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JavaScript HTML DOM Navigation
پیمایش مدل DOM
در مدل  DOMمی توانید با استفاده از رابطه ی گره ها ( ،)node relationshipدرخت گره ( )node treeرا
پیمایش کنید.

گره های DOM
مبتنی بر استاندارد مدل  DOMهر عنصر ،تگ ،خاصيت و يا متن در سند  HTMLيک گره محسوب می شود .با
تکیه بر این اصل تعاریف زیر ممکن می باشد:
کل سند یا صفحه ی  ،HTMLخود یک گره سند ( )document nodeتلقی می گردد.
هر  ،tagخود یک گره عنصر ( )element nodeمحسوب می شود.
متن های موجود بين  tagها ( در مواردی همچون پاراگراف و لينک) گره های متنی (  ) text Nodeمحسوب
می شوند.
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هر خاصيت در تگ ها و کنترل های  ، HTMLيک گره خصیصه (  ) attribute Nodeتلقی می شوند .
 commentهای موجود در سندهای  ، HTMLگره های توضيحی (  ) comment Nodeمحسوب می
شوند.

در مدل  ،DOMمی توان با استفاده از جاوا اسکریپت به تمامی گره ها دسترسی پیدا کرد.
در ایم مدل ،امکان ایجاد گره های جدید وجود دارد و همچنین تمامی گره ها را می توان در صورت لزوم اصالح و
یا حذف کرد.

ارتباط گره ها
گره های موجود در درخت گره ها ( ،)node treeیک رابطه ی سلسله مراتبی با یکدیگر دارند.
برای توصیف صحیح روابط گوناگون بین گره ها از واژه های  child ،siblingو  parentاستفاده می کنیم.
در  ،node treeباالدست ترین گره ،گره ی ریشه یا  root nodeخوانده می شود.
به ازای هر گره یک  parentوجود دارد ،البته به استثنای گره ی ریشه که گره ی والد ندارد.
هر گره می تواند تعدادی فرزند ( )childداشته باشد.
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گره های که رابطه ی بین آن ها از نوع  siblingاست ،گره هایی هستند که دارای والدی یکسان می
باشند.
><html
><head
><title>DOM Tutorial</title
></head
><body
><h1>DOM Lesson one</h1
><p>Hello world!</p
></body
></html

از کد  HTMLفوق می توان نتیجه گرفت:
تگ > <htmlهمان گره ی ریشه است
تگ > <htmlهیچ والدی ندارد
> <htmlوالد هر دو تگ > <headو > <bodyمحسوب می شود
> <headاولین فرزند المان > <htmlتلقی می گردد
> <bodyآخرین فرزند > <htmlمی باشد
و:
> <headیک فرزند دارد و آن تگ > <titleاست
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المان > <titleخود یک فرزند (گره ی متنی) دارد"DOM Tutorial" :
> <bodyدارای دو گره ی فرزند است <h1> :و ><p
> <h1یک فرزند دارد که آن " "DOM Lesson oneاست
> <pیک فرزند دارد"Hello world!" :
> <h1و > <pبا هم رابطه ی بدوی (خواهر و برادری) دارند

پیمایش بین گره ها
می توانید با استفاده از خاصیت های  nodeزبان جاوا اسکریپت ،بین گره ها پیمایش کنید:
parentNode
]childNodes[nodenumber
firstChild
lastChild
nextSibling
previousSibling

توجه:
یک اشتباه معمول در پردازش  DOMاین است که گره ی ریشه متن دربر می گیرد.
در این مثال ، <title>DOM Tutorial</title> ،گره ی عنصر > < titleهیچ نوشته ای دربرندارد ،بلکه
دربردارنده ی یک گره ی ریشه است که مقدار " "DOM Tutorialرا درخود نگه داشته.
می توان به وسیله ی خاصیت  innerHTMLگره ی مورد نظر یا  ،nodeValueبه مقدار گره ی متنی ( text
 )nodeدسترسی پیدا کرد.

گره های فرزند و مقادیر گره ها
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 به منظور بازیابی محتویات یکnodeValue  وchildNodes  می توان از خواص،innerHTML عالوه بر خاصیت
.المان کمک گرفت
.< جای گذاری می کندp>  سپس آن را در المان،< را بدست آوردهh1>  المانnode مثال زیر مقدار
:مثال
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1 id="intro">My First Page</h1>
<p id="demo">Hello World!</p>
<script>
var myText = document.getElementById("intro").childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("demo").innerHTML = myText;
</script>
</body>
</html>

 هر دو خاصیتchildNodes  وnodeValue  یک متد است در حالی کهgetElementById ،در مثال فوق
.) محسوب می شوندproperty(
 با این وجود توصیه می کنیم دو متد نام. بهره می گیرمinnerHTML در این سری آموزشی غالبا از خاصیت
. بیاموزید،DOM برده را برای درک بهتر ساختار درختی و پیمایش
: می دهدchildNodes[0]  نتیجه ای یکسان با،firstChild استفاده از خاصیت
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1 id="intro">My First Page</h1>
<p id="demo">Hello World!</p>
<script>
myText = document.getElementById("intro").firstChild.nodeValue;
document.getElementById("demo").innerHTML = myText;
</script>
</body>
</html>

DOM گره های ریشه ی
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 این دو خاصیت.در مجموع دو خاصیت وجود دارند که امکان دسترسی به کل یک سند را فراهم می سازند
:عبارتند از
. – دسترسی به بدنه ی سند را امکان پذیر می سازدdocument.body
. – دسترسی به کل یک سند را ممکن می سازدdocument.documentElement
:مثال
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Hello World!</p>
<div>
<p>The DOM is very useful!</p>
<p>This example demonstrates the <b>document.body</b> property.</p>
</div>
<script>
alert(document.body.innerHTML);
</script>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Hello World!</p>
<div>
<p>The DOM is very useful!</p>
<p>This example demonstrates the <b>document.documentElement</b> property.</p>
</div>
<script>
alert(document.documentElement.innerHTML);
</script>
</body>
</html>

nodeName خاصیت
.) را مشخص می کندnode(  اسم یک گره،این خاصیت
.) می باشدread-only(  فقط خواندنی و ثابتnodeName
. یکسان می باشدtag ) با اسمelement node(  یک گره ی عنصرnodeName
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 nodeNameگره ی خصیصه ( ،)attribute nodeاسم خصیصه است.
 nodeNameگره ی متنی ( ،)text nodeهمیشه  #textاست.
 nodeNameگره ی صفحه ( )document nodeهمیشه  #documentاست.

خاصیت nodeValue
خاصیت  nodeValueمقدار یک گره را مشخص می کند.
مقدار خاصیت  nodeValueبرای گره ی عنصر ( undefined ،)element nodeمی باشد.
 nodeValueبرای گره های متنی ( )text nodeخود متن می باشد.
 nodeValueبرای گره های خصیصه ( )node attributeهمان مقدار خصیصه ( )attribute valueمی
باشد.

خاصیت nodeType
خاصیت  ،nodeTypeنوع گره ی مورد نظر را برمی گرداند .خاصیت  ،nodeTypeفقط خواندنی و ثابت (read-
 )onlyاست.
مهم ترین نوع های گره به ترتیب در جدول زیر ارائه شده:
NodeType

Element type

1

Element

2

Attribute

3

Text

8

Comment

9

Document
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