
Advanced Custom Fields با ایها سفارشی پیشرفته ( یک افزونه حرفه) زمینه API هایهای قدرتمند برای ایجاد زمینه (field) 

 ! کندسازی وردپرس کمک میشخصی مختلف است که به شما در

 ! این افزونه برای افرادی خوب است که حال و حوصله کد نویسی ندارند

Advanced Custom Fields یالیه یک افزونه رایگان وردپرس است که به عنوان یک GUI های سفارشی مورد استفاده قرار برای زمینه

سفارشی نمایش  هایها و نوشتهنوشته ٬ها سفارشی یک ویژگی بومی در وردپرس است که در برگه هایگیرد . زمینهمی

های بیشتر به های زمینه برای افزودن زمینهاز گروه ACF ! نیست گی بومی زیاد کاربرپسندهرچند که ظاهر این ویژ ٬شودمیداده
 ! کندویرایش استفاده می هایبرگه

 ؟Field Groups – های زمینهگروه

ای ها خود برزمینه از تنظیمات نمایشی زمینه ست. هر گروهمکان و تنظیمات نمایشی ٬ی سفارشی یک گروه زمینه شامل زمینه
 .کنداستفاده می های ویرایشنمایش در برگه

 ؟ Fields – هازمینه

گذاری نام” نویسنده“عنوان مثال یک گروه زمینه را به .های دلخواه خود را ایجاد کنیدتوانید زمینهها شما میدر گروه زمینه
 . ”یسندهتصویرک نو” و ” بیوگرافی  –درباره نویسنده ” است زمینه شامل دو که  کنیم می

 ٬ (check-box) ی عالمتجعبه ٬متن ) مثال نوع آن سازی دارد؛بسیاری در تنظیمات خود برای شخصی (array) هاآرایه ٬هر زمینه
 . .. حالت الزامی و ٬فرضمقدار پیش ٬ ( .. و wysiwyg ویرایشگر

 ! Location Rules – قوانین مکان

تواند بر اساس دهی میویرایش خاصی نسبت دهید ! این مکان یهر گروه زمینه را به برگهدهد تا این گزینه به شما این امکان را می
 ! بندی برگه و نوع نوشته باشدقالب ٬ها بندیطبقه ٬نوشته (ID) شناسه

 ! Display Options – تنظیمات نمایشی

دهد تا شود و به شما این امکان را میشود فعال مییداده م برگه و.. نمایش ٬این گزینه زمانی که گروه زمینه در برگه ویرایش نوشته
ی بخش نویسنده ٬شود نمایش داده می شاید بخواهید زمانی که گروه زمینه نویسنده ٬را مخفی کنید ! برای مثال  ها برگهالمان

 .نشودفرض نمایش دادهپیش

 ! تانی سایتدر پوسته ACF استفاده از

 !سازی کنیدسایت خود را تا سر حد امکان شخصیها وبتوانید با آنکند که میندی استفاده میهای قدرتم API این افزونه از

 ! هاخب حاال که با تعاریف اولیه آشنا شدید بریم سراغ آموزش

 ! ساخت یک گروه زمینه

 .مایش داده شودن ٬های مختلف بسته به قوانین مکانتواند شامل تعدادی زمینه باشد که در نوشتههر گروه زمینه می



 

 ! افزودن

بخش  ۳کنید فیلد را ویرایش یا ایجاد می-شما یک گروه کلیک کنید ! زمانی که” افزودن“ی زمینه بر روی دکمه-برای ایجاد یک گروه
 : کنیدمشاهده می

 هازمینه .۱

 مکان .۲

 تنظیمات .۳
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 عنوان

 ! شودنمایش داده می (metabox) هر گروه زمینه نیازمند یک عنوان است. این عنوان در جعبه متا

 هازمینه

ود ی دلخواه خکلیک کنید تا بتوانید زمینه” افزودن زمینه“روی  های دلخواه زیادی را ایجاد کنید ! برتوانید زمینهدر این قسمت شما می
 ! را ایجاد کنید

 ! ( ها را با باال و پایین کشیدن مرتب کنیدتوانید زمینهمی )
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 .ها الزامی نیستنام و نوع است ! بقیه گزینه ٬هر زمینه نیازمند یک برچسب 

ردی کارب API کنید ! و در پوسته ودهید و آن را در برگه ویرایش مشاهده میی خود میست که شما به زمینهنامی ٬برچسب زمینه 

 ! ندارد

 .شود تا زمینه را فراخوانی کنداما در پوسته شما استفاده می ٬ستهمانند برچسب زمینه ٬ نام زمینه

 مکان

 هایی که ایجاد کردید در کدام برگه نمایش داده شونددهد تا سری قوانینی ایجاد کنید که زمینهی مکان این امکان را به شما میجعبه
! 
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مکانی را اضافه کنید یکی از ” یا“باشد اما اگر از طریق مهیا شده زمینهها باید برای نمایش گروهکلیک کنید تمام گزینه” و“اگر بر روی 

 ! مهیا باشد کافیست موارد هم

 تنظیمات

ست که چندین ( برای زمانی گزینه اول ) شماره زمینه مثال ٬سازی بیشتر وجود دارد برای هر گروه زمینه تعدادی گزینه برای شخصی
 ( قرار دهید ۰آن را بر روی  ها را به ترتیب مرتب کنید ! ) اگر ترتیب بندی نداریدخواهید آندارید و می زمینه در یک برگهگروه

 توابع کاربردی

 the_field تابع

 کند (دهد ) این تابع چیزی شبیه به کد زیر عمل میاین تابع مقدار وارد شده زمینه را نمایش می

echo get_field($field_name) 

 پارامترها

<?php the_field($field_name, $post_id); ?> 

 field_name$ : ) نام زمینه برای بازیابی . ) الزامی ( مثال : page_content ) 

 post_id$ : شود ! ) الزامی فرض برای نوشته کنونی استفاده میای که زمینه برای آن وارد شده به طور پیششناسه نوشته

 ت (نیس

 مثال

 نمایش مقدار وارد شده برای زمینه در این نوشته

the_field( "text_field" ); 

 ای دیگر فراخوانی شوداز نوشته ٬نمایش مقدار وارد شده برای زمینه 

the_field( "text_field", 123 ); 

 the_field و get_field استفاده از

<?php if( get_field( "text_field" ) ): ?> 
    <p><?php the_field( "text_field" ); ?></p> 

<?php endif; 
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 get_field تابع

 . کندی مشخص را بازگردانی و فراخوانی میمقدار زمینه

 .توانید با استفاده از آن مقداری را نمایش داده یا ذخیره کنیدست چرا که میاین تابع بسیار کاربردی

 پارامترها

<?php $field = get_field($field_name, $post_id); ?> 

 field_name$ : خواهید آن را فراخوانی کنیدای که مینام زمینه . 

 post_id$ : شودای که در آن قرار دارد فراخوانی میفرض نوشتهبرای فراخوانی مقدار زمینه . به طور پیش شناسه نوشته 

 هامثال

 ذخیره مقدار یک زمینه

$value = get_field( "text_field" ); 

 ای دیگرذخیره مقدار یک زمینه از نوشته

$value = get_field( "text_field", 123 ); 

 


