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Σηόρνο ηεο ώξαο 

• Δμνηθείωζε κε ην DOM 

• Γέληξν DOM: 

• Γηάζρηζε 

• Τξνπνπνίεζε 

• Παξαδείγκαηα 



Τη είλαη ην DOM 

• Document Object Model 

 

• Σηάληαξ ηνπ W3C 

• Οξίδεη έλαλ ηξόπν λα έρνπκε πξόζβαζε ζην HTML 

• Δίλαη αλεμάξηεην γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ 

• libxml2 γηα C, C++, Python θ.α. 

• Γελ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εκθάληζε ηεο ζειίδαο 



Τη είλαη ην DOM 

• Μία αλαπαξάζηαζε ηεο ζειίδαο 

 

• Μαο πξνζθέξεη κεζόδνπο γηα 

• Γηάβαζκα δεδνκέλωλ ηνπ εγγξάθνπ 

• Αιιαγή δεδνκέλωλ ηνπ εγγξάθνπ 

• Αιιαγή δνκήο ηνπ εγγξάθνπ 



DOM δέληξν 

• Καηαζθεπάδεηαη όηαλ θνξηώλεη ε ζειίδα 

 

• Γε κπνξνύκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε πξηλ ηειεηώζεη ην 

θόξηωκα ηεο ζειίδαο 

 

• Απνηειείηαη από DOM Nodes 



DOM δέληξν 

• Τν DOM δέληξν έρεη πεξηζζόηεξα ζηνηρεία από ην HTML 

δέληξν 

 

• Έλα ζηνηρείν κπνξεί λα πεξηέρεη 

• Άιια ζηνηρεία 

• Κνκκάηηα θεηκέλνπ 

 



HTML δέληξν 

<html> 

 <body> 

  <p> 

   Hello, <strong>world!</strong> 

  </p> 

 </body> 

</html> 



DOM δέληξν 
document 

html 

body 

p 

Hello, strong 

world! 

Document Node 

Element Node 

Text Node 



Αλαπαξάζηαζε DOM 

• Κάζε ζηνηρείν HTML αλαπαξηζηάηαη κε έλα μοναδικό 

αληηθείκελν 

 

• Υπάξρνπλ αληηθείκελα DOM πνπ δελ αληηζηνηρνύλ ζε 

ζηνηρείν HTML 



Nodes 

• Κάζε ζηνηρείν HTML είλαη έλα Element Node 

 

• Κάζε θνκκάηη θεηκέλνπ ζην HTML είλαη έλα TextNode 

 

• Τα HTML ζρόιηα είλαη Comment Nodes 



Text Nodes 

• Έλα θνκκάηη θεηκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ 

 

 

• <p>This is a text node</p> 

 

 

 

• <p>Hello, <strong>world!</strong></p> 

Text Node 

Text Node Text Node 

Element Node 

Element Node Element Node 



Τη nodes βιέπηε; 

 

 

 

<p> 

 <span>Nodes</span>, how to they work? 

</p> 

Element Node 

Element Node 

Text Node Text Node 

Text Node* 

*Πεξηέρεη κόλν έλα space! 



Ηδηόηεηεο ηωλ Node 

• x.nodeName 

 

• Πεξηέρεη ην όλνκα ηνπ Node 

• Γηα Text Nodes είλαη „#text‟ 

• Γηα Element Nodes είλαη ην όλνκα ηηο εηηθέηαο 

 

• Ζ εηηθέηα είλαη ή ζε κηθξά ή ζε θεθαιαία αλάινγα κε ηνλ 

browser 



Ηδηόηεηεο ηωλ Node 

• x.nodeValue 

 

• Πεξηέρεη ηελ ηηκή ηνπ Node 

• Γηα Text Nodes είλαη ην String κε ην θείκελν ηνπ Node 

• Γηα Element Nodes είλαη null 

 



Γηάζρηζε ηνπ DOM 

• Σε θάζε Node έρνπκε κεζόδνπο θαη ηδόηεηεο γηα λα 

δηαζρίζνπκε ην DOM δέληξν 

 

• Με απηό ηνλ ηξόπν βξίζθνπκε ην ζηνηρείν πνπ ζέινπκε 

 

• Ωο βάζε έρνπκε ην document.body 



Παηδηά 

• x.childNodes 

 

• Δίλαη έλαο πίλαθαο 

• Πεξηέρεη όια ηα παηδηά ηνπ ζηνηρείνπ x 

 

• Τν πξώην παηδί είλαη ην ζηνηρείν 0 

 

• Τν κήθνο ηνπ είλαη x.childNodes.length 

 

 



Παηδηά 

<body> 

 Hello, <strong>world</strong> 

</body> 

 

document.body.childNodes[ 0 ]  “Hello, “ 

document.body.childNodes[ 1 ]  <strong> 



Δηδηθά παηδηά 

• x.firstChild 

 

• Πεξηέρεη ην πξώην παηδί ηνπ x ή null αλ δελ έρεη παηδηά 

 

• x.lastChild 

 

• Πεξηέρεη ην ηειεπηαίν παηδί ηνπ x ή null αλ δελ έρεη παηδηά 



Δηδηθά Παηδηά 

<body> 

 Hello, <strong>world</strong> 

</body> 

 

document.body.firstChild  “Hello, “ 

document.body.lastChild  <strong> 

 

document.body.lastChild.firstChild  “world” 



Παηέξαο 

• x.parentNode 

 

• Πεξηέρεη ηνλ παηέξα ηνπ x 

 

• Δίλαη ζίγνπξα Element Node 



Αδέιθηα 

• x.nextSibling 

 

• Πεξηέρεη ην επόκελν Node από ηα παηδηά ηνπ παηέξα ηνπ 

x 



Αδέιθηα 

• x.previousSibling 

 

• Πεξηέρεη ην πξνεγνύκελν Node από ηα παηδηά ηνπ παηέξα 

ηνπ x 



Απεπζείαο κεηάβαζε 

• Μέζνδνη ζε θάζε Element Node  

 

• Αληί γηα κεγάιεο δύζρξεζηεο αιπζίδεο από childNodes[ 
].childNodes 

 

• Πεγαίλνπκε θαηεπζείαλ ζην ζηνηρείν αλεμάξηεηα από ηε 

δνκή ηνπ δέληξνπ 

 



Απεπζείαο κεηάβαζε 

• x.getElementById( id ) 

 

• Δπηζηξέθεη ην ζηνηρείν πνπ έρεη id id θαη είλαη απόγνλνο 

ηνπ x 

 

• Μεηνλέθηεκα 

• Σε θάζε ζηνηρείν πνπ καο ελδηαθέξεη ρξεηάδεηαη μερωξηζηό id 



Απεπζείαο κεηάβαζε 

• x.getElementsByTagName( ετικέτα ) 

 

• Δπηζηξέθεη έλα πίνακα κε ηνπο απνγόλνπο ηνπ x πνπ 

έρνπλ εηηθέηα ετικέτα 



Ηδηόηεηεο HTML 

• x.getAttribute( ιδιότητα ) 

 

• Μέζνδνο ζε θάζε DOM ElementNode 

 

• Δπηζηξέθεη ηελ ηηκή ηεο ηδηόηεηαο ζε string 



Ηδηόηεηεο HTML 

• x.setAttribute( ιδιότητα, τιμή ) 

 

• Μέζνδνο ζε θάζε DOM ElementNode 

 

• Θέηεη ηελ ηδηόηεηα θαη ηελ ηηκή ηεο ζην Node πνπ 

αλαθέξεηαη 



Τηκέο πεδίνπ 

• x.value 

 

• Πεξηέρεη ηελ ηηκή ηεο ηδηόηεηαο value 

• Δίλαη νξηζκέλν κόλν ζε εηηθέηεο 

• input 

• textarea 

• select 



CSS κέζω ηνπ DOM 

• x.style 

 

• Αληηπξνζωπεύεη ηνπο CSS θαλόλεο πνπ είλαη inline ζην 

ζηνηρείν 

 

• Δίλαη έλα αληηθείκελν 

• Πεξηέρεη θάζε CSS ηδηόηεηα 



CSS  κέζω ηνπ DOM 

• Οη ηδηόηεηεο ηνπ .style έρνπλ ίδην όλνκα κε ηηο 

αληίζηνηρεο CSS κε κία δηαθνξά 

• Οη παύιεο παιείπνληαη θαη ην επόκελν γξάκκα είλαη 

θεθαιαίν 

 

• background-color  x.style.backgroundColor 

• border  x.style.border 

• list-style-type  x.style.listStyleType 



Πξνζνρή! 

• Ζ ηδηόηεηα style δε πεξηέρεη CSS θαλόλεο πνπ 

πξνθύηπνπλ από εμωηεξηθά CSS 

 

• Οη CSS θαλόλεο ηνπ style έρνπλ ηελ κέγηζηε θαη ίδηα 

εηδηθόηεηα κε ηνπο inline θαλόλεο 

 

• Ζ ηδηόηεηα style δε κπνξεί λα ηεζεί έλα string 

• x.style = “color: black” 



Γεκηνπξγία Node 

• Γεκηνπξγνύκε Node κε ηελ ζπλάξηεζε 
document.createElement( ετικέτα ) 

 

• Φηηάρλεη κία εηηθέηα θαη καο δίλεη ηελ DOM αλαπαξάζηαζή 

ηεο 

 

• Γελ αλήθεη ζην DOM έγγξαθν αθόκα 

• Τν parentNode ηνπ είλαη νξηζκέλν ζε null 



Γεκηνπξγία Node 

var p = document.createElement( „p‟ ); 

 

Τν p πεξηέρεη ηελ DOM αλαπαξάζηαζε κία παξαγξάθνπ 



Γεκηνπξγία TextNode 

• document.createTextNode( δεδομένα ); 

 

• Γεκηνπξγεί έλα textNode πνπ πεξηέρεη ηα δεδομένα 



Γεκηνπξγία textNode 

• var data = document.createTextNode( „Test data‟ ); 

 

• Τν data πεξηέρεη ηε DOM αλαπαξάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ 

„Test data‟ 



Πξόζζεζε παηδηώλ 

• x.appendChild( y ) 

 

• Πξνζζέηεη ην y ωο ηειεπηαίν παηδί ηνπ x 



Πξόζζεζε παηδηώλ 

• <p>Test data</p> 

 

• var p = document.createElement( „p‟ ); 

• var data = document.createTextNode( „Test data‟ ); 

 

• p.appendChild( data ); 

 

• document.body.appendChild( p ); 



Πξόζζεζε παηδηώλ 

• x.insertBefore( y, z ); 

 

• Βάδεη ην y ωο παηδί ηνπ x ζηε ζέζε πξηλ ην παηδί z 

 

• x.insertBefore( y, x.firstChild ); 

 

• Βάδεη ην y ωο πξώην παηδί ηνπ x 



Αληηθαηάζηαζε παηδηώλ 

• x.replaceChild( νέο, παλιό ); 

 

• Οξίδεη ην Node νέο λα είλαη παηδί ηνπ x ζηε ζέζε ηνπ 

παιηνύ 



Γηαγξαθή παηδηώλ 

• x.removeChild( y ); 

 

• Γηαγξάθεη ην ζηνηρείν y από παηδί ηνπ x 

 



Μάζακε 

• Φξήζε DOM γηα: 

• Πξόζβαζε (αλάγλωζε) HTML ζειίδαο 

• Πξνζζήθε θόκβωλ 

• Γηαγξαθή θόκβωλ 

• Δπεμεξγαζία ηδηνηήηωλ θαη πεξηερνκέλνπ 



Τειηθή εξγαζία 

• Οκάδεο 3+ αηόκωλ 

• Γήιωζε νκάδωλ ζην web-seminar@softlab.ntua.gr 

• Μέρξη 8 Ηαλνπαξίνπ 

• Σηείιηε καο κία έθδνζε πνπ λα δνπιεύεη 

• Μέρξη αξρέο Φεβξνπαξίνπ 

• Θα έρεηε ηελ επθαηξία λα ηελ βειηηώζεηε 

• Πιήξεο web ππεξεζία 

• Μαο ζηέιλεηε 

• Κώδηθα + URL όπνπ κπνξνύκε λα ηελ δνύκε 

• Μνηξαζηείηε ζην forum επηινγέο hosting 

• Αξρέο Φεβξνπαξίνπ νη θαιύηεξεο ζα παξνπζηαζηνύλ 



Καιά ρξηζηνύγελλα 

 


