Czym jest DOM?
DOM, Document Object Model – obiektowy model dokumentu. Jest to programistyczny interfejs dla plików HTML oraz XML. Definiuje logiczną strukturę obiektu, która prawie
dokładnie odwzorowuje strukturę dokumentu. DOM posiada logiczną strukturę, która jest zbliżona do drzewa (lub też czasami nazywamy to lasem, gdyż niejednokrotnie
operujemy na konkretnych drzewach, od konkretnych gałęzi).
<!doctype html>
<html lang="pl">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Dokument HTML</title>
</head>
<body>
<header>
<h1>Nagłówek strony</h1>
<p class="opis">Opis nagłówka</p>
</header>
<section class="main">
<h2>Nagłówek dokumentu</h2>
<p>
Dokument główny
</p>
<h3>Nagłówek dalszego elementu</h3>
<p>
Dalszy element
</p>
</section>
<footer>
<h4>Nagłówek stopki</h4>
<p class="opis">Opis stopki</p>
</footer>
</body>
</html>

Weźmy taki przykład, jak w ramce po lewej stronie. Nie wnosi
wiele do widoku, tym niemniej jest poprawnym dokumentem
HTML5, który przechodzi walidację bez żadnych ostrzeżeń.
Jak wygląda jego struktura DOM? Praktycznie rzecz biorąc,
identycznie (rysunek z prawej strony).
Co to dla nas oznacza?
Że możemy narysować sobie drzewko zależności, które
odtworzy nam taką strukturę. Skoro możemy, to to zróbmy (z
prawej strony na dole). Na razie wszystko wygląda sensownie
i logicznie – w każdym razie mam taką nadzieję. A ponieważ
ten temat akurat nie jest zbyt skomplikowany, żywię nadzieję,
że tak pozostanie do końca tego artykułu.
Teraz zastanówmy się nad czymś innym. Na początku
napisałem, że struktura DOM prawie odwzorowuje
strukturę dokumentu. A przecież na tym przykładzie
widzimy odwzorowanie jeden do jednego. To
prawda i bardzo często tak jest. Bywają jednak
wyjątki i teraz omówimy sobie ten najczęściej
spotykany – tabele. Po lewej stronie na dole
możemy obejrzeć sobie kod HTML. A jak wygląda
DOM? Widać obok najważniejszy fragment.

Przeglądarka uzupełnia nasz kod o element TBODY. Musimy o tym pamiętać, o ile nie deklarujemy takiego elementu samodzielnie, że przeglądarka to zrobi. Wobec tego zawsze
lepiej jest zrobić to samemu, pozwoli nam to uniknąć pomyłek w trakcie operowaniu na DOM.

Selektory
Aby operować elementami DOM za pomocą JavaScript czy też frameworka w rodzaju jQuery,
musimy nauczyć się takie elementy oznaczać tak, aby nasz kod wiedział, o który element nam
chodzi. Kolejny raz przedstawimy sobie fragment HTML (po lewej stronie).
Zwracamy uwagę na następujące elementy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIV o identyfikatorze „identyfikator_jeden”
DIV o identyfikatorze „identyfikator_dwa”
Fakt, że drugi DIV ma element potomny <p>
Lista nienumerowana
Każdy element listy ma klasę „element_listy”
Za wyjątkiem ostatniego elementu, który ma dodatkową klasę „element_aktywny”
Do nagłówka dodałem element <style>…
…oraz <script>,
które są na razie puste.

To w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze rzeczy. Teraz zastanówmy się, jak możemy – z
poziomu JavaScriptu wybrać konkretne elementy. Jeszcze nie tak dawno temu, musielibyśmy zadbać o sprawdzenie, czy dana przeglądarka obsługuje daną technikę. W chwili
obecnej nie ma raczek takiej potrzeby. O ile nie chcemy zadbać o 0,01% rynku, może to spokojnie pominąć. Oczywiście w naszej pracy tego nie pominiemy, gdyż służyć ma obu
grupom użytkowników.
Wiadomości ogólne – elementy wybieramy bardzo podobnie do tego, jak zapisujemy selektory CSS. To oznacza, że identyfikator zapisujemy jako „#identyfikator” a klasę, jako
„.klasa”.

JavaScript
QuerySelector
if ( 'querySelector' in document ) {
console.log( 'querySelector dostępny' );
}

Właśnie za pomocą funkcji querySelector będzie nam o wiele łatwiej „dobierać się” do elementów DOM. Aby
sprawdzić tę funkcjonalność, wystarczy nam taki fragment kodu, jak ten w ramce po lewej stronie. Nic łatwiejszego.
A teraz przejdźmy do konkretów.

Element DOM za pomocą identyfikatora
Wywołajmy kod, który jest w pierwszej ramce od
lewej strony. Czego się spodziewamy w konsoli?
Czegoś w tym rodzaju:

A co dostajemy? Ano… „null”. To jak to? Nie
działa?
Ano, nie działa. Dlaczego? To bardzo ciekawa
sprawa. Umieściliśmy nasz JavaScript w nagłówku.
Co oznacza, że wykonał się, zanim została
wczytana reszta strony (kod JS wykonuje się asynchronicznie). Co możemy zrobić? Dwie rzeczy. Albo poczekać na zdarzenie informujące nas o tym, że DOM jest załadowany w
całości, albo przenieść kod na koniec strony, tuż przed element </body>. Obie te metody są poprawne, polecam tę drugą (może być w połączeniu z pierwszą), ponieważ
pozwoli to naszej stronie załadować się odrobinę szybciej. Dlatego teraz korzystamy z kodu w ramce drugiego od lewej strony. Od raz dostajemy to, czego chcieliśmy.
Metoda nowsza, o wiele ciekawsza i bardziej elastyczna, to wykorzystanie querySelector. Wówczas kod wygląda
tak, jak w ramce po lewej stronie. Chwilowo możesz się zastanawiać, jaka to różnica? Dosyć to podobne… Z
czasem stanie się jasne, dlaczego takie podejście jest dużo bardziej elastyczne. Jednakże, aby pozostać wiernym
dokładności i prawdzie, w tym przypadku, getElementById jest metodą szybszą. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby jej użyć. W obu wypadkach zostanie zwrócony jeden
element (bo i elementów o określonym ‘id’ winno być… jeden).
Element DOM za pomocą klasy
Tutaj wygląda to bardzo podobnie, podobnie mamy dwie metody. getElementsByClassName, po
prawej stronie na górze, zwróci nam w odpowiedzi kolekcję HTML. Kolekcja HTML ma to do siebie, że
„żyje”, czyli zmienia się wraz ze zmianami DOM. To pozwala nam na naprawdę łatwe i zaawansowane
modelowanie tej struktury. Drugą metodą jest, jak wyżej querySelector, tylko teraz wygląda tak (po
prawej u dołu). Tym razem w odpowiedzi dostaniemy NodeList, która w niektórych wypadkach
również odzwierciedla DOM i pozwala go zmieniać (.childNodes), ale akurat nie w naszym wypadku. Dla nas to po prostu statyczna tablica.

Element DOM za pomocą nazwy tagu
Nie będzie niespodzianką, że i tutaj mamy dwie metody? Przedstawimy sobie od razu obie (listing po lewej
stronie). Tym razem również w odpowiedzi dostaniemy kolekcję HTML dla pierwszego przypadku i listę Node dla
drugiego. Rezultat (dla naszego pełnego kodu) wygląda, jak poniżej:

W tym wypadku, jak już możemy się spodziewać, querySelectorAll jest nieco mniej efektywne niż getElementsByTagName.
Element DOM za pomocą atrybutu
Pewnie już się zaczynacie zastanawiać, po nam w ogóle querySelectorAll, skoro za każdym razem
jest wolniejsze i nie jest dynamiczne? Docieramy do tego miejsca. Pobieranie elementu DOM za
pomocą atrybutu już jest w jednym egzemplarzu. Aby to sobie przetestować, musimy
zmodyfikować nasz kod źródłowy (po lewej stronie).
Jak widać, do elementów listy, dodaliśmy atrybuty danych (sub_id). Nie jest nam to do niczego
potrzebne, ani nie ma zastosowania w takim przypadku, ale pozwoli nam to łatwo pokazać
(również na tym samym listingu), jak dobrać się do konkretnego elementu DOM za pomocą
atrybutu.
Element DOM za pomocą pseudo-klasy
Korzystając z nowego listingu, pokażę teraz, jak wybrać element DOM za pomocą pseudo-klasy.
Pseudo-klasy to te, które nadaje się po dwukropku. Wybierzmy sobie dokładnie ten sam element
co poprzednio, czyli pierwszy element listy. Zrobimy to tak, jak na listingu po lewej stronie na
dole. Również w tym przypadku skorzystamy z querySelectorAll. Ten kod da nam dokładnie ten
sam efekt, jednoelementowy NodeList z pierwszym elementem listy.

Elementy potomne DOM
Aby uzyskać listę elementów potomnych, możemy użyć dwóch konstrukcji (listing po lewej
stronie). Pierwszy jest odpowiedni dla Internet Explorera od wersji 5.5 natomiast drugi – od
wersji 9 i ten sposób polecam
stosować. Co nas tutaj spotka?
Rezultat zobaczymy poniżej
listingu, po lewej stronie. W
pierwszym wypadku dostaniemy NodeList (i to o długości trzech elementów!) a w drugim wypadku – HTMLCollection o długości jednego elementu… Co nie zagrało? Zagrało
wszystko, tylko sposób znany od IE5.5 jest… nieco przesadny. Ponieważ pomiędzy tagami znajduje się znaki enter i spacje, to JS traktuje to w tej wersji jako element tekstowy
listy. Natomiast nowsza metoda wie, że ten fragment jest i tak lekceważony przez przeglądarkę – nie ma wpływu na wyświetlanie, jest de facto formatowaniem kodu
źródłowego a nie treścią strony – więc również go lekceważy i pobiera jeden element potomny, paragraf. Dlatego właśnie dużo bezpieczniej jest korzystać z drugiego
rozwiązania.
Konkretny element potomny DOM
To w zasadzie widzieliśmy już przy pobieraniu elementu DOM za pomocą pseudo-klasy. Odpowiadał za to ten fragment „ul > li”, jest to analogiczne do CSS.
Ogólne elementy potomne DOM
W podobny sposób można się odwoływać ogólnie do obiektów potomnych DOM, przez „ul li”. Zwróćmy uwagę na brak „>” co oznacza, że li nie musi być elementem
bezpośrednio potomnym (dzieckiem), może być dalej w hierarchii.
Wyłączanie elementów z selektora
Czasami interesuje nas wybranie kilku elementów z jakimiś wyjątkami. Na
przykład, dla naszego listingu, mogą to być obiekty z klasą „element_listy” ale za
wyjątkiem elementu aktywnego, czyli tego, który jest oznaczony dodatkową
klasą – „element_aktywny”. Jak to zrobić? Nic prostszego! Zerknij wyżej, na listing po lewej stronie. Jego uruchomienie zwróci NodeList z trzema elementami.
Wiele selektorów
Tutaj sprawa też nie jest skomplikowana. Jeżeli z jakiegoś powodu chcemy zaznaczyć np. podniesienie i obniżenie, piszemy document.querySelectorAll('sub, sup') i już!

Tworzenie elementów DOM
Wbrew pozorom, jest to trywialne. Przedstawmy sobie nowy listing (po lewej stronie na górze). Po
uruchomieniu takiej strony, siłą rzeczy, nic się nie będzie działo, prawda? No, to dopiszmy sobie
jedną linijkę w JavaScript (listing drugi od lewej).
To spowoduje utworzenie elementu DIV. Czy coś się zmieni na stronie? Nie… A dlaczego? Dlatego, że
element, owszem, utworzyliśmy, ale nigdzie go nie wstawiliśmy. Wobec powyższego, zacznijmy
wstawianie.
Listing po lewej stronie niżej, pokazuje wstawianie dwóch elementów. Jeden za elementem o id
„strona” a drugi za tym elementem.
W ten sposób, bez używania html,
możemy wprowadzić do DOM strony
elementy – w tym akurat przypadku
nagłówka i stopki. Rezultat wygląda
tak, jak po prawej stronie. Widać, że
nowe elementy zostały dopisane.
Wstawianie elementów DOM, jako potomne
Wszystko to pięknie wygląda, ale
załóżmy, że chcielibyśmy do elementu o id
„strona” wstawić nagłówek, stopkę i treść
– a nie robić to przed i po elemencie. Da
się? Oczywiście, że się da. Kod źródłowy,
jak i wynik jego działania, znajdziecie po
lewej stronie.

Przenoszenie elementów DOM
Rozważmy sobie taki przykład (listing po lewej stronie, na górze). Mamy stronę,
która zaczyna się od treści. Potem mamy nagłówek a jeszcze niżej – stopkę.
Może to być przydatne ze względów SEO, ostatecznie chcemy aby jak najwyżej
była indeksowana treść, nagłówek, gdzie jest menu i jakiś obrazek czy stopka,
gdzie jest nasz copyright z nieśmiertelnym <?php echo date(‘Y’); ?> nie jest takie
istotne dla crawlerów Google. No ale dla odwiedzających już istotne być może,
nasza strona winna nie tylko się dobrze indeksować ale i dobrze wyglądać. Jak to
pogodzić? Przenieść nagłówek i stopkę wyżej! Uzupełniamy kod źródłowy
(odpowiedni listing po prawej stronie) i uruchamiamy. Wynik poniżej, po lewej
stronie. Jak widać elementy o id
odpowiednio „stopka” i
„naglowek” zostały przeniesione
we właściwe miejsca. Podobnej manipulacji DOM możesz dokonywać na dowolnych
elementach drzewa DOM. Pozwala to na to, aby najważniejsze – z punktu widzenia treści –
elementy generować na początku strony i tak zostaną przeczytane przez crawlery.
Natomiast uruchomiony kod JavaScript spowoduje, że dla użytkownika strona będzie miała
elementy w takiej kolejności, w jakiej chcemy je prezentować ze względów estetycznych.
Oczywiście istnieje zagrożenie tego rodzaju, że strona nie będzie obsługiwała JavaScript
(ułamek promila współczesnych stron) albo że będzie miała JS wyłączony (to się zdarza częściej, ale nadal jest to ułamek promila). W takim wypadku należy odpowiednio
ostylować elementy (zrobić tzw. fall-back wyglądu) a potem taki styl, wraz z przenoszeniem elementów, zdjąć. Jeżeli zostanie zdjęty, to wiadomo, że JS działa i elementy będą
przestawione. To w zupełności wystarczy, aby zadbać o estetykę i wysoką pozycję w wyszukiwarkach.
Usuwanie elementów DOM
Skoro już te elementy dodawaliśmy, przesuwaliśmy, łatwo dojść do wniosku, że czasami warto niektóre elementy usunąć. Taki najprostszy przykład, to komunikat, że
przeglądarka ma wyłączony lub też nie obsługuje JS. Można zrobić tag <noscript> a można wstawić blok, który zostanie przez JS usunięty (więc jasnym jest, że JS działa). Aby w
powyższym przykładzie usunąć div o id „tresc” piszemy po prostu: document.getElementById('tresc').parentNode.removeChild(document.getElementById('tresc'));

Dodawanie i usuwanie klas
W powyższym przykładzie napisałem o stylowaniu i zdejmowaniu
stylu. Co miałem na myśli? Po prostu klasy. Weźmy sobie taki
przykład, jak po lewej stronie. Jest bardzo podobny do tego, co
robiliśmy wcześniej, ale do trzech elementów dopisaliśmy klasę
„no-js”, która sugeruje, że element należy ostylować tak, jakby
JavaScript nie był dostępny. Dzięki czemu możemy sprawić
chociażby to, że nagłówek będzie mniej „nagłówkowy” i nie
będzie wyglądał nienaturalnie na dole, lub też sprawić że będzie
wręcz niewidoczny. To w naszym zadaniu nie ma większego
znaczenia. Następnie przenosimy „naglowek” i „stopka” do
„strona”, znaną nam już metodą. Co dalej? Trzeba usunąć klasy
„no-js”. Na listingu po prawej stronie robimy jedno
(przenosiny) i drugie (usuwanie klas). Zauważcie, że
zaprezentowałem dwie metody usuwania klas. Dzieje się tak,
że jedna z tych metod działa na wszystkich współczesnych
przeglądarkach (oznaczona komentarzem // all) a druga…
również na wszystkich (w tym współczesnych), włączając w to
IE9. Dlatego, że na IE9 metoda oznaczona jako // all nie zadziała. Na starszych IE (i starszych innych) nie
zadziała. Jeżeli nie interesują Cię technologie przedpotopowe, o metodzie dla IE9 i starszych możesz
zapomnieć. Po lewej stronie, poniżej wstępnego kodu źródłowego, wynik jego działania. A jak klasę dodać?
Całkiem podobnie do usuwania. Nowoczesne przeglądarki (oraz IE powyżej wersji 9): document.getElementById(‘strona’).classList.add('js-ready'); natomiast wszystkie
przeglądarki, łącznie ze starociami: document.getElementById('strona').className += ' js-ready ';.

Dodawanie i usuwanie atrybutów elementów DOM
Działa to dosyć analogicznie, jednak inaczej się to zapisuje, dlatego nie możemy pominąć tego elementu. Początkowy kod źródłowy,
jak zwykle, po lewej stronie. Mamy na ekranie button ale nie mamy przypisanej jego roli. Czy możemy taką rolę przypisać za pomocą
JavaScript? Oczywiście, bardzo łatwo:

Taki kod doda nam atrybut ‘ role=”buton” ‘ do kodu źródłowego. A jak go usunąć? Ot, choćby tak:
document.getElementById('foo').removeAttribute('role');
Dodawanie i usuwanie zawartości tekstowej atrybutu DOM
No właśnie, cały czas piszemy o atrybutach, klasach, elementach DOM, a przecież sedno strony internetowej to jej
zawartość. W jaki sposób możemy mieć na to wpływ? Na szczęście to również nie jest skomplikowane. Ale za to
wymaga przemyślenia, w czym będziemy działać. Tym razem przedstawię aż trzy kody, każdy będzie odpowiedzialny
za inną platformę. Pierwszy kod zadziała w IE5.5 i starszych, drugi kod zadziała w IE5.5 i starszych ale nie w starszych
Firefox (w nowych działa) a ostatni kod – od IE9 w każdej. Po lewej stronie kod źródłowy.
Stylowanie elementów DOM
Poprzednio pisaliśmy o stylowaniu w kontekście dodawania i usuwania klas do elementów DOM. Oczywiście to nie
koniec naszych możliwości, możemy też manipulować stylami bez wchodzenia w klasy. Jak to zrobić?

Zwróćcie uwagę na to, że przeglądarka przerobiła nasz #008000 na rgb(0, 128, 0). W zasadzie nie jest to istotne,
wychodzi na dokładnie to samo, chodzi tylko o fakt. Oczywiście w ten sposób można zmieniać praktycznie każdą właściwość elementu.

jQuery
Powyższe przykłady operowały na elementach DOM za pomocą czystego
JavaScript. Ma to pewną przewagę nad używaniem frameworków, takich jak
jQuery, bowiem działa „od ręki” i nie bardzo musimy się zastanawiać nad
przeglądarką, w której używamy naszego kodu. Z drugiej strony, framework
zapewnia nam kompatybilność pomiędzy przeglądarkami i, najczęściej,
znacznie skraca pisanie. Ponieważ na tym etapie wiecie już wiele o DOM i o
manipulowaniu nim, przy jQuery posłużymy się po prostu przykładami.
Wykorzystamy jQuery z ogólnodostępnego CDN. Kiedyś zalecano tworzenie
kopii plików na swoim serwerze, aby nie uzależniać się od innych. Jednak teraz
serwery CDN są na tyle szybkie, niezawodne i popularne, że większość osób
może mieć nawet ten plik już w cache swojej przeglądarki – więc może być
tylko szybciej.
Zwróćmy uwagę na to, że na początku deklarujemy cztery zmienne, które
odpowiadają za poszczególne elementy DOM. Robimy to dlatego, że
posługujemy się nimi więcej niż raz. Gdybyśmy dwa razy wpisali $(‘#id_elementu’); - to jQuery dwa razy przeszukiwałby DOM a to niepotrzebna strata czasu, postępując w ten
sposób – przyspieszamy działanie naszej strony. Ten kod wstawi na stronę link do Księstwa Sarmacji, który po kliknięciu wyświetli informację o tym, że chciało się przejść pod
określoną stronę i… nie przejdzie (za to odpowiada fragment z „preventDefault”.
Podsumowanie jQuery w tabeli
Tworzenie elementu
Wstawianie elementu po innym
Wstawianie elementu przed innym
Wstawianie, jako pierwszego dziecka
Wstawianie, jako ostatniego dziecka
Dodawanie i zmiana atrybutów
Usuwanie atrybutów

$(‘<p></p>’);
$(‘#element’).after(‘<p>wstawiany</p>’);
$(‘#element’).before(‘<p>wstawiany</p>’);
$(‘#element’).prepend(‘<div>dziecko</div>’);
$(‘#element’).append(‘<div>dziecko</div>’);
$(‘#element’).attr(‘role’, ‘button’);
$(‘#element’).removeAttr(‘role’);

Przenoszenie, jako ostatnie dziecko
Przenoszenie, jako pierwsze dziecko
Usuwanie elementów
Dodawanie klasy
Usuwanie klasy
Dodawanie tekstu
Dodawanie HTML

$(‘#element’).append( $(‘#przenoszony’) );
$(‘#element’).prepend( $(‘#przenoszony’) );
$(‘#element’).remove();
$(‘#element’).addClass(‘klasa’);
$(‘#element’).removeClass(‘klasa’);
$(‘#element’).text(‘To jest tekst’);
$(‘#element’).html(‘a to <b>sparsowane</b>’);

Dodawanie i modyfikowanie styli
Dodawanie i modyfikowanie większej
ilości styli na raz

$(‘#element’).css(‘font-size’, ’14px’);
$(‘#element’).css({
‘font-size’: ‘14px’,
‘font-weight’: ‘bold’,
‘color’: ‘#008A00’});

Przełączanie widzialności elementów
Pokazywanie i ukrywanie elementów

$(‘#element’).toggle();
$(‘#element’).show();
$(‘#element’).hide();

Jak wyraźnie widać, jQuery oszczędza nam sporo czasu, ale… sporo nas kosztuje. W sensie tego, że trzeba wczytać samą bibliotekę – to dodatkowe wywołanie serwera i,
oczywiście, kolejne kilobajty. Wydaje mi się, że stosując odpowiedni CDN nie ryzykuje się aż tak wiele a czas oszczędzony na mniejszej ilości kodu do napisania, może
zaprocentować w lepszych funkcjonalnościach.
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