
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

و  یسیکد نى) ساخت اسکرول بار سفارشی در وردپرس
 افزونه(

 



 

 

 )کدنىیسی و افزونه( ساخت اسکرول بار سفارشی در وردپرس

 

 2صفحٌ 

 کانلا یک نحتَای  تَانید ین کنید؟ با تغیر اسکرٍل بار، سازی یسفارشخَد را  یتسا ٍبآیا قصد دارید اسکرٍل بار 
 جذاب را بٌ کاربر ارائٌ ديید.

اینجا دٍ  در یک اسکرٍل بار سفارشی در ٍردپرس ایجاد نهایید. تَانید یندر این نقالٌ یاد خَايید گرفت کٌ چگَنٌ 
 استفاده کنید.روش اول  از آشنایی ندارید، یسیکد نىبا  اگر است، شدى گفتٌبرای این نطلب  حل راى

 اسکرول بار یها رنگمشکالت 

نهکن  انا کار نشدنی نیست، ینا .ديند ینهبٌ شها اجازى تغیر رنگ اسکرٍل بار را  CSS یکديا فرض یشپ طَر بٌ
 پشتیبانی نشَد. نرٍرگريااست تَسط برخی از 

 .کنند یناستفادى جاوا اسکریپت  یکديایا  psedouعناصر یا برنانٌ نَیسان از  طراحان برای حل این نشکل،

تَجٌ داشتٌ باشید قبل از  انا؛ کنیو ینایجاد  اسکرول بار سفارشینا يو تَسط افزٍنٌ ٍ يو تَسط کد نَیسی یک 
ٍ  نرٍرگرياخَد را در  یتسا ( تًیٌ کنید ٍ بعد از انجام کار نیز،بک آپانجام ير کاری یک نسخٌ پشتیبان )

 کار کند. یخَب بٌ یزچ يهٌنختلف انتحان کنید تا  یيا دستگاى

 

 ساخت اسکرول بار سفارشی در وردپرسداستان آمىزش 
 بیایید نگايی بٌ نحَى سخت اسکرٍل بار سفارشی در ٍردپرس بیندازیو.

 ساخت اسکرول بار سفارشی در وردپرس تىسط افزونه

تَجٌ داشتٌ باشید، اسکرٍل باری کٌ تَسط این  انا؛ شَد ینرٍش بسیار سادى است ٍ بٌ يهٌ کاربران تَصیٌ این 
 .شىد ینهنىبایل پشتیبانی  ینرورگرها در ،سازید ینرٍش 

 است. Advanced Scrollbarافزٍنٌ  یساز  فعالٍ  نصب اٍلین کاری کٌ باید انجام ديید،

 

 :Advanced Scrollbarافزونه امکانات ویژه 

 نزیت:

 رایگان 
 ساده 
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 3صفحٌ 

 اسکرول بار سازی یسفارش 
 انکانات دیگر و 

 بٌ سراغ نصب این افزٍنٌ برٍید.

 Advanced Scrollbarنصب افزونه 

 برای نصب این افزونه طبق تصىیر زیر اقدام کنید:

يا رٍی گزینٌ بارگذاری افزٍنٌ کلیک کنید ٍ از لینک زیر افزٍنٌ را دانلَد کنید ٍ در قسهت بارگذاری، افزٍنٌ  یا از قسهت افزٍنٌ .1
 .را بارگذاری کنید

 سازی کنید. را تایپ کنید ٍ افزٍنٌ را نصب ٍ سپس فعال Advanced Scrollbarیا اینکٌ از قسهت کلیدٍاژى  .2

 
 

 

 .کنید نشايدى را افزونه نصب آنىزش تَانید نی یددار  نشکلی افزٍنٌ کردن نصب با کٌ درصَرتی

 نراجعٌ کنید. Custom Color Scrollbar Settingتنظیهات<بخش  بٌ افزٍنٌ، یساز  فعالبعد از نصب ٍ 

https://wordpress.org/plugins/advanced-scrollbar/
https://wordpress.org/plugins/advanced-scrollbar/
https://wordpress.org/plugins/advanced-scrollbar/
https://wordpress.org/plugins/advanced-scrollbar/
http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
https://wordpress.org/plugins/advanced-scrollbar/
https://wordpress.org/plugins/advanced-scrollbar/
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 4صفحٌ 

 
 

Scrollbar Color: رنگ اسکرٍل 

Scrollbar Rail Background Color: ریل اسکرٍل رنگ 

Mouse Scroll Step: (است شدى یوتنظ 44بر رٍی  فرض یشپ صَرت بٌ) تَسط ناٍس سرعت پیهایش 
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Auto Hide:  یتقابل جالب این افزٍنٌ، يای یتقابلیکی دیگر از ( نخفی شدن خَدکارAuto Hideاست )ٌبا فعال  ؛ ک
 ٍ زنانی کٌ ناٍس را رٍی آن حرکت ديید دٍبارى ظاير خَايد شد. شَد ینکردن این گزینٌ اسکرٍل بار نخفی 

Scroll Speed:  اسکرٍل بار نهایش یشپسرعت 

Rail Align: ( راست ٍ چپجًت اسکرٍل) 

 
Enable Touch Behavior: ٌنهایش دادى  نها نکان فقط کٌ ناٍس رٍی اسکرٍل بار است، یزنان ،فرض یشپ صَرت ب

 دکهٌ را بٌ نهایش درآٍرید. نها نکان یجا بٌ تَانید یناین افزٍنٌ قابلیتی دارد کٌ تَسط آن  انا ،شَد ین

 ( کلیک نهایید.ذخیره تغییراتاز انجام تغییرات بر رٍی دکهٌ ) پس فرانَش نکنید؛
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 6صفحٌ 

 
 دى کنید.يتنظیهات دیگری را نیز نشا تَانید ین (Scrollbar Custom Style Settingبعدی، یعنی ) بخشدر 

Scrollbar Width: عرض اسکرٍل بار 

Scrollbar Border CS: رنگ ٍ اندازى حاشیٌ اسکرٍل بار 

Scrollbar Border Radius: شعاع حاشیٌ اسکرٍل بار 

 ( کلیک نهایید.ذخیره تغییراتاز انجام تغییرات بر رٍی دکهٌ ) پس
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 نید.خَد نراجعٌ کنید ٍ تغییرات را ببی یتسا ٍب بٌحال 

 

 یسیکد نىساخت اسکرول بار سفارشی در وردپرس با 

 است. jQueryاز  تر یعسر  یاربس کٌ شَد یناستفادى  CSSدر این رٍش از کديای 

 .کند ینٍ سافاری کار  کرٍم فایرفاکس، ازجهلٌ نرٍرگريادر اکثر  شَد یناسکرٍل باری کٌ تَسط این رٍش ساختٌ 

 قالب خَد اضافٌ نهایید: style.cssزیرا را بٌ فایل  یکديا

::webkit-scrollbar { 
    -webkit-appearance: none; 
} 
::-webkit-scrollbar { 
  width: 10px; 
} 

  
::-webkit-scrollbar-track { 
  background: #ffb400; 
    border:1px solid #ccc; 
} 
  
::-webkit-scrollbar-thumb { 
  background: #cc00ff; 
    border:1px solid #eee; 
    height:100px; 
    border-radius:5px; 
} 

  
::-webkit-scrollbar-thumb:hover { 
  background: blue; 
} 

 کد انجام ديید. این با ٍیرایش تَانید ینتغییرات دلخَاى خَد را 

 خَد را نشايدى کنید. یتسا ٍب تَانید ین حال .درا ذخیرى کنی ییراتتغ پس از جای گذاری کد،

 بندی: جهع

داشتید  یسؤال اگر انیدٍاریو کٌ این نقالٌ بٌ شها در ساخت اسکرٍل بار سفارشی در ٍردپرس کهک کردى باشد.
 کاننت بگذارید.
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