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 1ي  صفحه

HTAچیست؟   
 HTA    هاي ویندوزي با کمک زبـان        زیرساختی براي ایجاد برنامهHTML توانـد ایجـاد    کـاربرد ایـن زبـان مـی    .  اسـت
  .باشد... اي و  ، تبلیغاتی، چند رسانههاي آموزشی برنامه

  
HTAکند؟  چگونه عمل می  

 وجود دارد کـه عبارتنـد   HTA و HTMLدو تفاوت میان .  هستندHTMLهاي   ها در حقیقت همان فایل      این گونه فایل    
  .ها از محیط اجرا و قابلیت

علّت .  استmshta.exeي    امه تحت برن  شود،  اجرا می مرورگر اینترنت   در   که   HTML بر خالف    HTAمحیط اجراي     
.  را نـدارد HTMLهاي موجـود در زبـان        بسیاري از محدودیت   HTA. هاي این دو زبان نیز همین موضوع است         تفاوت در قابلیت  

توانید اشیا را ایجاد کنیـد و    شما به راحتی میHTA ایجاد اشیا نیاز به تأیید کاربر دارد در حالی که در HTMLبراي مثال در زبان   
توان به حذف منوي موجود در مرورگر، حذف امکان انتخـاب مـتن، حـذف      میHTAهاي    از دیگر قابلیت  . ها استفاده نمایید    از آن 
  .اشاره کرد... هاي پیمایش، و  میله

 خود را ایجاد کنید و آن را بـا  HTMLي   کافیست با استفاده از یک ویرایشگر متن صفحه       HTAبراي ایجاد یکی فایل       
  . ذخیره کنیدhta.پسوند 

  
  HTAایجاد اولین 

  : ذخیره کنیدFirst.htaي زیر را در یک ویرایشگر متن کپی کنید و آن را با نام   برنامهhta.براي ایجاد اولین فایل   
  

<html> 
 <head> 
  <meta charset="windows-1256"/> 
  <title>صفحه او ل</title> 
 </head> 
 
 <body dir="rtl"> 
  <p> م جهانسال !!!</p> 
 </body> 
</html> 

  
  .فایل ایجاد شده را اجرا و نتایج را مشاهده کنید.  ایجاد شدHTA به همین سادگی یک کنید همان گونه که مشاهده می

  . خواهیم پرداختHTAهاي بعدي به خصوصیات منحصر به فرد  در بخش
  

  <hta:application>تگ 
گیـرد و شـامل     فایـل قـرار مـی   <head>این تگ در بخش    .  است HTAي  ها  ي باال منحصر به فایل      تگ ذکر شده    

 Second.hta براي شروع مثـال زیـر را بـا نـام     .کند  را تعیین می HTAي عملکرد و نمایش       تنظیمات متعددي است که شیوه    
  :ذخیره و اجرا کنید
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<html> 
 <head> 
  <meta charset="windows-1256"/> 
  <title>صفحه دو م</title> 
 
  <hta:application  
   selection='no'  
   scroll='no'  
   contextmenu='no' 
   maximizebutton='no' 
   innerborder='no'/> 
 
 </head> 
 
 <body dir="rtl"> 
  <p> طوري؟ سالم چه </p> 
 </body> 
</html> 

  
 دارد به دلیل اینکه امکان انتخـاب مـتن آن   ي به یک برنامه اي ایجاد خواهد شد که شباهت بیشتر        ي باال، پنجره    با اجراي برنامه  

در بخش بعدي مرجع کامل تنظیمات را مـشاهده  . ي پیمایش ندارد آید و میله    وجود ندارد، منوي مرورگر در آن به نمایش در نمی         
  .خواهید کرد

  
  hta:applicationمرجع کامل تنظیمات 

تنظیمـات قابـل اعمـال بـر روي هـر یـک از       . کنیـد   را مشاهده میی از عملکرد مشخّصاتدر جدول ذیل توضیحی کلّ      
  .مشخّصات در ادامه خواهد بود

  
  مشخصه  شرح

تواند تشخیص  تنها کاربرد آن می. این مشخصه تأثیري بر نمایش برنامه ندارد. نام برنامه
 APPLICATIONNAME  .هویت براي جلوگیري از اجراي دو مورد از برنامه باشد

 BORDER  .ي اصلی حاشیه براي پنجرهتعیین نوع 
 BORDERSTYLE  .تعیین نوع حاشیه براي محتواي پنجره
 CAPTION  .نمایش یا عدم نمایش عنوان پنجره

 CONTEXTMENU  .فشرده شدن کلید مربوط صفحه کلیدتعیین نمایش منوي مرورگر در هنگام کلیک راست یا 

 ICON  .تعیین نام آیکون براي نمایش در عنوان پنجره

 INNERBORDER  .ي داخلی تعیین نمایش یا عدم نمایش حاشیه

 MAXIMIZEBUTTON  .ي حداکثر در عنوان پنجره دکمه

 MINIMIZEBUTTON  .ي حداقل در عنوان پنجره دکمه

 NAVIGABLE  .ي فعلی یا پنجره ي جدید صال یافته در پنجرههاي اتّ ي باز شدن پنجره تعیین شیوه

 SCROLL  .هاي پیمایش در کنار پنجره  میلهنمایش یا عدم نمایش

 SCROLLFLAT  ).تخت یا سه بعدي(هاي پیمایش  تعیین حالت میله

 SELECTION  .قابلیت انتخاب شدن متن محتوا با ماوس یا کلیدهاي میانبر

 SHOWINTASKBAR  . ویندوزTaskBarنمایش عنوان پنجره در 
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  مشخصه  شرح
تر ذکر شد براي تعیین هویت  ن طور که پیشهما. اجراي همزمان فقط یک نمونه از برنامه

 SINGLEINSTANCE  . استفاده نماییدAPPLICATIONNAMEي  برنامه از مشخّصه

 SYSMENU  .تعیین نمایش یا عدم نمایش منوي سیستم براي پنجره

 HTA.  VERSIONي  ي نگارش براي برنامه تعیین شماره

 WINDOWSTATE  .تعیین حالت ابتدایی براي نمایش پنجره

  
توجـه  . کنیـد  ها را در جدول زیـر مـشاهده مـی    پذیرند که فهرست و شرح آن هر یک از مشخّصات یاد شده مقادیر مختلفی را می     

  :اند  درج شدهتیرهفرض به صورت  کنید که مقادیر پیش
  

  مشخّصه  مقدار  شرح
اي مقدار رشته  .ي حرفی هر گونه رشته  APPLICATIONNAME 

 thick  .یره براي تغییر اندازه پنجرهدستگ+ ي نازك  حاشیه
 dialog  .هاي ویندوزDialogي مربوط به  حاشیه

 none  .بدون حاشیه

 thin  .عنوان+ ي نازك  حاشیه

BORDER 

 normal  .ي عادي حاشیه

 complex  .ي تورفته حاشیه+ ي برجسته  حاشیه

 raised  .ي برجسته حاشیه

 هایی براي پنجرهمورد استفاده عموال م(ي سه بعدي  حاشیه
 static  ).پردازند که فقط به نمایش اطّالعات می

 sunken  .ي تورفته حاشیه

BORDERSTYLE 

 yes  .نمایش عنوان پنجره

 no  .عدم نمایش عنوان پنجره
CAPTION 

 yes  .نمایش منوي مرورگر

 no  .منوعدم نمایش 
CONTEXTMENU 

اي مقدار رشته  .ي حرفی اشاره به نام یک فایل آیکون هر گونه رشته  ICON 

 yes  .ي سه بعدي داخلی نمایش حاشیه
در این حالت شباهت پنجره به . ي داخلی بدون حاشیه

 no  .هاي ویندوز بیشتر خواهد بود برنامه
INNERBORDER 

 yes  .ي حداکثر در عنوان نمایش دکمه
 no  .ي حداکثر نمایش دکمهعدم 

MAXIMIZEBUTTON 

 yes  .ي حداقل در عنوان نمایش دکمه
 no  .ي حداقل عدم نمایش دکمه

MINIMIZEBUTTON 

 yes  .ي فعلی باز شوند پیوندها در پنجره

 no  .ي جدید نمایش پیوندها در پنجره
NAVIGABLE 
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  مشخّصه  مقدار  شرح
 yes  .ي پنجره هاي پیمایش در حاشیه نمایش میله

 no  .هاي پیمایش لهعدم نمایش می

 auto  .هاي پیمایش فقط در صورت نیاز نمایش میله

SCROLL 

 yes  .هاي پیمایش تخت میله

 no  .هاي پیمایش سه بعدي میله
SCROLLFLAT 

 yes  .محتوا قابل انتخاب باشد
 no  .محتواي غیر قابل انتخاب

SELECTION 

 yes  . ویندوزTaskBarنمایش عنوان پنجره در 
 TaskBar.  noعدم نمایش در 

SHOWINTASKBAR 

 yes .اجراي فقط یک نمونه از برنامه

 no .قابلیت اجراي همزمان چندین نمونه از برنامه
SINGLEINSTANCE 

نمایش منوي سیستم در هنگام کلیک راست بر روي 
 .عنوان پنجره

yes 

 no .عدم نمایش منوي سیستم

SYSMENU 

تنها استفاده . برنامهي نگارش  ي عددي تعیین کننده رشته
 .از این مشخصه توسط اسکریپت داخلی است

اي مقدار رشته  VERSION 

 normal .نمایش پنجره به صورت عادي

 minimize .نمایش پنجره به صورت حداقل

 maximize .نمایش پنجره به صورت حداکثر

WINDOWSTATE 

  
  مشخّصات امنیتی

  HTA   تبسیاري از محدودی    هـایی از برنامـه بـراي     تی را در بر ندارد، با این حال امکان محدود کـردن بخـش         هاي امنی
 یـک  HTAدر .  هـا اسـت    iframeیکی از این خصوصیات منحصر به فرد توانـایی محـدود کـردن              . افزایش کارایی وجود دارد   

  : بگیردnoیا  yesتواند مقدار   ها افزوده شده که میiframe به APPLICATIONي امنیتی با نام  مشخصه
  

<iframe src="filename.htm" application="yes"> 
  

 را دارا خواهنـد  HTAهاي   نیز درست تواناییiframe در این مشخّصه قرار بگیرد محتویات yesدر صورتی که مقدار       
گیـرد   خّصه قـرار مـی   از دیگر عواملی که تحت تأثیر این مش. ساده عمل خواهد کرد    HTMLبود و در غیر این صورت مانند یک         

ي   فرزنـد بـا مشخّـصه   HTMLبه این صورت کـه یـک   .  فرزند استHTML به   opener و   referrerارسال شدن یا نشدن     
APPLICATION مساوي no اتاطّالعی از والد خود نخواهد داشت تا نتواند محتوی HTAرا تغییر دهد .  
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  اسکریپت نویسی
یک مشخّصه تنها از طریق اسـکریپت  . اسکریپت نیز قابل دسترسی هستندي فوق از طریق  تمامی مشّخصات ذکر شده    

 در استخراج فرمان به کار رفتـه هنگـام          commandLine  مورد استفاده .  است commandLineقابل دسترسی است و آن      
  . خواهد بودHTAاجراي 

ــراي       ــود دارد و آن اج ــتثنا وج ــورد اس ــک م ــل HTAی ــق پروتک ــت    از طری ــت اس ــاي اینترن ــورت  د. ه ــن ص ر ای
commandLineگرداند ي حرفی خالی را باز می  یک رشته.  

ها تعیین کنیـد   بایست یک نام براي آن دانید براي دسترسی به مشخّصات اشیا از طریق اسکریپت می    همان طور که می     
  : نیز از این قاعده مستثنا نیستHTAکه 

Script.hta 
 
<HTML> 
<HEAD> 
 <TITLE>HTA Demo</TITLE> 
 
 <hta:application id="oHTA" 
  applicationname="myApp" 
  border="thin" 
  borderstyle="normal" 
  caption="yes" 
  icon="AMIB.ico" 
  maximizebutton="yes" 
  minimizebutton="yes" 
  showintaskbar="no" 
  singleinstance="no" 
  sysmenu="yes" 
  version="1.0" 
  windowstate="maximize" /> 
 
<SCRIPT> 
function fnShowProp() 
{ 
sTempStr = "applicationName  = " + oHTA.applicationName + "\n" +  
     "border           = " + oHTA.border          + "\n" + 
     "borderStyle      = " + oHTA.borderStyle     + "\n" +  
     "caption          = " + oHTA.caption         + "\n" + 
     "commandLine      = " + oHTA.commandLine     + "\n" + 
     "icon             = " + oHTA.icon            + "\n" + 
     "maximizeButton   = " + oHTA.maximizeButton  + "\n" + 
     "minimizeButton   = " + oHTA.minimizeButton  + "\n" +  
     "showInTaskBar    = " + oHTA.showInTaskBar   + "\n" + 
     "singleInstance   = " + oHTA.singleInstance  + "\n" +   
     "sysMenu          = " + oHTA.sysMenu         + "\n" +  
     "version          = " + oHTA.version         + "\n" +  
     "windowState      = " + oHTA.windowState     + "\n" ; 
oPre.innerText = sTempStr;     
} 
</SCRIPT> 
</HEAD> 
  
 <BODY> 
  <P>The attribute values for this HTA are listed below. Click 
the button to get the corresponding property values.</P> 
  <PRE>&lt;hta:application id="oHTA" 
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  applicationname="myApp" 
  border="thin" 
  borderstyle="normal" 
  caption="yes" 
  icon="graphics/face01.ico" 
  maximizebutton="yes" 
  minimizebutton="yes" 
  showintaskbar="no" 
  singleinstance="no" 
  sysmenu="yes" 
  version="1.0" 
  windowstate="maximize" /&gt; 
 </PRE> 
 <BUTTON onclick="fnShowProp()">Retrieve HTA Property 
Values</BUTTON> 
 <PRE ID="oPre">   
 </PRE> 
 <HR> 
 <BUTTON onclick="window.close()">Quit Application</BUTTON> 
</BODY> 
</HTML> 

  
 XPهاي بصري ویندوز  به کار گیري جلوه

هـاي وینـدوز     از امکانات جدید این سیستم عامل است که بر روي اشیاي موجود در برنامه   XPهاي بصري ویندوز      جلوه  
 زیـر را  Meta Tag شما نیز اعمال شود بایـد  HTAي  ها بر روي اشیاي موجود در پنجره براي اینکه این جلوه. شوند اعمال می
  . وارد نماییدheadدر بخش 

  
<META HTTP-EQUIV="MSThemeCompatible" CONTENT="Yes"> 

  
.  باشـد نـشده ها استفاده   براي تغییر نماي آنCSSشوند که از کدهاي  ها فقط بر روي اشیایی اعمال می     توجه کنید که این جلوه    

  . به نمایش در خواهد آمدCSSدر این گونه اشیا، نماي ایجاد شده توسط 
  هـا،   شما شود بنابراین همیـشه پـس از اعمـال جلـوه    HTAبه هم ریختگی ساختار هاي تصویري ممکن است باعث        اعمال جلوه 

  .بینی در امان باشد خروجی را به طور کامل مورد بررسی قرار دهید تا خروجی شما از اتّفاقات غیر قابل پیش
  

  .پایان


