تنظ هادادیحذف رو، رییتغ، افزودب امکاب 
 باربراب یدر سطوح دسترس رییو تغ یسیبا نو 

 قالب

 است: ریبه شکل   Revolution. نمونه قال  باال در ندادهبر رییتغ Revolutionدر  MODX یهابرچس 
<!DOCTYPE> 

<html> 

<head> 

        <title>[[++site name]] :: [[*pagetitle]]</title> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

        <link rel="stylesheet" href="some/path/to/styles.css" /> 

        <script type="text/javascript" src="some/path/to/mootootls.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="some/path/to/jquery.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="some/path/to/any-other.js"></script> 

        <style type="text/css"> 

                .someClass { margin:10px; } 

        </style> 

</head> 

<body> 

        <div class="post"> 

                <h1><a href="[[~[[*id]]]">[[*pagetitle]]</a></h1> 

                <div class="content">[[*content]]</div> 

                <div class="commnets">[[!Quip?thread=`blog-post-[[*id]]`]]</div> 

        </div> 

        <div class="footer"> 

                [[$copyright_info]] 

        </div> 

</body> 

</html> 

 یپردازش یمنطق یکدها

باا فاراهم  ساندگابیبارده اسات. نو رییاو تغ یسیبا نو Revolutionشد، هسته نسخه  ابیبه ب همانطور
 وهیشا یاناد ولابرده دیابا هسته جد یمیقد یبدها یو سا گار یسا اقدام به همساب ییهاAPIبردب 
 تر و قدرتمندتر است.ساده اتر،یپو ،دیجد
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Snippetها 

 :دیساده با استفاده ا  امکانا  جد Snippet کی نمونه
<?php 

$docid = isset($_POST['docid']) ? $_POST['docid'] : $MODX->resourceIdentifier; 

$parent = $MODX->getObject('modDocument', $docid)->get('parent'); 

  

$document = $MODX->newObject('modDocument'); 

$document->set('pagetitle', 'Page Title'); 

$document->set('parent', $parent); 

$document->set('content', 'This is some content.'); 

$result = $document->save(); 

return $result==true ? 'Success' : 'Failed'; 

?> 

 هانیپالگ

ی شاتریو ب یسفارشا یدادهایارو اماا ندشاومی یفراخاوان Evolutionمانناد  دیاه جددر نسخ هانیپالگ
 :، در ادامه آمده استباربراب یشمارنده اطالعا  برا کی. نمونه دارند

if($MODX->event->name == 'OnWebLogin') { 

        $modUser = $user; // Plugin parameter 

        $profile = $modUser->getOne('myProfileModel'); 

        $profile->set('experiment', $profile->get('experiment')+1); 

        $result = $profile->save(); 

        return $result==true ? 'Success' : 'Failed'; 

} 

 و جوامع هاترجمه

MODX جوامااع نیاادهناادگاب اساات. اا  باااربراب و توسااده یجامدااه جهااان کیاا یدارا، MODX  را بااه
 .  اندهخود ترجمه برد یبوم یها باب

 فاتیو تأل زیجوا گاه،یجا

MODX موسساه  یباا  ا  ساومتن یمحتوا تیریمد ستمیس نیمتدهدتر زهیجا برنده 2۰۰۲ یدر جوال
Packt دیگرد. 
 MODX"بارد:  یریاگجاهینت نیپرداخات و چنا MODX یبه بررس Linux.com، 2۰۰٢ هیژانو 0٢ در

جساتجو،  یموتورهاا یبارا یساا نهیقابال به ،یاستفاده، قابل استانداردساا  یساده برا ستمیس کی
 ."است ریپذو توسده یباربرد
محتاوا  تیریماد ساتمیس ۲٢ نیا  ب OpenSourceCMS.com تیسا ی، در نظرسنج2۰۰٢ هیفور 6 در

 یهاقارار گرفات. رتباهسوم  گاهیدر جا یرأ 2٢٢٢با  MODX ۰.٢.6.3براساس نظرا  باربراب، نسخه 
 بودند. یرأ 3۰٢2با  CMS Made Simpleو  یرأ 3٢٢٢با  Jaws  ،یاول و دوم به ترت

MODX  منتخاا  2۰02در سااال ،CMS Critic  باارای بهتاارینCMS نیااز برنااده  2۰03بااا  و در متن
 شد. یجایزه بهترین انتخاب مردم
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   MODX و اجرای نصب

یم بنمای است استفاده XAMPP افزارنرمایج آب به استفاده ا  ، ا  روش رMODX افزارنرمبرای نص  
و  PHPبار  یمبتنا یافزارهاانرم ینصا  تماام یروش، بارا نیاا به در ادامه، توضیح داده شده است.

MySql(مانند جومال، وردپرس ،Wordpress( دروپال ،)Drupalو ... به بار ) درومی  . 
 

را دانلاود نماوده و  XAMPPنسخه  نیآخر www.apachefriends.org/en/xampp.htmlابتدا ال م است ا   -0
 شما خواهند بود. اریدر اخت Apache, MySQL  یترت نیبد د،یینص  نما

 .دی( بنStartرا فدال ) Apache, MySQL یهاسی، سروXAMPPبنترل پنل  قیا  طر -2

 
نساخه  نی. آخاردی( بساا modxافازار خاود )مانناد پوشاه باا ناام نرم کیا، xampp\htdocs پوشهدر  -3

در مسااایر  .دییااانما یبپااا ،شاااده ادیاااآب را در پوشاااه  یهاااالیافااازار را دانلاااود نماااوده و فانرم
http://localhost/phpmyadmin  با نام نیز پایگاه داده خود(modx ).را اضافه بنید 

 بااب را انتخااب  .دشاومی مراحال نصا ، آغاا ، ر مرورگارد http://localhost/modx/setup یبا اجرا -٢
 برده و ادامه دهید.

موجاود را  افازارنارمجدید داشته باشایم، نص   میهخوامی اید به آشومی دهیپرسدر مرحله بدد،  -٢
را تغییار  فار  شیپامشخصاا   ،صافحه نیادر اانجام گردد. ای پیشرفته ما تنظیرو  بنیم، و یا به

 .میبنمی کیبلرا  Nextو  نداده
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را اضاافه ( modxافازار خاود )مانناد داده نرم گااهیپا مشخصاا ، Connection Informationدر بخش  -6
داده را  گااهی، رماز و ناام پای، نام بااربرlocalhostرا  (ستها) Host نامداده،  گاهیپا ما یتنظبرای  .بنید

را  Test databaseبارای اطمینااب ا  درساتی اطالعاا ،  .دییوارد نما دیابرده پیتدر قبل،آنچه در مرحله 
 ادامه دهید.تدیین برده و  utf8_general_ciرا  Collationبلیک بنید. در مرحله بدد، 

 

 

 ریافزار را ا  مسانص  نرم، وارد برده و Default Admin Userیر سیستم را در بخش مشخصا  مد -۲
 Check this to DELETE the setupگزیناه  تا هنگامی به پیام پایاب نص  را دریافت نمائید. ،دیآب ادامه ده

directory from the filesystem حذف شود.پوشه نص تا  را انتخاب بنید ، 
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 ائید.نام باربری و رمز را وارد نمرود، در صفحه و -٢

 

 
را  Unblockدبماه  د،یباالک باردب برناماه مواجاه شاد یبارا Windows Security غاامی: اگار باا پ1 نکته

 .دیانتخاب نمائ
 لیافا شاودیاجرا نما یشما اشغال است و آپاچ وتریبامپ ٢۰پور   ل،یبه هر دل بهی: در صورت2 نکته

xampp\apache\conf\httpd.conf و عبار   دیرا با  بنListen 80  را بهListen 83 و هماواره در  دیاده رییاتغ
 . مانند:دیخ  آدرس، شماره پور  را ذبر بن

http://localhost:83/modx  

ساتفاده نماود. ا زیان WAMPا  برناماه  XAMPP یبه جا توابمی Apache, MySQL یاجرا ی: برا3 نکته
 .رندیگیقرار م wwwها در پوشه ، برنامهWampServerدر 

 سایت تیریمد بخش

 بنیاد. مانناد اضاافهرا  managerعباار   ،محل نص  یبدد ا  آدرس جار ،تیریمدبخش ورود به  یبرا
http://localhost/modx/manager    

http://www.shafiee.net/
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http://localhost/modx/manager


 یعی: الهام شفهیه کنندهت 
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 یهااوجاود دارد باه بخش مناسا ، یمناو ،مختلاپ یهاقسامت یبرا MODX یتیریمد بخش در
   :است ریمنو به صور    نیا یاصل

 Dashboardرییا، حاذف و تغجاادیا تاوابمی باه اسات تیصافحا  ساا میو تنظ تیریمد یاصل  ی: مح 
Dashboard .را انجام داد 

 Siteباردب  یخاال ت،یساا یهمچوب مشاهده صفحه اصل ی: مواردCache هاتیحاذف محادود ت،یساا ،
 وجود دارد. مستندا  و منابع، جادیا و جوجست

 Security: در  یتایامن گارید ماا یو تنظ یبااربر یهاباربراب و گروه یسطح دسترس مدیریت و تدیین
 .این بخش است

 Tools: ی هاشامل امکاب اضافه نمودب منابع و فایلhtml استای و رسانه. 
 Report :و  ،شااده نیاایتد یهابنادی مان ،مشخصاا  سااامانه سااتم،یس یباااره خطاهاادر ییهااگزارش

 دهد.می قرار اریدر اخت دیگر رااطالعا  

 System :و غیره را شامل شده است. هامدیریت انواع محتوا، عملیا ، فضانام 

 User: ی وی در این بخش است.هاپروفایل باربری و پیام 

 Support: ا و مستندا  در این بخش است.تاالرهای گفتماب، ویکی، خطاه 
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