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ВСТАНОВЛЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ 

ЛОКАЛЬНОГО СЕРВЕРА XAMPP 

Локальний сервер — це набір програм, які дозволяють розробляти сайт 

на локальному комп’ютері без підключення до Інтернету. Він аналогічний до 

серверів, які розташовані у хостерів. Якщо створювати сайт, використовуючи 

тільки HTML-сторінки з дизайном CSS, то ніякого локального сервера викори-

стовувати не потрібно. Але якщо сайт динамічний, тобто створений з викори-

станням Php, Perl, MySQL, скриптів тощо, то для його налагодження і тесту-

вання знадобиться web-сервер. Одним із таких дистрибутивів, який викорис-

товують web-розробники на локальному Windows-комп’ютері, є XAMPP. Ба-

зовий пакет містить більшість необхідних програм і утиліт: 

 інсталятор (підтримується також інсталяція на flash-накопичувач); 

 Apache, SSL, SSI, mod_rewrite, mod_php; 

 PHP5 з підтримкою GD, MySQL, sqLite; 

 MySQL5 з підтримкою транзакцій; 

 система управління запуском і завершенням всіх компонентів 

XAMMP; 

 phpMyAdmin — система управління MySQL через web-інтерфейс. 

Встановлення XAMPP 

Спочатку необхідно завантажити інсталятор XAMPP на сторінці підтри-

мки дистрибутива: https://www.apachefriends.org/ru/download.html. Після за-

вантаження необхідно запустити інсталятор. 

Після запуску з’явиться вікно, у якому користувачеві пропонується ви-

брати компоненти для встановлення. 

 
Рис. 1. Вікно вибору компонентів XAMPP 

https://www.apachefriends.org/ru/download.html
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Практично всі зазначені компоненти можуть стати в нагоді в подаль-

шому, тому краще залишити всі запропоновані опції за замовчуванням. Для 

базової роботи знадобляться Apache, MySQL, PHP. Також бажано встановити 

phpMyAdmin для більш комфортної роботи з базами даних. 

Після натиснення Next у наступному вікні потрібно вибрати цільову па-

пку встановлення. У наступному вікні буде запропоновано встановити Bitnami 

для XAMPP, тобто набір плагінів і дистрибутивів для різних CMS (наприклад, 

Drupal, Joomla, WordPress). Ця опція покликана спростити життя новачкам, але 

на практиці все виявляється значно важчим. Тому рекомендують зняти цей 

прапорець і натиснути Next для продовження встановлення. Після прохо-

дження кількох наступних кроків з’явиться вікно з повідомленням про успішне 

завершення процесу інсталяції XAMPP. Після натиснення кнопки Finish у 

цьому вікні буде здійснено перехід до панелі управління сервером. 

 
Рис. 2. Вікно панелі управління сервером XAMPP. 

Для початку роботи з сервером досить натиснути кнопку Start навпроти 

сервера Apache і бази даних MySQL (рис. 2). Успішно запущені служби будуть 

підсвічені зеленим фоном та їх кнопки Admin стануть активними. 

Кнопка Admin Apache відкриває посилання http://localhost/dashboard/ 

у браузері, де можна знайти набір корисних даних: питання і відповіді щодо 

XAMPP, документацію і запуск phpinfo (інформацію про поточні налашту-

вання і конфігурацію PHP). Кнопка Admin MySQL запускає phpMyAdmin — 

інструмент для роботи з базою даних. 

Для того щоб запустити файли сайту для тесту на локальному сервері 

XAMPP, достатньо скопіювати всі файли сайту в окремий каталог у каталозі 

сервера, обраному при встановленні (за замовчуванням, це каталог htdocs, по-

вний шлях до нього С:\xampp\htdocs\. Якщо ж було змінено папку призна-

чення, то C:\вибрана_папка_при_встановленні\htdocs\). 
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Наприклад, якщо каталог з файлами сайту має назву sait, то після копі-

ювання на локальний сервер шлях до файлів сайту буде таким: 

С:\xampp\htdocs\sait\, а доступ до сайту в браузері — 

http://localhost/sait/. Увівши в браузері даний шлях, буде здійснено «за-

пит» до файлів локального сервера до у каталозі sait, після чого відкриється 

індексний файл сайту (наприклад, index.html, або index.php тощо). 

Створення віртуального хоста 

Створення віртуальних хостів — це хороший спосіб розташування кіль-

кох доменів за однією IP-адресою. Це дозволяє кільком сайтам користуватися 

загальними параметрами системи (оперативною пам’яттю тощо). Таку техно-

логію часто використовують компанії, що надають віртуальний хостинг. 

На локальному сервері можна налаштувати переадресацію будь-яких за-

питів браузера на певну папку локального web-сервера. Наприклад, при наборі 

в адресній стрічці браузера адреси http://mysite/ буде здійснено запит до ві-

дповідного каталогу С/:XAMPP/htdocs/mysite сервера. 

Для цього спочатку потрібно додати переадресацію сайтів у файлі hosts, 

додавши в кінці файлу стрічку: 127.0.0.1 mysite. Цей файл міститься у ката-

лозі etc за адресою C:\Windows\System32\drivers\etc.  

Після редагування файлу hosts необхідно здійснити налаштування са-

мого сервера. Для цього потрібно відкрити, наприклад, у блокноті файл  

httpd-vhosts.conf, який міститься у каталозі С:\XAMPP\apache\conf (це можна 

здійснити шляхом натиснення кнопки Config Apache у вікні керування серве-

ром XAMPP) і в кінці файла дописати текст: 

<VirtualHost mysite:80>  

  DocumentRoot "C:/XAMPP/htdocs/mysite"  

  ServerName mysite  

</VirtualHost> 

Зберігши відредагований конфігураційний файл, необхідно перезаван-

тажити Apache, щоб нові налаштування активізувалися. Тепер, якщо в каталог 

C:/XAMPP/htdocs/mysite зберегти файл index.html або index.php і в браузері 

перейти за адресою http://mysite, то відкриється головна сторінка віртуаль-

ного домена. 

Створення бази даних MySQL 

Використання бази даних MySQL є однією з умов функціонування CMS 

ModX Evo. Тому перш ніж приступити до встановлення системи керування ко-

нтентом для майбутнього сайту, потрібно створити окрему базу даних. Для ро-

боти з базою даних MySQL у XAMPP вбудовано web-додаток phpMyAdmin, 

який можна запустити шляхом натискання кнопки Admin MySQl або перей-

шовши за адресою http://localhost/tools/phpMyAdmin.  



6 

 
Рис. 3. Вікно web-додатку phpMyAdmin 

Кожна база даних повинна мати свою унікальну назву. Придумавши 

таку назву, потрібно вибрати закладку Бази даних, внизу у вікні Нова база 

даних необхідно записати назву бази даних майбутнього сайту і в полі Порів-

няння обрати utf8_general_ci — це кодування для бази. 

Після створення бази даних для неї потрібно створити користувача, 

якому необхідно призначити необхідні привілеї (у Глобальних привілеях по-

трібно обрати Відмітити все і натиснути Ok).  

CMS MODX EVOLUTION 

MODX Evolution — система управління контентом сайту з відкритим 

вихідним кодом. Розповсюджується абсолютно безкоштовно. ModX Evolution 

використовують для сайтів практично будь-якої складності — чи це сайт-візи-

тка на три сторінки, чи інтернет-магазин на кілька тисяч одиниць товару. Най-

більшою перевагою цієї системи є те, що для web-сайту, створюваного за до-

помогою СMS ModX, можна використовувати звичайний HTML-CSS-шаблон. 

Адміністративна панель ModX Evo багатомовна з підтримкою української 

мови. 

Встановлення MODX Evolution 

Для встановлення CMS ModX Evolution необхідно завантажити його 

дистрибутив необхідної версії за посиланням http://modx.com.ua/download/ 

(версія 1.4.2 від 23.03.2018) і розпакувати отриманий архів у каталог 

С:/XAMPP/htdocs/mysite, після чого його вміст матиме вигляд (рис. 4): 

http://i--gu.ru/assets/images/Delaem_sait/Urok1/urok1_php1.png


7 

 

Рис. 4. Вигляд файлової системи CMS ModX Evo 

Після цього необхідно запустити Apache сервера XAMMP, якщо він не 

був запущений, і в браузері перейти за адресою: http://mysite/. У вікні бра-

узера має з’явитися повідомлення-запрошення до інсталяції (рис. 5). 

 

Рис. 5. Вікно запрошення встановлення ModX Evo 

Перейшовши за посиланням install now і обравши мову інсталяції, пе-

реходимо до наступного кроку, де необхідно обрати пункт Встановити нову 

копію Modx, оскільки ModX встановлюється вперше. 

Далі потрібно налаштувати з’єднання з базою даних. Для цього слід ука-

зати ім’я хоста (localhost) та ім’я користувача і пароль, що збігаються з тими, 

які були вказані при створенні нової бази даних і користувача. Після введення 

усіх даних слід перейти за посиланням нижче для перевірки правильності вве-

дених даних. Якщо з’єднання з базою даних відбулося вдало, з’явиться запро-

шення для введення імені бази даних і префіксу для таблиць, а також метод 

зіставлення і кодування (рис. 6). 

 

Рис. 6. Вікно налаштування з’єднання з базою даних 

http://i--gu.ru/assets/images/Delaem_sait/Urok2/urok2_modx1.png
http://i--gu.ru/assets/images/Delaem_sait/Urok2/urok2_modx2.png
http://i--gu.ru/assets/images/Delaem_sait/Urok2/urok2_modx6.png
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Якщо все буде задано вірно, то після переходу за посиланням, розміще-

ним нижче, буде запропоновано ввести ім’я, e-mail та пароль адміністратора. 

На цьому кроці процесу встановлення буде запропоновано список компонен-

тів, які будуть встановлені. Якщо на момент встановлення є невідомим приз-

начення тих чи інших компонентів, тому слід залишити все за замовчуванням 

і натиснути на кнопку Install. Після того як з’явиться вікно з повідомленням 

про успішне встановлення, у ньому обов’язково необхідно встановити прапо-

рець Знищити каталог і файли програми встановлення. На цьому процес 

встановлення завершений.  

Налаштування ModX Evolution 

Усі налаштування й операції, які надалі проводитимуться із сайтом, 

здійснюватимуться через адміністративну панель, адреса доступу до якої 

http://mysite/manager/. Після введення імені та пароля адміністратора, які 

були вказані при встановленні ModX, буде здійснено перенаправлення на сто-

рінку системної конфігурації, де можна задати основні налаштування системи. 

Більшість параметрів можна залишити за замовчуванням, але все-таки розгля-

немо найосновніші з них. Зауважимо, що біля кожного параметра присутній 

його короткий опис. 

 

Рис. 7. Вікно системної конфігурації адміністративної панелі ModX Evo 

Вкладка «Сайт» 

Заголовок сайту 

Дозволяє задати назву сайту. У цьому полі можна ввести або одне слово, 

або назву домену, або навіть назву сайту з невеликим його описом. 

Перша сторінка 

Дозволяє задати ID сторінки, яка повинна бути стартовою (домашньою), 

на неї відвідувач потраплятиме при завантаженні сайту. За замовчуванням це 

ресурс із ID=1. 
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Сторінка помилки «404» 

У цьому полі необхідно ввести ID сторінки, на яку повинен потрапляти 

відвідувач, якщо у браузері набрано адресу неіснуючої сторінки або якщо було 

натиснено «бите» посилання на сайті. Таке може періодично траплятися, тому 

тут надається можливість направити користувача на спеціальну сторінку, що 

сповіщає про відсутність сторінки. За замовчуванням ID=1, це означає, що 

осіб, які потрапляють на неіснуючу сторінку, буде перенаправлено на головну 

сторінку сайту.  

Сторінка «Доступ заборонений» 

Необхідно задати ID ресурсу, який бачитимуть відвідувачі, якщо спро-

бують зайти на закриту сторінку, тобто сторінку, яку можуть відвідувати лише 

авторизовані користувачі (403 — доступ заборонений).  

Статус сайту 

Можливо обрати один з двох варіантів: онлайн або оффлайн. Якщо об-

рати оффлайн, відвідувачі сайту побачать повідомлення про недоступність 

сайту й не зможуть переглянути сам сайт. Це може бути корисно при прове-

денні технічних робіт на сайті, відновленні дизайну, структури тощо, щоб об-

межити доступ до сайту й залишити його тільки адміністраторові. 

Сторінка «Сайт-Недоступний» 

Якщо з якихось причин статус сайту виставлено в оффлайн, то у цьому 

полі можна задати ID cторінки, яку повинні побачити відвідувачі, якщо спро-

бують зайти на сайт. За замовчуванням сторінка не створена і відвідувач про-

сто побачить повідомлення про недоступний сайт, яке можна змінити в полі 

Повідомлення про недоступність сайту. 

Шаблон за замовчуванням 

Потрібно вибрати шаблон, який буде застосовуватися до нових ресурсів 

за замовчуванням. При редагуванні ресурсу можна встановити будь-який ша-

блон. За замовчуванням встановлено шаблон Minimal Template.  

«Публікувати» за замовчуванням 

Якщо обрано значення Так, то нові сторінки після збереження відразу 

будуть публікуватися.  

«Кешований» за замовчуванням 

Якщо обрано Так, то нові ресурси після створення будуть кешуватися1 

за замовчуванням. 

                                                           
1 Кешування інтернет-сторінок — це процес збереження часто запитуваних документів на (про-

міжних) проксі-серверах або комп’ютері користувача з метою запобігання їх постійного заван-

таження із сервера-джерела й зменшення трафіку. Як один із варіантів, кешування web-сторінок 

може здійснюватися за допомогою CMS конкретного сайту для зниження навантаження на сер-
вер при великій відвідуваності. Це означає, що при повторному завантаженні користувачем од-

нієї й тієї самої сторінки вона частково буде взята з кеша і завантаження займе менше часу. 



10 

«Доступний для пошуку» за замовчуванням 

У більшості випадків необхідно буде створювати сторінки, доступні для 

пошуку по сайту, тому слід залишити значення Так. За допомогою цього па-

раметра можна сховати від внутрішньої пошукової машини на сайті різні слу-

жбові сторінки. 

Різниця в часі 

У цьому полі існує можливість обрати похибку (кількість годин) між ча-

сом на місці перебування й на місці знаходження сервера. Цей параметр можна 

буде виставити після публікації сайту в мережі Інтернет.  

Тип сервера 

За замовчуванням встановлено http. За потреби можна встановити 

https2-з’єднання. 

Вкладка «Дружні URL» 

Використовувати дружні URL 

Даний параметр дозволяє використання дружніх URL на сайті (так зва-

них ЧПУ). Для цього слід встановити для параметра значення Так. 

Посилання у форматі XHTML 

Якщо ввімкнений цей параметр, то всі амперсанди (&) у посиланнях бу-

дуть замінені на конструкцію &amp; відповідно до формату XHTML.  

Префікс для дружніх URL 

Це поле слід залишити порожнім. 

Суфікс для дружніх URL 

У цьому полі можна вказати суфікс для дружніх URL, який буде відділя-

тися крапкою від псевдоніма сторінки. Зокрема, це матиме вигляд як розширення 

файлів, наприклад: .html, .htm, .php і інші. За замовчуванням встановлено .html, 

але за потреби його можна змінити або взагалі залишити порожнім.  

Використовувати псевдоніми в URL 

Якщо значення у даному полі залишити Так, то в якості псевдоніма сто-

рінки використовуватиметься значення, яке введене в поле Псевдонім ресурсу. 

Наприклад, якщо у цьому полі буде вписано about і при цьому буде залишено 

суфікс для дружніх URL як .html, тоді URL цієї сторінки матиме вигляд  

http://ім’я_сайту/about.html. Якщо поле Псевдонім залишити порожнім, 

то URL згенерується, виходячи з ID ресурсу й матиме вигляд 

http://ім’я_сайту/2.html, де 2 — ідентифікатор ресурсу. 

                                                           
2  https (Hypertext Transfer Protocol Secure) — розширення протоколу http, що підтримує шифру-

вання. Забезпечує захист переданих даних і використовується для того, щоб забезпечити ауте-
нтифікацію й захищене з’єднання. Широко використовується, наприклад, у платіжних систе-

мах в інтернет-магазинах для шифрування переданих даних про кредитні картки. 
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Використовувати вкладені URL 

Якщо у даному полі залишити значення Так, то на сайті одержимо вкла-

дену структуру URL. Наприклад, якщо дочірній ресурс має псевдонім дочір-

ній, а батьківський ресурс — батьківський, то для дочірнього ресурсу отри-

маємо URL вигляду: 

http://ім’я_сайту/батьківський/дочірній. 

Автоматично генерувати псевдонім 

Якщо в даному полі залишити Так, то система автоматично генерува-

тиме псевдоніми на основі заголовків сторінок. Тобто, якщо залишити при ре-

дагуванні або створенні ресурсу поле Псевдонім порожнім, у ньому значення 

згенерується автоматично на основі заголовку ресурсу. Якщо сайт англомов-

ний і заголовки сторінок задані латиницею, то для включення автоматичної ге-

нерації псевдонімів досить лише цього перемикача. Якщо ж сайт україномов-

ний і заголовки сторінок записано кирилицею, то необхідно додатково налаш-

тувати плагін Transalias (після збереження налаштувань конфігурації). Для на-

лаштування плагіна необхідно перейти до вкладки Елементи → Керування еле-
ментами → Плагіни → Transalias → Вкладка конфігурація → Параметр Trans 

table виставити в russian і зберегти. 

Вкладки «Користувачі» і «Безпека» 

У вкладці «Користувачі» можна редагувати шаблони листів, що відпра-

вляються користувачам та менеджерам при реєстрації, зміні пароля тощо. У 

вкладці «Безпека» можна налаштувати кількість невдалих спроб входу в сис-

тему, які дозволені перш ніж користувач буде заблокований (щоб зловмисники 

не намагалися дібрати пароль). Для посилення безпеки при авторизації можна 

включити захисний код. При цьому для того щоб увійти в адміністративну па-

нель, необхідно буде ввести код, нерозпізнуваний різного роду скриптами (по-

казаний у вигляді графічного зображення). У полі «Слова для генерації 

Captcha-Кодів» можна ввести слова, які використовуватимуться для генерації 

цих захисних графічних зображень. 

Вкладка «Інтерфейс і представлення» 

У цій вкладці можна здійснити налаштування, які мають стосунок до 

панелі адміністратора. Зокрема, з випадаючого списку можна обрати мову, на 

яку буде повністю переведена адміністративна частина системи керування. Це 

доволі таки зручно з ряду причин. По-перше, можна працювати при певних 

мовних навичках із клієнтами з різних країн, при цьому надавши їм можливість 

керувати своїм сайтом рідною мовою. Список підтримуваних мов доволі вели-

кий. По-друге, не знадобиться шукати локалізації системи на потрібну мову. 

По-третє, переклад, наданий системою, є професійним повним перекладом, 

тобто перекладені абсолютно всі сторінки й другорядні елементи (спливаючі 

підказки, коментарі тощо). 
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Також існує можливість встановити кодування сторінок сайту. Зі спи-

ску, що випадає, необхідно обрати «Unicode (UTF-8) — utf-8». 

Вкладка «Файл-Менеджер» 

Тут через кому можна вказати, файли яких розширень можуть бути за-

вантажені на сервер через файл-менеджер, їх максимально допустимий розмір 

і права для новостворених каталогів і завантажених файлів. 

ІНТЕГРАЦІЯ ШАБЛОНУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ 

Після встановлення і налаштування системи управління контентом не-

обхідно інтегрувати шаблон з обраним дизайном для майбутнього сайту. Осо-

бливістю CMS ModX є те, що в якості шаблону підійде довільний темплейт 

HTML+CSS. Як приклад, розглянемо інтеграцію шаблону від templatemo.com. 

В обраному шаблоні організовані сторінки різного вигляду: 

 головна сторінка з jQuery-слайдером; 

 типова текстова сторінка (about); 

 сторінка для перегляду переліку новин і їх детального перегляду (blog і 

blog_post); 

 сторінка фотогалереї (gallery); 

 сторінка з формою зворотного зв’язку (contacts). 

У завантаженому архіві міститься 3 каталоги і кілька HTML-файлів. 

 

Рис. 8. Вигляд каталога завантаженого HTML+CSS темлейта 

У каталозі images зберігаються зображення, які використовують для ди-

зайну сайту, в каталозі js — скрипти, що підключаються для роботи jQuery 

слайдером на головній сторінці та детального перегляду фото на сторінці гале-

реї, а в каталозі сss зберігаються CSS-файли, які визначають зовнішній вигляд 

обраного шаблону. 

HTML-файли, які містяться в архіві, є HTML-розміткою для кожної зі 

сторінок: index.html — головна сторінка, contact.html — сторінка з контактною 

інформацією і формою зворотного зв’язку, gallery.html — сторінка з галереєю 

зображень, blog.html і blog_post.html — сторінки з переліком постів і деталь-

ним переглядом поста відповідно, about.html — звичайна сторінка з текстовою 

інформацією. Після детального аналізу та вивчення всіх сторінок можна по-

чати інтеграцію дизайну в систему управління. 
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Усі файли темплейту, які використовуватимуться шаблонами сайту, до-

цільно зберігати в каталозі assets/templates, у який слід розпакувати вміст за-

вантаженого архіву. Після того як усі файли опиняться в призначеному для них 

місці, потрібно авторизуватися в системі управління контентом 

(http://mysite/manager) для подальшого інтегрування шаблонів дизайну. 

В адміністративній панелі переходимо до вкладки Елементи → Шаблони, 

у якій створюються нові або налаштовуються вже створені шаблони. Для зни-

щення або редагування необхідно натиснути на посилання із назвою шаблону. 

 

Рис. 9. Вікно керування шаблонами CMS ModX Evo 

Для того щоб створити шаблон для головної сторінки сайту зі слайде-

ром, слід натиснути на кнопку Новий шаблон і заповнити елементи форми, 

що з’явилася. Для цього в описі шаблона в полі Ім’я шаблону потрібно задати 

назву шаблону, а в полі Опис — короткий опис, який слід задавати, щоб не 

заплутатися, якщо шаблонів буде дуже багато. У поле Код шаблону (HTML) 

потрібно вставити HTML-розмітку головної сторінки, яка вказана у файлі 

index.html. Після заповнення усіх необхідних полів слід натиснути на кнопку 

Зберегти у верхній частині сторінки.  

 

Рис. 10. Форма редагування опису шаблону 

Для того щоб переглянути створений шаблон, його спочатку необхідно 

підключити до ресурсу, який завантажуватиметься при початковому заванта-

женні сайту. Для цього необхідно обрати створений шаблон у полі Шаблон 

форми редагування опису ресурсу з ID=1 і перейти за посиланням 
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http://mysite/. Після перегляду очевидним є те, що вигляд сторінки далекий 

від оригіналу, оскільки порушилися всі шляхи до файлів стилів, зображень і 

скриптів, тому їх необхідно змінити. Для цього слід перейти на сторінку реда-

гування шаблону: Елементи → Шаблони → Головна. Оскільки вкладеність ката-

логів змінилася при інтеграції дизайну в систему управління, то для всіх шля-

хів, які використовуються в HTML-коді (css/, images/, js/) необхідно додати 

таку конструкцію: /assets/templates/. 

 

 

 

Рис. 11. Вигляд шаблону головної сторінки 

м 

м 
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Для прикладу, ось такий вигляд мав шлях підключення CSS-стилів в 

оригіналі: <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />, а вигляд цього тегу 

після зміни шляху повинен бути таким: 
<link href="/assets/templates/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

Після зміни всіх шляхів необхідно зберегти змінений шаблон і знову пе-

реглянути головну сторінку сайту (Сайт → Перегляд). Якщо все відредаговано 

вірно, вигляд головної сторінки має стати ідентичним до головної сторінки за-

вантаженого шаблону. 

Налаштування шаблону, розбиття на чанки 

Для раціонального налаштування інтегрованого шаблону і швидкої 

зміни всього дизайну створюваного сайту даний шаблон слід розбити на логі-

чні складові. Для цього слід проаналізувати, з яких блоків складається шаблон 

головної сторінки та шаблони решти сторінок, які планується інтегрувати в си-

стему. Зокрема, в шаблоні головної сторінки як правило можна виділити такі 

блоки:  

 «шапка» сайту (header, рис. 11, блок 1), у якій, як правило, розміщу-

ють логотип і головне меню навігації; 

 jQuery слайдер (рис. 11, блок 2); 

 блок з анонсами або коротким змістом статей, новин тощо 
(рис. 11, блок 3); 

 «підвал» сайту (footer, рис. 11, блок 4), у якому розміщений вміст, 

який знаходиться внизу сторінки, а саме блок з інформацією із соці-

альних мереж, пости ззовні, блок із зазначенням авторських прав 

тощо. 

Перш ніж розпочати на рівні розмітки розбивати код шаблону на скла-

дові частини, слід ознайомитися із терміном «чанк». Чанк — це не що інше як 

частина HTML-коду. Наприклад, є шаблон, у якому деяка частина HTML-коду 

повторюється більше одного разу, але не раціонально вносити зміни відразу 

скрізь, де зустрічається цей повторюваний код. Для цього в системі управління 

створюється чанк з ім’ям, наприклад Чанк, а в якості вмісту чанка використо-

вується ця частина повторюваного коду. Після чого в розмітці шаблону замість 

цих повторюваних блоків вставляється конструкція {{Чанк}}, яку ModX при 

генеруванні сторінки автоматично замінить на вміст цього чанка. Таким чи-

ном, при необхідності внести якісь зміни в повторювані блоки достатньо про-

сто відредагувати створений чанк. Слід звернути увагу на те, що виклик чанка 

здійснюється за його іменем, записаним у подвійних фігурних дужках. 

Може виникнути логічне запитання: чи потрібно ділити шаблон сторі-

нки на чанки, якщо в ній немає блоків, що повторюються. Щоб отримати від-

повідь на це запитання, слід проаналізувати відразу всі шаблони сторінок 

сайту, що створюється. Як правило, можна помітити, що всі вони мають деякі 

однакові елементи (наприклад: «шапку» і «підвал» сайту), які логічно буде ви-
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нести в окремі чанки, щоб мати можливість вносити зміни в усі шаблони од-

разу з одного місця, а саме при редагуванні чанку. Неможливо не погодитися з 

тим, що не дуже зручно при зміні інформації, розташованої в футері сайту або 

при внесенні змін до шапки сайту, редагувати кожен шаблон окремо. А якщо 

таких шаблонів буде дуже багато, то при цьому, крім витраченого часу, збіль-

шується ймовірність того, що в процесі редагування будуть допущені механі-

чні помилки.  

Тому переходимо до вкладки управління шаблонами і відредагуємо 

створений шаблон головної сторінки Головна. Спочатку рекомендується ви-

нести в окремий чанк тег <head> зі всіма службовими тегами всередені нього і 

подключеними скриптами та стилями. Для цього знаходимо в HTML-коді ша-

блону цей тег і копіюємо його в буфер обміну. Після цього слідуємо за вказів-

кою: Елементи → Чанки і переходимо за посиланням Новий чанк Для того щоб 

створити чанк для тегу <head>. 

У формі, що з’явилася, заповнюємо поля Назва чанка (наприклад 

HEAD), вписуємо його опис, щоб легше було орієнтуватися, коли чанків буде 

багато, та обов’язково в поле Код чанка вставляємо вміст буферу обміну. Та-

кож можна вписати назву категорії, в яку буде поміщено цей чанк. Це не 

обов’язково, але теж допоможе не заплутатися у великій кількості чанків. На-

звемо категорію, наприклад, Загальний дизайн сайту. 

 

Рис. 12. Форма створення чанка 

Після збереження новоствореного чанка потрібно повернутися до реда-

гування шаблону: Елементи → Шаблони → Головна, і замінити частину коду, 

яка була винесена в чанк на виклик чанка. Тобто замість тега <head> і всього, 

що в ньому було розташоване, необхідно вставити конструкцію {{HEAD}}. 
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Аналогічним чином потрібно створити й інші чанки. Для цього необхі-

дно вирізати потрібну частину коду з шаблону, вставити його вміст у чанк, а в 

шаблоні на його місці викликати створений чанк. 

Рекомендується винести частини HTML-коду в такі чанки: 

{{HEADER}}, {{FOOTER}} 

У чанку {{HEADER}} рекомендується зберегти частину HTML-коду, що 

відповідає за виведення шапки сайту з логотипом і меню навігації. У чанк 

{{FOOTER}} поміщаємо контейнер, що відповідає за відображення нижньої ча-

стини сайту. 

Зауваження. Зовнішній вигляд шаблону в браузері не повинен зміни-

тися після того, як повністю виконано розбиття його на чанки. 

ДЕРЕВО РЕСУРСІВ І СТВОРЕННЯ СТОРІНОК 

Для створення кількох сторінок на сайті розглянемо дерево ресурсів 

ModX, яке розміщається в лівій частині адміністративної панелі. 

 

Рис. 13. Вигляд дерева ресурсів ModX Evo 

Дерево ресурсів є структурою сайту. З його допомогою створюють і ре-

дагують усі сторінки та категорії на сайті. До речі, сторінки та категорії у ModX 

прийнято називати ресурсами. Деревоподібна структура дуже зручна для адмі-

ністрування сайтів і за рахунок своєї інтуїтивності буде зрозуміла навіть недо-

свідченому користувачеві. 

У корені дерева вказано назву сайту, яка задається на сторінці системної 

конфігурації у полі Назва сайту. За замовчуванням при інсталяції створено 

один ресурс із назвою Home, який і слугує головною сторінкою сайту. У дуж-
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ках після назви вказано ID ресурсу — це ціле число, яке є унікальним для ко-

жної сторінки, тобто не може бути двох різних ресурсів з одним і тим самим 

ідентифікатором. ID надалі будуть використовуватися для звернення до ресу-

рсів. 

Для редагування існуючого ресурсу слід натиснути по його назві в де-

реві ресурсів, після чого з’явиться форма редагування ресурсу. 

 

Рис. 14. Форма редагування ресурсу. Вкладка «Загальні» 

Вкладка «Загальні» 

Тут можна задати наступні атрибути ресурсу, а саме такі поля: 

«Заголовок» — назва сторінки. 

«Розширений заголовок» — у це поле вписують розширений заголовок 

сторінки. Можна це поле залишити порожнім або скопіювати сюди вміст поля 

Заголовок. 

«Псевдонім» — тут потрібно вписати ім’я сторінки (латинськими літе-

рами), яка буде відображатися в URL адресної стрічки браузера при відобра-

женні сторінки. Якщо його залишити порожнім, воно заповниться автомати-

чно, виходячи із заголовка сторінки, якщо налаштований плагін TransAlias. 

Якщо плагін не налаштований, то пусте поле буде змінено на ідентифікатор 

ресурсу. 
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«Анотація» — поле з коротким описом сторінки.  

«Шаблон» — представляється у вигляді випадаючого списку. У цьому 

списку відображаються всі створені шаблони, які можна обирати для ресурсу 

(сторінки). Кількість шаблонів в ModX не обмежена. 

«Пункт меню» — необов’язкове поле, яке, як правило, використову-

ють, якщо заголовок сторінки дуже довгий і його незручно використовувати в 

якості назви пункту меню. У цьому випадку в якості назви пункту меню буде 

використовуватися це поле.  

«Позиція в меню» — це порядковий номер ресурсу в меню, за допомо-

гою цього параметра можна по-різному відсортувати відображувані в меню пу-

нкти. 

«Показувати в меню» — прибравши даний прапорець з цього пункту, 

забороняється показ назви ресурсу в меню. 

«Папка» — вказується, який батьківський документ буде в ресурсу. Для 

того щоб змінити батьківський документ, необхідно клікнути мишкою по іко-

нці поруч, після чого обрати батьківський документ у дереві сайту.  

На цій же закладці міститься і візуальний редактор, за допомогою якого 

можна редагувати весь вміст сторінок. 

Вкладка «Налаштування сторінки» 

Тут вказують додаткові параметри для створюваного чи редагованого 

ресурсу. 

 

Рис. 15. Форма редагування ресурсу. Вкладка «Налаштування сторінки» 
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Прапорець «Публікувати». З його допомогою можна дозволяти або 

скасовувати публікацію того чи іншого ресурсу. Тут також можна встановлю-

вати дату публікації та дату її відміни. 

Інші параметри в більшості випадків можна буде залишати за замовчу-

ванням. Прапорці, які будуть виставлятися при редагуванні ресурсу за замов-

чуванням, можна визначати на сторінці конфігурації ModX. Ці налаштування 

були описані вище при розгляді питання налаштування ModX.  

Для створення нового ресурсу потрібно натиснути на відповідну пікто-

граму, розташовану вище дерева документів. 

  

Рис. 16. Створення нового ресурсу у дереві ресурсів 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНОГО МЕНЮ 

У CMS ModX є ряд вбудованих рішень для розв’язання окремих за-

вдань, які можуть виникнути перед розробником сайту. Зокрема, однією із та-

ких класичних задач є організація динамічного меню на сайті. Реалізувати це 

можливо за допомогою сніппета DLMenu. Термін «сніппет» — ще один термін, 

який необхідно знати для роботи з CMS ModX. 

Сніппет — це PHP-код, який відповідно до запрограмованого алгоритму 

генерує HTML-код, що вставляється у шаблон сайту в місце виклику. Щоб пе-

реглянути список фрагментів, які йдуть в комплекті дистрибутива CMS ModX 

за замовчуванням, потрібно перейти у вкладку адміністративної панелі Елеме-

нти → Сніппети. Усі вони доступні для редагування. Для чого ж потрібні сніп-

пети? Потрібні вони для забезпечення динамічної логіки на сайті. Наприклад, 

для генерації динамічного меню, виведення контенту з бази даних за якоїсь 

умови, для організації форми зворотного зв’язку, та й загалом, для реалізації 

стандарних задач, доступних через ModX API.  

Виклик сніппета здійснюється за його іменем, що поміщається між ква-

дратними дужками зі знаками оклику. Наприклад, якщо ім’я певного сніппета 

Name, то виклик його здійснюватиметься конструкцією, яка має бути розмі-

щена у необхідному місці шаблону: [!Name!]. 
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Крім виклику сніппета, йому можна відправляти на обробку різні зна-

чення параметрів, якщо такі підтримуються даним сніппетом. Зазвичай, у ко-

жного сніппета є свій набір підтримуваних параметрів, від яких залежатиме 

результат роботи сніппета. Для того щоб передати деякі значення параметрів, 

використовують конструкцію 

[!Name? &параметр1 = `значення` & параметр2 =` значення`!] 

Тут необхідно звернути увагу на знак запитання, який ставлять після 

імені сніппета. Він вказує на те, що далі вказується перелік параметрів, які пе-

редаються. Перед назвою кожного параметра, який передається, ставиться знак 

«&», а його значення вкладено в зворотні одинарні лапки. 

Зауважимо, що вище описано виклик некешованого сніппета. Якщо ре-

зультат роботи необхідно занести в кеш, то виклик здійснюватиметься за іме-

нем сніппета, поміщеному в подвійні квадратні дужки. Тобто для сніппета з 

ім’ям Name кешований виклик буде представляти собою таку конструкцію: 

[[Name]] 

При кешованому виклику результат роботи сніппета заноситься в кеш, і 

при повторному завантаженні сторінки код сніппета не виконується заново, а 

в місце виклику одразу підставляється попередній результат, що береться із 

кеша сайту на web-сервері. 

Повернімося до задачі побудови динамічного меню і сніппета DLMenu.  

Результатом роботи DLMenu є HTML-код, який є ненумерованим спис-

ком, елементами якого будуть посилання на дочірні документи для тієї сторі-

нки, для якої викликається сніппет. Для прикладу, якщо у нас структура доку-

ментів така, як зображено на рисунку нижче,  

 

Рис. 17. Створення нового ресурсу у дереві ресурсів 

то, результатом виклику сніппету [!DLMenu!] на сторінці «Про гімназію» буде 

список із 6 посилань на дочірні сторінки. HTML-код списку матиме вигляд:  

<ul>  
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  <li><a href="/about/history">Історія і сьогодення</a></li> 

  <li><a href="/about/administraciya/">Адміністрація</a></li> 

  <li><a href="/about/pedkolektiv/">Педколектив</a></li> 

  <li><a href="/about/vakansii">Вакансії</a></li> 

  <li><a href="/about/skrinka">Скринька благодійності</a></li> 

  <li><a href="/about/contacts">Контакти</a></li> 

</ul> 

При такому виклику обов’язковим є виконання умови наявності дочір-

ніх елементів, адже якщо їх не буде, то сніппет виведе порожню стрічку. Такий 

виклик для організації меню на сайті не підходить, оскільки на всіх сторінках 

сайту має відображатися меню, що складається з усіх ресурсів дерева, які є не-

прихованими для меню. Для того щоб це зробити, необхідно викликати сніппет 

DLMenu і передати йому параметр parents, у який слід передати значення ID 

того ресурсу, посилання на дочірні сторінки якого необхідно вивести. Тобто 

для побудови головного меню виклик матиме такий вигляд: 

[!DLMenu?&parents = 0!] 

У цьому випадку, на якій би сторінці не був викликаний сніппет, список 

буде формуватися з посилань на дочірні елементи головної сторінки  

(ID = 0), а не тієї, на якій було зроблено виклик. 

Меню, зазвичай, є звичайним ненумерованим списком. Це означає, що 

HTML-розмітка меню буде звичайним списком, а всю задачу за зовнішній ви-

гляд бере на себе CSS-файл, який підключений у заголовку документу. Для ви-

ведення динамічного меню необхідно видалити з чанка HEADER код, що відпо-

відає за виведення меню, а на його місці викликати сніппет DLMenu з парамет-

ром parents=`0`: 

[[DLMenu? &parents = 0]] 

За замовчуванням, для активного пункту меню cніппет DLMenu завжди 

буде генерувати class="active", тому, якщо в шаблоні він описується іншим 

класом, потрібно змінити його в CSS-файлі.  

Якщо ж при виведенні в шаблоні меню (ненумерованого списку) вико-

ристовуються деякі класи, то їх можна описати при виклику сніппета через ві-

дповідні параметри, значеннями яких є відповідні шаблони. Список параметрів 

є досить таки великим і їх можна знайти в додатку 2 або за посиланням: 

http://docs.evo.im/04_extras/dlmenu.html 

СТВОРЕННЯ СТРІЧКИ НОВИН. СНІППЕТ DOCLISTER 

Розглянемо питання про виведення стрічки новин на сторінках сайту. 

Для того щоб було що виводити, необхідно створити кілька дочірніх ресурсів 

із новинами, батьківським ресурсом для яких повинен бути ресурс із назвою 

Новини. 
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Дочірні ресурси можна створити двома способами (див. рис. 16): 

1. Натисненням на піктограму Новий ресурс і у вкладці із загальними 

налаштуваннями ресурсу необхідно змінити значення параметра Папка, для 

якого вказати потрібний батьківський ресурс. 

2. У дереві ресурсів будь-якою кнопкою миші клікнути на піктограму, 

розташовану близько назви ресурсу, для якого необхідно створити дочірню 

сторінку (клікаємо мишкою саме на піктограму, а не на текст), після чого 

з’явиться контекстне меню даного пункту. У контекстному меню необхідно 

обрати Дочірній ресурс. 

 

Рис. 18. Контекстне меню у дереві ресурсів 

Крім створення дочірнього ресурсу, у цьому контекстному меню досту-

пно ще багато корисних функцій. Наприклад, можна перейти до редагування 

ресурсу, перемістити його в іншу папку в дереві ресурсів, зробити копію, опу-

блікувати або скасувати публікацію, вилучити або відновити ресурс.  

Після створення дочірніх ресурсів ресурс Новини повинен мати такий 

вигляд: 

 

Рис. 19. Вигляд ресурсу «Новини» з дочірніми ресурсами 
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Для виведення стрічки новин на сторінці будемо використовувати вбу-

дований сніппет DocLister. Це дуже потужний інструмент, який, напевне, є 

одним із основних вбудованих інструментів у СMS ModX Evolution. За допо-

могою DocLister можна на сайті виводити ресурси, які створені в дереві ресу-

рсів, абсолютно в будь-якому вигляді. Така гнучкість досягається за рахунок 

роботи із шаблонами виведення. 

За допомогою цього сніппета можна реалізувати: виведення статей і но-

вин на сайті, виведення заміток у блозі, архів статей, RSS-стрічки, виведення 

даних у XML-форматі та ще багато корисного. Одним словом, це дуже функ-

ціональний сніппет, який будемо використовувати ще не раз. 

DocLister має дуже великий набір параметрів, передаючи які під час ви-

клику сніппета, можна змінювати результат його роботи. Зі списком парамет-

рів і можливими їх значеннями можна ознайомитися у Додатку 3 або за поси-

ланням http://docs.evo.im/04_extras/doclister.html. 

Отже, виклик сніппета DocLister здійснюється за аналогічними прави-

лами виклику сніппета DLMenu: 

[[DocLister? &параметр1=`значення` &параметр2=`значення`]]  

Викликати сніппет необхідно безпосередньо у шаблоні, закріпленому за 

ресурсом із назвою Новини в області вмісту сторінки. 

Якщо викликати DocLister без переданих параметрів, то результатом 

роботи цього сніппета буде виведення дочірніх ресурсів у такому вигляді: 

 

Рис. 20. Вигляд виведення дочірніх ресурсів  

сніппетом DocLister без параметрів 

Як видно, на сторінці було виведено перелік усіх дочірніх ресурсів для 

сторінки Новини. При виведенні використовувалося поле Заголовок, яке є по-

силанняv на сторінку дочірнього ресурсу, тобто з конкретною новиною. Для 

того щоб змінити зовнішній вигляд стрічки новин, необхідно здійснити виклик 

сніппета DocLister з деякими параметрами. 

Насамперед, потрібно навчитися працювати із шаблонами виведення ін-

формації, використання яких дозволить змінювати зовнішній вигляд новинної 

стрічки. У якості шаблону DocLister може використовуватися створений чанк 

або існує можливість безпосередньо задавати цей шаблон при виклику сніп-

пета. 

Для того щоб створити шаблон у чанку, необхідно перейти на сторінку 

із чанками Елементи → Чанки і створити новий чанк із будь-яким інтуїтивно 

http://docs.evo.im/04_extras/doclister.html
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зрозумілим іменем, наприклад, news-article. Надалі він буде слугувати шабло-

ном виведення кожної новини на сайті. У цей шаблон помістимо назву, корот-

кий зміст новини й дату публікації, при цьому заголовок має бути посиланням 

на сторінку ресурсу з новиною. 

Слід звернути увагу на те, що в коді шаблону будуть використовуватися 

як спеціальні теги ресурсів ModX, що описані нижче, так і спеціальні теги 

DocLister.  

Для розв’язання поставленого завдання знадобляться такі теги (плей-

схолдери): 

 [+longtitle+] або [+pagetitle+] — для виведення заголовку новини 

 [+date+] — для ввиведення дати публікації 

 [+introtext+] — для виведення короткого змісту новини 

У щойно створений чанк news-article поміщаємо згадані вище теги, 

поки що без HTML-розмітки: 

[+date+][+pagetitle+][+introtext+] 

У шаблоні ресурсу Новини викликаємо сніппет DocLister із вказівкою 

назви чанка, який буде використовуватися у якості шаблону. При цьому конс-

трукція виклику сніппета набуде такого вигляду: 

[[DocLister? &tpl=`news-article`]] 

Після цього при перегляді сторінки Новини стрічка новин буде стріч-

кою, виведеною без пробілів і без розмітки, точно так само, як зазначено в ша-

блоні створеного чанка news-article.  

Тому для того щоб організувати виведення стрічки новин згідно шаб-

лону, необхідно скопіювати частину HTML-коду, яка відповідає за виведення 

однієї новини, замінивши текст у ньому на відповідні теги (плейсхолдери).  

Для прикладу, вміст чанка після редагування може набути такого ви-

гляду: 

<div id="news"> 

  <h2><a href="[~[+id+]~]" title="[+pagetitle+]">[+pagetitle+]</a></h2> 

  <div class="introtext"><span class="date">[+date+]</span> [+introtext+] </div> 

  <div class="readmore" ><a href="[~[+id+]~]" title="Перейти до повного тексту новини">Читати 

далі →</a></div> 

</div> 

де конструкція [~[+id+]~] — це URL ресурсу з ідентифікатором id.  

При цьому дата, зазначена в стрічці новин, — це дата створення ресурсу, 

яку можна змінити шляхом використання параметра &datesource = 

`pub_date`: 

[[DocLister? &tpl=`news-article` &datesource = `pub_date` ]] 



26 

Таким чином, у якості джерела дати публікації буде використана дата, 

розміщена у вкладці Налаштування сторінки. Це поле можна змінити для ко-

жного ресурсу. 

Для того щоб змінити формат виведення дати (наприклад до вигляду 

ДД.ММ.РРРР), необхідно використати ще один параметр DocLister 

&dateformat. Конструкція виклику сніппета матиме такий вигляд: 

[[DocLister? &tpl=`news-article` &datesource = `pub_date` 

&dateformat=`%d.%m.%Y']] 

Якщо на сторінці перелік виведених дочірніх ресурсів є доволі великим, 

то таке виведення слід виконувати посторінково. Тобто стрічку новин необхі-

дно розбивати на окремі сторінки та забезпечити перехід від сторінки до сто-

рінки за допомогою пейджингу. Для розбивки на сторінки новин необхідно в 

конструкцію виклику сніппета додати такі параметри: 

&paginate — параметр, який вказує на те, чи включити або чи відклю-

чити посторінкову розбивку. Щоб включити розбивку, необхідно вказати зна-

чення pages; 

&display — параметр, який вказує на кількість новин, що необхідно ви-

вести на одній сторінці. Оскільки зараз створено 5 новин, то, щоб продемон-

струвати розбивку, необхідно виставити значення менше 5, наприклад, 2 ресу-

рси. 

Після додавання зазначених параметрів і плейсхолдерів виклик сніп-

пета, який розташований у шаблоні ресурсу Новини, буде мати таку констру-

кцію: 

[[DocLister? &tpl=`news-article` &datesource = `pub_date` 

&dateformat=`%d.% m.% Y` &id=`news`&paginate=`pages` 

&display=`2` ]]  

Сторінки: [+news.pages+]  

Необхідно зауважити, що значення в параметрі id і плейсхолдері ви-

клику нумерації сторінок повинні бути ідентичними (у наведеному прикладі 

це news). Результатом цього виклику повинна стати розбита на сторінки стрічка 

новин. 

TV-ПАРАМЕТРИ MODX. ДОДАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДО РЕСУРСІВ. 

Для кожного шаблону в CMS ModX є можливість додати додаткові 

поля, які згодом можна виводити на сторінці за допомогою спеціальних плей-

схолдерів. Це дає небувалу гнучкість у розробці. Використовувати TV-параме-

три будемо на прикладі додавання зображень до новин і виведення цих зобра-

жень у стрічці новин з коротким описом новини. 
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Створення TV-параметра 

Для створення TV-параметра слід перейти до вкладки Елементи → TV 

параметри, в якій натиснути на посилання Новий параметр (TV).  

У формі створення TV-параметра слід заповнити такі поля: 

 Ім’я параметра. Уводимо назву параметра, за якою він буде викли-

катися в шаблоні. Бажано надати осмислені назви, щоб було легше 

зорієнтуватися при редагуванні шаблонів. Для додавання зображень 

до новин можна обрати для прикладу назву img-news.   

Увага. Ім’я параметра не може містити пробіл; 

 Заголовок. Уводимо заголовок, яким буде підписано додаткове поле 

при редагуванні ресурсу. Наприклад: Зображення для сторінки; 

 Опис. Супровідний текст, який дасть користувачеві уявлення про те, 

де буде використовуватися додаткове поле. Опис буде відобража-

тися на сторінці редагування ресурсу під заголовком TV-параметра. 

Наприклад: Зображення для ресурсу новини повинне бути розмі-

рами 60 px на 60 px; 

 Тип параметра. За допомогою цього поля можна вибрати, якого 

типу буде додаткове поле для ресурсу. Наприклад: image; 

 Візуальний компонент. За допомогою цього поля можна вибрати 

HTML-компонент, який буде використовуватися для виведення па-

раметра в шаблоні. Наприклад: image. 

У блоці Доступ шаблонів обираємо шаблони, для яких необхідно ство-

рити даний TV-параметр. Після заповнення вказаних полів зберігаємо TV-па-

раметр натисканням кнопки Зберегти. 

Після виконання вказаних вище дій, перейшовши на сторінку редагу-

вання новини побачимо, що на сторінці редагування ресурсу з’явилося ще одне 

поле, яке розташоване нижче візуального редактора. 

 

Рис. 21. Вигляд поля TV-параметра у формі редагування ресурсу 

Додавання зображення до ресурсів 

При натисканні кнопки Вставити, яка розміщена поруч із додатковим 

полем, відкривається файловий менеджер, що дозволяє вибрати необхідне зо-

браження з папки assets/images/ або, якщо його там ще немає, то завантажити 

зображення в цю папку, щоб згодом його обрати. 
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Рис. 22. Вигляд файлового менеджера адміністративної панелі 

За допомогою цього файлового менеджера зручно створити дерево ка-

талогів, у які можна розміщати зображення, що в подальшому можуть встав-

лятися в різних розділах сайту. 

Завдання. Створіть каталог news і в нього помістіть кілька зобра-

жень розміром 60 px на 60 px, які оберіть в якості значення TV-параметра для 

кожного з дочірніх ресурсів сторінки Новини. 

Виведення стрічки новин із зображеннями 

Після того як усі зображення прикріплені до новин, необхідно вивести 

блоки з коротким описом новин і зображеннями у стрічці новин. 

Для цього у виклику сніппета DocLister необхідно додати параметри 

&tvList і &tvPrefix. У параметрі &tvList необхідно вказати список назв  

TV-параметрів, які повинні бути присутні у вибірці, до того ж, якщо таких па-

раметрів кілька, то їх назви необхідно вказати через знак коми. Наприклад: 

&tvList=`img-news .̀ Параметр &tvPrefix задає префікс для плейсхолдерів, 

створюваних з імен TV-параметрів. Значення за замовчуванням tv. У шаблоні 

виведення окремого ресурсу в потрібному місці необхідно вказати плейсхол-

дер вигляду [+tv.img-news+] 

Тоді чанк «news-article» виведення окремої новини матиме вигляд: 

<div id="news"> 

  <a href="/[~[+id+]~]"><img src="/[+tv.img-news+]" alt="[+pagetitle+]"></a> 

  <h2><a href="[~[+id+]~]" title="[+pagetitle+]">[+pagetitle+]</a></h2> 

  <div class="introtext"><span class="date">[+date+]</span> [+introtext+] </div> 

  <div class="readmore" ><a href="[~[+id+]~]" title="Перейти до повного тексту новини">Читати 

далі →</a></div> 

</div> 

Слід звернути увагу на те, що для виведення зображення у стрічці новин 

використовують назву створеного нами TV-параметра з префіксом tv.  
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Зауваження. Коли використовуємо TV-параметр у шаблоні виведення 

сніппета DocLister, то виклик здійснюється за допомогою конструкції вигляду 

[+tv.name+]; якщо ж необхідно вивести вміст додаткового поля безпосередньо 

на сторінці ресурсу, то конструкція виведення TV-параметра буде мати вигляд 

[*name*]. Це має стосунок і до всіх стандартних полів, таких як [*pagetitle*], 

[*longtitle*], [*introtext*] й інших плейсхолдерів. 

Розглянувши можливі значення типів TV-параметра, можна уявити, яку 

функціональність несе в собі це розширення ModX. Крім додавання зображень, 

можна прикріплювати до ресурсів додаткові поля таких типів: текстові поля, 

поля для введення дати, поля для прикріплення файлу, поле для введення URL, 

для e-mail, чекбокси, радіокнопки, списки, що випадають, текстові поля 

textarea і навіть додаткові поля з візуальним редактором. 

 

Рис. 23. Типи TV-параметрів 

ФОРМА ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В MODX. СНІППЕТ FORMLISTER. 

Одна з основних функцій будь-якого сайту — організація взаємозв’язку 

між власником сайту й відвідувачами. Важко уявити, що цей взаємозв’язок 

буде повним, якщо не буде надано відвідувачеві можливість виразити свою то-

чку зору або просто зв’язатися з того чи іншого приводу із власником. Зворот-

ній зв’язок — дуже важливий елемент для сайту будь-якого типу. Саме завдяки 

зворотному зв’язку спілкування може бути повноцінним і відбуватися у двох 

напрямках: «власник — відвідувач» і «відвідувач — власник». Ураховуючи все 

це, розглянемо питання створення на сайті форми зворотного зв’язку. 
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Спочатку необхідно описати всі вимоги до форми, що буде створена. 

Перш за все, це наявність наступних полів з такими вимогами: 

 ім’я — поле, обов’язкове для заповнення; 

 електронна пошта — обов’язкове для заповнення поле, яке повинне 

перевірятися ще й на правильність уведення e-mail; 

 повідомлення — поле, обов’язкове для заповнення. 

Також необхідно реалізувати оповіщення відвідувачів про помилки вве-

дення інформації при заповненні форми. Ця вимога до форми зворотного 

зв’язку — наявність захисту від спаму у вигляді поля для введення тексту зі 

згенерованого зображення (капчі). Дана форма повинна надсилатися за допо-

могою Ajax-методу, тобто без перезавантаження сторінки. 

Для створення форми зворотного зв’язку в ModХ існує кілька сніппетів, 

однак розглянемо сніппет FormLister, що входить до переліку сніппетів, які 

встановлюються разом із дистрибутивом CMS ModX Evo. 

Виклик сніппета FormLister нічим не відрізняється від виклику інших 

сніппетів. Основні параметри, які обов’язково потрібно знати при роботі в 

ModX із цим сніппетом, розглянемо на такому прикладі:  

[!FormLister? 

&formid=`form-callme` 

&rules=`{ 

  "name":{ 

    "required":"Не введено ім'я" 

  }, 

  "email":{ 

    "required":"Не введено Email", 

    "email":"Не вірно введено Email" 

  }, 

  "message":{ 

    "required":"Не введено текст повідомлення" 

  } 

}` 

&formTpl=`form-callme-tpl` 

&messagesOuterTpl=`@CODE:<div class="alert alert-danger" 

role="alert">[+messages+]</div>` 

&errorTpl=`@CODE:<span class="help-block">[+message+]</span>` 

&errorClass=`has-error` 

&requiredClass=`has-warning` 

&to=`manager@fizmat.tnpu.edu.ua` 

&subject=`Повідомлення з сайту` 

&reportTpl=`form-callme-report` 

!]    
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У цій конструкції виклику сніппета використовують такі параметри 

FormLister: 

 &formid — унікальний ідентифікатор форми. Це значення має 

обов’язково вказуватися в шаблоні форми в прихованому полі або як 

значення id у тезі form; 

 &to — значенням цього параметра є розділений комами список еле-

ктронних адрес можливих одержувачів листа; 

 &formTpl — параметр, який передає сніппету назву чанка, що буде 

використовуватися в якості шаблону форми; 

 &reportTpl — параметр, який передає сніппету назву чанка, що буде 

використовуватися в якості шаблону для відправлення даних на по-

шту; 

 &messagesOuterTpl — шаблон повідомлень обробника форми. У 

шаблоні виводяться групи повідомлень (messages, required, error); 

 &errorTpl — шаблон для виведення повідомлень валідатора; 

 &rules — масив з правилами для валідації; 

 &subject — у цей параметр можна вписати текст, який буде викори-

станий у якості теми електронного листа. 

Шаблон форми, який знаходиться в чанку form-callme-tpl, може мати 

такий вигляд: 

<form class="submet-form row m0" method="post" id="contact-form"> 

<input type="hidden" name="formid" value="form-callme"> 

<div class="form-group"> 

  <input type="text" class="form-control" name="name" 

placeholder="Ім'я*" value="[+name.value+]" data-error="Не введено 

імя" required> 

  <div class="help-block with-errors"></div> 

</div> 

<div class="form-group"> 

  <input type="email" class="form-control" name="email" 

placeholder="Email*" value="[+email.value+]" data-error="Не введено 

email" required> 

  <div class="help-block with-errors"></div> 

</div> 

<div class="form-group"> 

  <textarea class="form-control message" name="message" 

placeholder="Повідомлення*" data-error="Не введено текст повідом-

лення" required>[+message.value+]</textarea> 

  <div class="help-block with-errors"></div> 

</div> 

<div class="form-response">[+form.messages+]</div> 

<div class="result"><button class="submit" type="submit">Наді-

слати</button></div> 

</form> 
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Чанк form-callme-report може мати такий вміст: 

<p>Ім'я: [+name.value+]</p> 

<p>Email: <a href="mailto:[+email.value+]">[+email.value+]</a></p> 

<p>Повідомлення: [+message:strip_tags:nl2br+]</p>  

У цьому шаблоні вся введена користувачем інформація передається за 

допомогою плейсхолдерів вигляду [+name.value+]. При цьому назва кожного 

плейсхолдера збігається зі значенням атрибута name відповідного поля в 

HTML-шаблоні (name="name", name="email", name="message"). 

Список правил для валідації правильності заповнення елементів форми 

задається у вигляді масиву. Ключем є ім’я поля, а значенням — масив правил 

валідації. Правило валідації є методом класу-валідатора. У масиві правил клю-

чем є ім’я правила (назва методу валідації), значенням може бути або рядок з 

повідомленням про помилку валідації правила, або ж масив з описом. У цьому 

масиві в ключі params задаються необхідні для валідації значення, а в ключі 

message задається рядок з повідомленням про помилку. 

{ 

    "ім’я поля 1": { 

        "правило 1" : "повідомлення про помилку", 

        "правило 2" : "повідомлення про помилку " 

    }, 

    "ім’я поля 2": { 

        "правило 1" : "повідомлення про помилку", 

        "правило 2" : { 

            "params" : значення, 

            "message" : "повідомлення про помилку" 

        } 

    } 

} 

Якщо потрібно реалізувати перевірку тільки заповнених полів, то перед 

іменем поля в списку правил потрібно додати знак оклику. У цьому випадку, 

якщо значення поля порожнє, правила будуть проігноровані. 

Відправлене за допомогою форми зворотного зв’язку повідомлення має 

прийти на електронну адресу, яку необхідно вказати при виклику сніппета 

FormLister за допомогою параметра &to. На локальному комп’ютері (напри-

клад, з локальним web-сервером Denwer), відправлені листи можна знайти у 

каталозі z:\tmp\!sendmail\. У цей каталог будуть відсилатися листи, відправ-

лені за допомогою поштових скриптів на локальному комп’ютері. Ім’я листа 

буде сформовано з дати відправлення. Із web-сервером XAMPP все дещо скла-

дніше. Для того щоб бачити відправлені листи, необхідно виконати такі кроки: 

1. У каталозі sendmail (C:\xampp\sendmail) потрібно створити файл 

sendmail.php з кодом: 

<?php 
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define('DIR','c:/xampp/tmp/sendmail/'); 

$stream = ''; 

$fp = fopen('php://stdin','r'); 

while($t=fread($fp,2048)){ 

  if( $t===chr(0) ) break; 

  $stream .= $t; 

} 

fclose($fp); 

$fp = fopen(mkname(),'w'); 

fwrite($fp,$stream); 

fclose($fp); 

function mkname($i=0){ 

  $fn = DIR.date('Y-m-d_H-i-s_').$i.'.eml'; 

  if ( file_exists($fn) )return mkname(++$i); 

  else return $fn; 

} 

?> 

2. У файлі php.ini (C:\xampp\php) замінити стрічку: 

sendmail_path = "C:\xampp\sendmail\sendmail.exe -t" 

на стрічку: 

sendmail_path = C:\xampp\php\php.exe c:\xampp\sendmail\sendmail.php 

Стрічка повинна бути розкоментована (витерти символ крапки з комою 

";" на початку стрічки). 

3. Створити каталог sendmail у каталозі tmp (C:\xampp\tmp\sendmail). 

4. Перезапустити сервер Apache. 

Після виконання цих пунктів усі надіслані листи будуть потрапляти в 

каталог C:\xampp\tmp\sendmail. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ГАЛЕРЕЇ ЗОБРАЖЕНЬ. МОДУЛЬ SIMPLEGALLERY. 

Для реалізації галереї в ModX розроблено багато готових рішень у ви-

гляді додаткових модулів і плагінів: maxigallery, Easy 2 Gallery, MiniGallery, 

EvoGallery тощо. Але всі вони призначені для вузького застосування, тому їх 

використання накладає певні обмеження на розробників. Найбільш вдалим на 

сьогодні рішенням є модуль SimpleGallery, який є простим у встановленні та 

легким у налаштуванні, до того ж вимагає від розробника мінімум часу для 

адаптації під свої потреби. 

SimpleGallery є динамічною галереєю, розробленою як модуль під CMS 

ModX, що дозволяє швидко і легко створювати галереї зображень, пов’язуючи 

їх з будь-якими сторінками на сайті. Галереї можуть виводитися у різний спо-

сіб із використанням шаблонів системи. SimpleGallery не створює автономні 

галереї, які не пов’язані з конкретною сторінкою. Кожне завантажене фото по-

винне бути пов’язане зі сторінкою у дереві ресурсів сайту. 
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Можливості SimpleGallery: 

 управління зображеннями на сторінці редагування ресурсу в окремій 

вкладці; 

 пагінація з можливістю вибору кількості картинок на сторінці; 

 завантаження безлічі картинок — можна кнопкою, можна перетягу-

ванням (використовується jquery.fileapi) 

 зменшення картинок при завантаженні до значень, вказаних у конфі-

гурації плагіна; 

 транслітерація і присвоювання унікальних імен при завантаженні 

файлів (як в KCFinder); 

 картинки можна видаляти по одній, можна виділити (ctrl + click, shift 

+ click, ctrl + a) і видалити кілька; 

 картинки можна переміщати в початок / кінець поточного галереї, 

переміщати в іншу галерею; 

 сортування перетягуванням (використовується бібліотека Sortable); 

 редагування у вікні подвійним кліком (як в ms2Gallery); 

 інтерфейс можна перевести на різні мови, в наявності російська та 

англійська; 

 кешування картинок в адміністративній панелі браузером для прис-

корення роботи; 

 система подій для обробки елементів галереї, у тому числі реалізо-

вана можливість примусової обробки («оновити прев’ю»); 

 можливість змінювати інтерфейс і логіку роботи плагіна без правок 

початкових кодів. 

Встановлення SimpleGallery 

Для розширення функціональних можливостей CMS ModX Evolution 

необхідно вміти встановлювати додаткові сніппети, плагіни та модулі, які до-

зволяють розробнику без зайвих проблем за рахунок використання готових рі-

шень розв’язувати типові та нетипові завдання, які можуть виникати в процесі 

розробки. Однак у розглядуваній версії ModX Evo є вбудований модуль Extras 

(встановлюється разом зі встановленням CMS), який дозволяє спростити про-

цес встановлення нових додаткових пакетів розширень із репозитарію ModX. 

Для встановлення SimpleGallery необхідно перейти у модуль Extras за 

посиланням Модулі – Extras, де у стрічці пошуку ввести назву необхідного 

модуля і в результуючому переліку на іконці SimpleGallery натиснути кнопку 

Install. 
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Рис. 24. Вигляд вікна модуля Extras 

Після вдалого встановлення повинні з’явитися такі плагіни: sgThumb, 

SimpleGallery, сніппети: sgController, sgLister, sgThumb. Зауважимо, що 

для повноцінного функціонування модуля необхідно, щоб був встановлений 

сніпппет DocLister (у нашій збірці він встановлений разом зі встановленням 

CMS). 

Налаштування SimpleGallery 

Для здійснення налаштування плагіна SimpleGallery, що відповідає за 

параметри галереї в адміністративній панелі, необхідно у вкладці Конфігура-

ція заповнити такі поля: 

 Tab name — назва вкладки; 

 Controller class — ім’я доступного класу-контролера; 

 Templates — ID шаблонів ресурсів, які повинні містити галерею 

(вказуються через кому, наприклад: «10,11,12»); 

 Documents — те ж саме, але для окремих ресурсів (вказуються через 

кому, наприклад: «5,8,9»); 

 Ignore Documents — ID ресурсів, що не повинні містити галерею 

(вказуються через кому, наприклад: «1,15,16»); 

 Roles — ID дозволених ролей; 

 Galleries folder — каталог для зберігання зображень галерей; 

 Thumbs cache folder — каталог для зображень прев’ю перегляду 

(тих, що в адміністративній панелі); 

 Thumbs width — ширина зображень прев’ю перегляду; 

 Thumbs height — висота зображень прев’ю перегляду; 
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 Custom thumb options — тут за необхідності можна вказати параме-

три phpthumb для генерації зображень прев’ю перегляду в адмініст-

ративній панелі; плейсхолдери [+ w +] і [+ h +] містять значення па-

раметрів Thumbs width і Thumbs height; 

 Client Resize — попередня обробка зображень на стороні клієнта. 

 

Рис. 25. Вигляд вікна налаштування конфігурації плагіна SimpleGallery 

Використання SimpleGallery 

Для завантаження зображень у галерею в адміністративній панелі пере-

ходимо до ресурсу, що повинен містити галерею зображень. Якщо все вірно 

налаштовано (ID ресурсу входить до переліку в полі Documents або ID шаблону 

ресурсу входить до переліку у полі Templates), то у вікні редагування ресурсу 

буде міститися вкладка SimpleGallery (або та назва, що вказана в полі Tab name 

у конфігурації плагіна).  

 

Рис. 26. Вигляд вкладки SimpleGallery вікна редагування ресурсу 
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У вкладці SimpleGallery клікаємо по кнопці Upload, і у вікні вибору зо-

бражень, що з’явиться, обираємо потрібні файли зображень, після чого натис-

каємо кнопку Відкрити, після чого з’явиться вікно, що відображатиме процес 

завантаження файлів. 

 

Рис. 27. Вигляд вікна завантаження файлів зображень  

галереї SimpleGallery 

Окрім завантаження самих картинок, існує можливість задавати їх назви 

і опис. Для цього необхідно здійснити подвійний клік лівою клавішею мишки 

по потрібному зображенні й у вікні, що з’явиться, заповнити відповідні поля. 

 

Рис. 28. Вигляд вікна налаштування параметрів завантажених зображень 

Для виведення на сторінці ресурсу галереї зображень у відповідному 

шаблоні в потрібному місці необхідно викликати сніппет sgLister: 

[[sgLister?  
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&thumbSnippet=`phpthumb` 

&thumbOptions=`w=150&h=150&zc=1` 

&tpl=`@CODE:<a href="[+sg_image+]"><img src="[+thumb.sg_image+]" 

class="img-thumbnail" alt="[+e.sg_title+]" 

title="[+e.sg_description+]"></a>`]], 

де &thumbSnippet — ім’я сніппета, який поверне посилання на прев’ю, напри-

клад, phpthumb; &thumbOptions — параметри для створення прев’ю в тому 

вигляді, у якому їх прийме вказаний сніппет; &tpl — HTML-код шаблона для 

виведення окремого зображення галереї (за бажання можна винести в окремий 

чанк). 

Для виведення списку галерей потрібно використати сніппет 

sgController. Його виклик має такий вигляд: 

[[sgController?  

&count=`1`  

&depth=`1`  

&ownerTPL=`@CODE:[+dl.wrap+]`  

&tpl=`@CODE:<h2>[+pagetitle+] <span 

class="badge">[+count+]</span></h2>[+images+]`  

&sgDisplay=`4` 

&sgOuterTpl=`@CODE:<div class="row">[+wrapper+]</div>` 

&sgRowTpl=`@CODE: 

<div class="col-lg-3 col-md-4 col-xs-6 thumb"> 

    <a class="thumbnail" href="[+url+]"> 

        <img class="img-responsive" src="[+thumb.sg_image+]" 

alt="[+e.sg_title+]"> 

    </a> 

</div> 

` 

&thumbSnippet=`sgThumb` 

&thumbOptions=`400x300` 

&orderBy=`menuindex ASC`  

&sgOrderBy=`sg_index DESC` 

]] 

З описом списку використовуваних параметрів можна ознайомитися за 

посиланням 
http://docs.evo.im/04_extras/simplegallery/vyvod_spiska_galerey.html 

Модуль SimpleGallery вельми гнучкий інструмент, крім складних гале-

рей з його допомогою можна додавати різні слайдери на сайт, а також 

прив’язувати красиві скрипти. 

РОБОТА З МОДУЛЕМ DOC MANAGER 

За допомогою модуля Doc Manager існує можливість швидко редагу-

вати властивості всіх створених ресурсів, змінювати дату публікації й шаблон 

http://docs.evo.im/04_extras/simplegallery/vyvod_spiska_galerey.html
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для кожної сторінки. За допомогою цього модуля розробник має можливість 

заощадити багато часу, коли в дереві буде створено дуже багато ресурсів. 

Наприклад, щоб за допомогою модуля скасувати показ у меню сторінок 

переходимо у вкладку: Модулі → Doc Manager → Інші властивості. Зі спи-

ску, що випадає, Доступні властивості обираємо пункт Показувати/Не пока-

зувати в меню, після чого нижче встановлюємо чекбокс Не показувати в 

меню. Далі слід вказати діапазон ID ресурсів, які необхідно скасувати для по-

казу у меню. Після вказівки ID ресурсів слід натиснути кнопку Відправити. 

ПЕРЕНЕСЕННЯ ГОТОВОГО MODX САЙТУ НА ХОСТИНГ 

Перенесення сайту на хостинг зводиться до кількох простих кроків: 

 вибір і замовлення хостингу й доменного імені; 

 копіювання файлів сайту в певний каталог на сервері; 

 створення бази й користувача бази даних у хостера з наступним ко-

піюванням у неї вмісту бази з локального комп’ютера; 

 редагування конфігураційного файлу для підключення створеної 

бази даних до сайту; 

 скидання налаштувань і кеша, які залишилися в системі керування з 

локального комп’ютера. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. Спеціальні теги ModX 

[(site_name)] — виводить заголовок сайту. Зазвичай використовують у 

заголовках HTML-сторінок у тезі <title>.  

[(base_url)] або [(site_url)] — два теги ідентичні між собою. Ці констру-

кції дозволяють виводити URL сайту. 

[*pagetitle*] — виводить вмістиме поля Заголовок, яке заповнюється 

на сторінці створення/редагування ресурсу. 

[*longtitle*] — виводить вмістиме поля Розширений заголовок. 

[*description*] — виводить вмістиме поля Опис. Це поле як правило 

використовують для виведення вмістимого в META-тезі description. 

[*introtext*] — виводить вмістиме поля Анотація. Це поле зазвичай ви-

користовують при створенні новин, заміток в блозі і т. п. для організації сторі-

нок з коротким описом заміток. 

[*content*] — основній вміст сторінок. Конструкція виводить довільний 

текст або HTML-код, написаний або відредагований у візуальному редакторі. 

[*id*] — виводить ідентифікатор ресурсу. 

[*alias*] — виводить псевдонім ресурсу. 

[~ідентифікатор~] — виводить URL адресу ресурсу, ідентифікатор 

якого вказано. Наприклад, якщо ID сторінки «Новини» — 4, а псевдонім цієї 

сторінки — news, то конструкція [~4~] виведе URL цієї сторінки з новинами. 

[*pub_date*] — дата публікації ресурсу. 

[*unpub_date*] — дата завершення публікації. 

[*createdby*] — ідентифікатор користувача, що створив ресурс. 

[*createdon*] — дата створення ресурсу. 

[*editedby*] — ідентифікатор користувача, що редагував ресурс. 

[*editedon*] — дата редагування ресурсу. 

[*contentType*] — тип вмістимого (наприклад, text/html). 

[*type*] — тип (ресурс, папка або посилання). 

[*published*] — чи опубліковано ресурс (1|0). 

[*parent*] — номер (ID) батьківського ресурсу. 

[*isfolder*] — чи є ресурс папкою (1|0). 

[*richtext*] — чи використовується при редагуванні сторінки візуаль-

ний редактор. 

[*template*] — номер (ID) шаблону ресурсу. 

[*menuindex*] — порядковий номер відображення в меню. 

[*searchable*] — чи доступний ресурс для пошуку (1|0). 

[*cacheable*] — чи кешується ресурс (1|0). 

[*deleted*] — ресурс знищено (1|0). 

[*deletedby*] — ідентифікатор користувача, що знищив ресурс. 

[*menutitle*] — заголовок меню, якщо такий існує. 
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Рис. 29. Плейсхолдери вікна редагування ресурсів 

[*donthit*] — відслідковує кількість відвідувань (1|0). 

[*haskeywords*] — ресурс містить ключові слова (1|0). 

[*hasmetatags*] — ресурс має META-теги (1|0). 

[*hidemenu*] — документ не відображається в меню (1|0). 

[(modx_charset)] — виводить назву кодування, що використовується. 

[^qt^] — виводить час запиту до бази даних. 

[^q^] — виводить кількість запитів до бази даних. 

[^p^] — виводить час роботи PHP-скриптів. 

[^t^] — виводить загальний час генерації сторінки. 

[^s^] — виводить джерело вмістимого (база чи кеш). 

Додаток 2. Параметри та плейсхолдери сніппета DLMenu 

[+wrap+] — виведення дочірніх документів (в api-режимі — children); 

якщо значення плейсхолдера — масив, то він перетворюється в рядок із засто-

суванням відповідних шаблонів, якщо рядок — залишається без змін. 

[+ сlassNames +] — список класів, доступних в шаблоні (тільки імена). 

[+ сlasses +] — список класів, доступних в шаблоні (включаючи class = ""). 

[+ level +] — рівень документа. 
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[+ maxLevel +] — якщо встановлено, то вказує на те, що документ міс-

титься у самому низу гілки, до якої належить. 

[+ iteration +] — порядковий номер документа в групі. 

[+ _display +] — загальна кількість документів в групі. 

[+ here +] — якщо встановлено, то документ є поточним документом. 

[+ active +] — якщо встановлено, то документ є активним документом. 

[+ state +] — якщо заданий параметр hideSubMenus, то плейсхолдер мі-

стить значення open для розгорнутої гілки і closed — для згорнутої. 

[+ title +] — назва документа, аналогічне до поля menutitle, якщо воно 

не порожнє, або pagetitle. 

[+ url +] — посилання на документ. 

[+ count +] — кількість безпосередніх нащадків. 

[+ _renderRowTpl +] — якщо встановлено, то його значення буде вико-

ристано як шаблон при виведенні документів. 

[+ _renderOuterTpl +] — якщо встановлено, то його значення буде ви-

користано як шаблон при виведенні обгортки дочірніх документів. 

&documents — cписок ID документів, які утворюють однорівневе 

меню. Щоб вивести в тій послідовності, у якій вони перераховані, слід викори-

стовувати параметр sortType1 зі значенням doclist. 

&parents — cписок ID документів, від яких будується багаторівневе 

меню, через кому. Якщо у зазначених документів різні батьки, то буде побудо-

вано кілька меню. Щоб вивести в тій послідовності, у якій перераховані батьки, 

слід використовувати параметр sortType1 зі значенням doclist. 
&maxDepth — максимальна кількість рівнів в меню; 

&showParent — якщо значення параметра дорівнює 1, то будуть пока-

зані документи, зазначені в параметрі parents. 

&hideSubMenus — якщо значення параметра дорівнює 1, то неактивні 

гілки меню не показуються. 

&outerTpl — обгортка всього меню  

(@CODE:<ul[+classes+]>[+wrap+]</ul>). 

&rowTpl, &rowHereTpl — шаблон для виведення пункту меню пер-

шого рівня без нащадків. Для поточного документа може бути заданий шаблон 

rowHereTpl 

(@CODE:<li[+classes+]><a href="[+url+]">[+title+]</a></li>). 

&parentRowTpl, &parentRowHereTpl, &parentRowActiveTpl — шаб-

лон для виведення документа, у якого є нащадки. Для поточного документа 

може бути заданий шаблон parentRowHereTpl, для активного — 

parentRowActiveTpl 
(@CODE:<li[+classes+]><a 

href="[+url+]">[+title+]</a>[+wrap+]</li>). 

&innerTpl — обгортка блоку дочірніх документів. За замовчуванням — 

значення параметра outerTpl. 



43 

&innerRowTpl, &innerRowHereTpl — шаблон для виведення дочір-

нього документа. Для поточного документа може бути заданий шаблон 

innerRowHereTpl. 

Додаток 3. Параметри сніппета DocLister 

&idType — тип вибірки документів. Можливі значення — parents, 

documents. Значення за замовчуванням — parents. 

&parents — вибірка документів на підставі списку батьківських доку-

ментів. Можливі значення — значення ID батьківських документів, розділені 

комою. Значення за замовчуванням — ID сторінки, на якій викликається  

сніппет. 

&documents — вибірка довільних документів. Якщо використовується 

параметр parents_, то документи, перераховані в цьому параметрі, будуть про-

сто підмішані в результат і подібні до наступних правил вибірки (фільтрація, 

сортування). Можливі значення — значення ID документів, розділені комою. 

&ignoreEmpty — дозволяє зробити вибірку всіх записів з таблиці, якщо 

параметр documents не заданий. Параметр idType в цьому випадку повинен 

бути documents. Можливі значення — 1 або 0. За замовчуванням — 0. 

&display — максимальна кількість документів у вибірці. 

&depth — глибина вибірки з використанням параметра parents. Мож-

ливі значення — ціле число, яке більше або дорівнює нулю. Значення за замо-

вчуванням — 0. 

&offset — кількість документів, що пропускаються з початку списку. 

Перевизначається при використанні пагінації. Якщо ж потрібно завжди пропу-

скати N документів, то необхідно використовувати параметр start. Можливі 

значення — ціле число, яке більше або дорівнює нулю. Значення за замовчу-

ванням — 0. 

&start — число документів, що пропускаються з початку вибірки. До-

дається до значення offset, що автоматично встановлюється при пагінації. 

&total — максимальна кількість документів, що відображаються на од-

ній сторінці у вибірці. Можливі значення — ціле число, яке більше або дорів-

нює нулю. Значення за замовчуванням — 0. 

&addWhereList — додаткові умови вибірки документів. Будь-який ря-

док, що задовольняє умови рядка для підстановки в WHERE блок SQL-запиту. 

&showParent — вилучення документів, з яких робилася вибірка з вико-

ристанням параметра parents. 

&selectFields — імена полів, що включаються до вибірки. 

&groupBy — групування результатів за деяким полем. 

&sortType — значення none визначає автоматичне сортування за пра-

вилами MySQL (як правило, за primary key). 

&orderBy — єдина стрічка сортування (як мінімум сукупність параме-

трів sortBy і sortDir, але має більший пріоритет). Для сортування у випадко-

вому порядку значення параметра orderBy буде RAND(). 
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&sortBy — впорядковано за без напряму сортування. Можливі значення 

— будь-який рядок, що задовольняє правилам побудови параметра ORDER BY 

в SQL запиті. Імена TV-параметрів вказуються як є. 

&order — напрямок сортування. Можливі значення — ASC, DESC. Зна-

чення даного параметра може бути перевизначити значенням параметра 

sortDir. Значення за замовчуванням — DESC. 

&sortDir — синонім параметра order, але має більший пріоритет. Якщо 

встановлені два параметри: order і sortDir, то буде використовуватися зна-

чення параметра sortDir. Можливі значення — ASC, DESC. Значення за замо-

вчуванням — DESC (або визначається в контролері). 

&urlScheme — схема генерації URL. Можливі значення — схеми, дос-

тупні в MODX Evolution (відносні, http, https, full). Значення за замовчуванням 

— порожньо (відносні). 

&dateSource — поле документа, в якому розташовується дата. Можливі 

значення — назва поля в таблиці. Якщо в якості значення було вказано рядок, 

відмінний від createdon і значення даного поля в базі дорівнює 0, то тоді все 

одно береться значення з createdon. Для прикладу: якщо використовується від-

кладена публікація для деяких документів і вказується сортування по полю 

pub_date.  

&dateFormat — правила форматування дати format для PHP функції 

strftime. Як джерело дати використовується параметр dateSource. Крім цього 

враховується зсув дати на сервері (див. системний параметр server_offset_time). 

Таким чином, можна використовувати персоналізовану підстановку часу зале-

жно від часового поясу користувача. Значення за замовчуванням —% d.% B.% 

Y% H:% M  

&summary — правила обробки текстів для формування короткого 

опису. Завантажує екстендер summary. У контролері site_content є додаткове 

правило для оброблюваного тексту: за замовчуванням на обробку відправля-

ється поле content. Але якщо поле introtext не порожнє, то текст саме з цього 

поля буде переданий на додаток summary. Аналогічним чином собі веде і ко-

нтролер onetable. Можливі значення — рядок, сформований за правилами екс-

тендера summary: дія1: параметр1, дія 2: параметр2: параметр2Б, дія 3.  

&introField — ім’я поля для джерела короткого опису тексту з 

contentField. Використовується тільки якщо завантажений екстендер 

summary. 

&contentField — ім’я поля, в якому зберігається основний текст доку-

мента. Використовується тільки якщо завантажений екстендер summary. 

&ownerTPL — шаблон, в який обертається список результатів. Якщо 

потрібних результатів не виявлено, то за замовчуванням результат з шаблоном 

noneTPL теж повертається в цей шаблон. Значення за замовчуванням — поро-

жньо. 

&tpl — шаблон. Приклад: 

&tpl=`@CODE: 
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<li> 

    <img src="[+tv.image+]" alt="[+e.pagetitle+]"> 

    <a href="[+url+]">[+title+] ([+id+])</a> 

</li> 

&paginate — виведення даних з пагінацією. Можливі значення: 

offset — пагінація в стилі Ditto; pages — пагінація з прострілами. Значення за 

замовчуванням — pages. 

&tplFirstP — шаблон для вставки посилання "перша сторінка". 

&tplLastP — шаблон для вставки посилання "остання сторінка". 

&tplNextP — шаблон для вставки посилання "наступна сторінка". Зна-

чення за замовчуванням: @CODE: <a href="[+link+]"> '. $ This-> DocLister-> 

getMsg ( 'paginate.next', 'Next'). '> </a> 

&tplPrevP — шаблон для вставки посилання "попередня сторінка". Зна-

чення за замовчуванням: @CODE: <a href="[+link+]"> < '. $ This-> DocLister-> 

getMsg ( 'paginate.prev', 'Prev'). '</a> 

&tplPage — шаблон для вставки номера сторінки в пагінатор. Значення 

за замовчуванням: @CODE: <a href="[+link+]" class="page"> [+ num +] </a> 

&tplCurrentPage — шаблон оформлення поточної сторінки в пагіна-

торі. Значення за замовчуванням: @CODE: <b class = "current"> [+ num +] </ b> 

&tplWrapPaginate — шаблон контейнер для обгортки сторінок пагіна-

ції. Значення за замовчуванням: @CODE: <div class = "[+ class +]"> [+ wrap +] 

</ div> 

&pageLimit — кількість сторінок відображається в пагінаторі. Можливі 

значення — ціле число більше нуля. Значення за замовчуванням — 1. 

&pageAdjacents — максимальна кількість сторінок зліва і справа щодо 

поточної сторінки. Можливі значення — ціле число більше нуля. Значення за 

замовчуванням — 4. 
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