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1. Introducere si caracterizare

Modelul  orientat-obiect  pentru  documente  (DOM)  reprezinta  o  interfata  de
programare  a  aplicatiilor  destinate  sa  prelucreze  documentele  HTML  si  XML,  independenta  de
platforma  si  de  limbaj,  definind  structura  logica  a  documentelor  si  modalitatile  de  accesare  si  de
modificare a lor. 

Aceasta  structura  logica  este  una  arborescenta,  orientata-obiect:  documentele  sînt
modelate utilizînd obiecte, iar modelul nu ofera doar o vizualizare structurata a documentului, ci si o
maniera  de  specificare  a  comportamentului  lui  si  a  obiectelor  componente.  Fiecare  element  al  unui
document  poate  fi  privit,  deci,  ca  un  obiect,  fiecare  obiect  avînd  identitate  si  propriile  sale  functii.
Exact  ca  si  în  modelul  obiect  din  cadrul  metodologiei  orientate-obiect,  DOM  identifica:

interfetele si obiectele utilizate sa reprezinte si sa manipuleze un document; 
semantica acestor interfete si obiecte (inclusiv comportamentul si atributele lor);
relatiile si dependentele între aceste interfete si obiecte. 

Structura documentelor SGML (Standard Generalized Markup Language) era în mod
traditional  reprezentata de un model  de date abstracte, nu printr-unul orientat obiect.  Astfel,  modelul
vechi era centrat asupra datelor,  pe cînd în modelul obiect  datele sînt incapsulate în obiecte, ascunse
si/sau protejate de prelucrarea externa directa. Functiile (metodele) asociate acestor obiecte determina
modul în care obiectele pot fi manipulate. 

Modelul avut în discutie în continuare consta din doua parti:

nucleul DOM utilizat sa reprezinte functionalitatea documentelor XML generale (denumit si
DOM Core);
DOM HTML, bazat pe DOM Core, defineste o extindere a modelului obiect pentru
documentele HTML. 

O  implementare  a  modelului  trebuie  sa  aiba  în  vedere  implementarea  obligatorie  a
tuturor interfetelor fundamentale definite de DOM Core, conform semanticii DOM. Mai mult, trebuie
sa implementeze cel putin unai dintre interfetele HTML si XML împreuna cu semanticile aferente. 

Cercetarile  întreprinse  de  Consortiul  Web  în  ultimii  ani  vizeaza  mai  multe  nivele

(stadii)  de  specificare  a  modelului.  Nivelul  0  (pentru  HTML)  a  fost  nivelul  de  functionalitate  a
versiunilor  3  ale  navigatoarelor  Netscape  si  Internet  Explorer.  Nivelul  1  de  care  ne  vom  ocupa  în
detaliu  deja  este  recomandare  standardizata  începînd  cu  octombrie  1998,  î'n  prezent  lucrîndu-se  la
standardizarea nivelului 2. 
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Nivelul  1  nu  defineste  în  nici  un  fel  raspunsul  la  evenimente,  cu  toate  ca  a  fost
influientat major de HTML Dinamic. DOM nu este o specificare binara si nu defineste nici o forma de
interoperabilitate la nivel binar, în contrast cu alte tehnologii. 

DOM  reprezinta  un  model  orientat-obiect  ce  specifica  interfete  si  nu  este  un  set  de
structuri  de  date  (abstracte).  De  asemeni,  nu  defineste  semantica  detaliata  pentru  HTML  sau  XML.
Tehnologia  COM,  ca  si  CORBA,  reprezinta  o  modalitate,  independenta  de  limbaj,  de  a  specifica
interfete si obiecte, iar DOM are vedere numai documentele HTML si XML, putînd fi implementat, fie
folosind COM sau CORBA, fie limbaje ca Java sau ECMAScript.  ECMAScript este un limbaj script
standardizat,  conceput  de  European  Computer  Manufacturers  Association  (Asociatia  europeana  a
producatorilor de calculatoare), inspirat din JavaScript. 

2. Interfete si implementari

În cadrul modelului sînt specificate interfete  ce pot fi ulterior  utilizate în prelucrarea
documentelor  XML/HTML. Aceste  interfete sînt  abstractizari,  similare claselor abstracte de baza din
C++,  oferind  o  modalitate  de  accesare  si  de  modificare  a  reprezentarii  interne  a  unui  document  în
cadrul unei aplicatii. Interfetele nu implica o implementare concreta, particulara, a functiilor pe care le
definesc, fiecare aplicatie DOM putînd stoca documentele în oricare reprezentare interna convenabila,
atîta timp cît interfetele DOM sînt suportate. DOM este conceput sa evite dependenta de implementare.

În  cadrul  nivelului  1  al  modelului  intentionat  s-au  limitat  anumite  functionalitati.
Nivelele ulterioare, bazate pe DOM Core, vor oferi:

un  model  structural  pentru  submultimile  elementelor  interne  si  externe  ale
documentelor;

validare prin intermediul schemelor (eventual prin XML Schema); 
controlul reprezentarii documentelor prin foi de stiluri (CSS sau XSL); 
controlul accesului; 
siguranta în executie; 
evenimente.

3. DOM Core - nivelul 1

Nucleul  modelului  defineste  multimea minimala,  de  baza,  a  obiectelor  si  interfetelor
pentru accesarea si modificarea continutului obiectelor document. 

3.1 Structura

DOM  reprezinta  documentele  ca  o  ierarhie  de  obiecte-nod  care  la  rîndul  lor  pot
implementa  alte  interfete,  eventual  mai  specializate.  Anumite  tipuri  de  noduri  pot  avea  noduri  copii
(descendenti) de diverse tipuri, desigur. Altele pot fi noduri frunza, lipsite de descendenti. 

Tipurile  fundamentale  ale  nodurilor  DOM  sînt  cele  din  urmatorul  tabel:
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Tip Descendenti

Document Element, ProcessingInstruction, Comment, DocumentType

DocumentFragment
Element, ProcessingIntruction, Comment,
Text, CDATASection, EntityReference

DocumentType -

EntityReference
Element, ProcessingIntruction, Comment, Text,
CDATASection, EntityReference

Element
Element, Text, Comment, ProcessingIntruction,
CDATASection, EntityReference

Attr Text, EntityReference

ProcessingIntruction -

Comment -

Text -

CDATASection -

Notation -

Entity
Element, ProcessingIntruction, Comment,
Text, CDATASection, EntityReference

Tabelul 1. Tipurile de noduri si descendentii lor

În plus, DOM specifica o interfata numita NodeList pentru a procesa liste ordonate de
noduri (precum descendenti ai unui nod sau elemente returnate de metoda
Element.getElementByTagName() )  si  o  interfata  NamedNodeMap  pentru  liste  neordonate  de  noduri
referite de nume de atribute (numele de atribute sînt numele atributelor unui element (marcator) HTML
sau XML; e.g. align este atribut al tag-ului <p>).

În  cadrul  modelului,  NodeList  si  NamedNodeMap  sînt  dinamice,  în  sensul  ca  orice
modificare a structurii unui document implica autormat si reactualizarea tuturor instantelor NodeList
si NamedNodeMap, respectiv. Orice schimbari ale unui nod al arborelui de noduri sînt reflectate în toate
referintele la acel nod în NodeList-ele si MapNodeMap-ele asociate. 

3.2 Tipuri de interfete

DOM  Core  prezinta  doua  tipuri  seturi  diferite  de  interfete  pentru  un  document
XML/HTML,  una  prezentîndu-l  dintr-o  perspectiva  "orientata  obiect"  (ierarhie  de  mosteniri  de
obiecte)  si  cealalta  "simplificata"  (permitînd  ca  toate  operatiunile  sa  se  execute  prin  intermediul
interfetei Node).

3.3 Tipul fundamental DOMString

Se  defineste  tipul  fundamental  DOMString  ca  fiind  o  secventa  de  coduri  pe  16  biti
(folosind codificarea UTF-16):

typedef sequence<unsigned short> DOMString; 

3.4 Interfete fundamentale

Interfetele  denumite  fundamentale  trebuiesc  implementate  în  întregime  conform
specificatiilor DOM. Ele sînt urmatoarele:
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a. DOMException  defineste  mecanismul  de  raspuns  la  aparitia  exceptiilor.
Exceptiile  apar  în  circumstante  speciale,  de  exemplu  cînd  o  operatiune  este  imposibil  de
executat  (pierdere  de  date,  implementare  devenita  instabila  etc.).  Anumite  limbaje  de
programare nu au implementat conceptul  de exceptie. Pentru implementarile DOM în astfel  de
limbaje, raportarea exceptiilor se va realiza folosind mecanismele native de semnalare a erorilor.

Definitia  conform standardului  IDL  ( Interface  Definition Language ,  folosit  în
specificatiile CORBA 2.2 si adoptat de DOM) este:

exception DOMException {
  unsigned short code;
};

Codurile de exceptie sînt numere întregi indicînd ce tip de eroare a aparut. Pot fi
folosite o serie de constante predefinite:

Constante predefinite Semnificatie

INDEX_SIZE_ERR Valoare de index invalida 

DOMSTRING_SIZE_ERR Lungime invalida a unui sir de caractere 

HIERARCHY_REQUEST_ERR Inserare incorecta a unui nod 

WRONG_DOCUMENT_ERR
Utilizare de noduri într-un alt document deferit de cel la care
apartineau

INVALID_CHARACTER_ERR
Aparitia unui caracter invalid (de exemplu, în componenta unui
nume de marcator) 

NOT_FOUND_ERR
Incercare de creare a unei referinte a unui nod într-un context
eronat

NOT_SUPPORTED_ERR Implementarea nu suporta facilitatea ceruta de aplicatie 

Tabelul 2. Coduri de eroare folosite de DOMException

b. DOMImplementation  este  o  interfata  oferind  metodele  pentru  executarea
operatiunilor  independente  de  orice  instanta  particulara  a  unui  document.  În  fapt,  nivelul  1  nu
specifica  vreo modalitate  de  creare  a  unei  instante  document,  lasînd  implementatorilor  aceasta
responsabilitate:

interface DOMImplementation {
  boolean hasFeature(in DOMString feature,
                     in DOMString version);
};

Metoda  hasFeature  testeaza  daca  implementarea  poate  furniza  o  anumita
operatiune.  Pentru  DOM nivelul  1,  parametrii  de  intrare  pot  avea  valorile  "HTML"  sau  "XML"
pentru feature si "1.0" pentru version, respectiv. 

c. DocumentFragment  este  un  obiect  document  minimal.  În  multe  situatii  nu
trebuie lucrat cu întregul document, ci doar cu diverse fragmente ale sale. Arborele de noduri ale
unui  fragment  de  document  este  un  sub-arbore  al  structurii  de  noduri  a  documentului  luat  în
întregul lui. În functie de implementare DocumentFragment poate reprezenta o entitate XML, un
element HTML sau chiar un grup de elemente:

interface DocumentFragment : Node {
};
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Dupa cum se remarca, DocumentFragment are ca nterfata de baza interfata Node
pe care o vom prezenta mai jos.

d. Document  reprezinta  un  document  XML/HTML,  conceptual  fiind  radacina
arborelui  de  noduri-obiecte  ale  documentului  si  oferind  accesul  la  informatiile  continute  de
acesta. Din moment ce elementele (marcatorii), nodurile de tip text, comentariile, instructiunile
de  procesare  (cum  ar  fi  meta-elementele  sau  apeluri  de  script-uri)  nu  pot  exista  în  afara
contextului  unui  document,  interfata  Document  contine de  asemeni  metodele  de baza  necesare
pentru  a  crea  aceste  obiecte.  Obiectele  de  tip  Node  create  vor  avea  un  atribut  numit
ownerDocument care le va asocia documentului în al carui context au fost create. 

Interfata Document are ca membri trei atribute:

i. doctype  de tip DocumentType  reprezinta declaratia tipului de document
(DTD) asociata unui document particular. Pentru HTML, DTD este definita de Consortiul
Web  în  specificatiile  limbajului  si  nu  se  asociaza  niciodata  documentelor  deoarece  nu
poate  fi  modificata.  Documentele  XML  pot  avea  sau  nu  definite  DTD-urile  aferente,
fiecare DTD în parte specificînd un tip de document XML. În DOM nivelul 1,  doctype
este declarat read-only, deci nu poate fi alterat.

ii. implementation  de  tip  DOMImplementation  specifica  implementarea
sau implementarile disponibile pentru procesarea documentului.

iii. documentElement de tip Element specifica nodul radacina de accesare a
structurii  arborescente  a  documentului  (pentru  HTML  este  "HTML" ,  evident).

Ca metode se pot mentiona:

createElement()  creeaza  un  element  de  un  anumit  tip  (astfel  se  pot
insera noi tag-uri într-un document HTML, asa cum se permite în JavaScript de exemplu);

createTextNode(),  createComment(),  createCDATASection()

createProcessingInstruction()  vor  genera  noduri-obiect  de  tip  text,  comentariu,
sectiune Character DATA, instructiune de procesare, respectiv;

createAttribute()  creeaza  un  obiect  atribut  care  va  fi  asociat  unui
element specificat;

getElementsByTagName()  va  returna  o  lista  ordonata  de  noduri
NodeList  pentru  toate  elementele  corespunzatoare  unui  tag,  ordonarea  nodurilor
realizîndu-se prin parcurgerea în preordine a arborelui.

Un exemplu:

Presupunem ca avem documentul HTML:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
  <head></head>
  <body>
    <ul>
      <li>Sectiunea 1
      <li>Sectiunea 2
      <li>Sectiunea 3
    </ul>
    <hr>
    <!-- Sfirsit -->
  </body>
</html>
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Arborele  de  noduri-obiect  asociat  documentului  este  ilustrat  de  figura
urmatoare:

Figura 1. Arborele de obiecte-noduri asociat unui document HTML

getElementByTagName("li") va returna o lista de tip NodeList cu trei
obiecte  corespunzatoare  nodurilor  6,  7  si  8  (în  aceasta  ordine)  figurate  mai  sus.

getElementByTagName("*")  va  furniza  toate  nodurile  arborelui,  în
preordine.

e. Node  este  o  interfata  importanta  care  defineste  un  tip  primar  pentru  întregul
model DOM, reprezentînd un singur nod în cadrul arborelui asociat unui document. Atributele
nodeName, nodeValue si attributes sînt introduse ca mecanism pentru furnizarea informatiilor
despre  noduri  fara  conversie  de  tipuri  (vizualizare  "simplificata",  nu  una  "orientata-obiect").
Fiecare nod va avea asociata o lista ordonata continînd descendentii sai, plus atribute specificînd
nodul  parinte,  primul  si  ultimul nod copil,  daca  exista.  Ca metode  importante se  pot  mentiona
cele  manipulînd  nodurile  copil:  insertBefore(),  replaceChild(),  removeChild(),

appendChild(), cloneChild(), hasChildNodes() etc.

f. NodeList  reprezinta  o  interfata  care  ofera  un  tip  abstract  de  data  pentru
colectiile  ordonate  de  noduri,  fara  a  defini  sau  restrictiona  cum  aceasta  colectie  va  fi
implementata.  Fiecare  implementator  va  decide  ce  tipuri  de  date  concrete  vor  fi  utilizate.
Membrii  colectiei  vor  fi  accesati  prin  intermediul  unui  index  întreg,  numerotarea  începînd  cu
valoarea 0.

interface NodeList {
  Node item(in unsigned long index);
  readonly attribute unsigned long lenght;
};

g. NamedNodeMap  este  folosita  pentru  reprezentarea  abstracta  a  colectiilor
neordonate  de  noduri,  accesate  prin  intermediul  numelui.  NamedNodeMap  nu  deriva  din
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NodeList.

interface NamedNodeMap {
  Node getNamedItem(in DOMString name);
  Node setNamedItem(in Node arg)
                 raises (DOMException);
  Node removeNamedItem(in DOMString name)
                 raises (DOMException);
  Node item(in unsigned long index);
  readonly attribute unsigned long lenght;
};

h. CharacterData este o interfata ce extinde Node cu un set de atribute si metode
pentru accesarea datelor de tip caracter în cadrul DOM.

i. Attr reprezinta un atribut din cadrul unui obiect de tip Element. În mod tipic,
valorile  permise  ale  atributelor  sînt  definite  în  DTD-ul  corespunzator  documentului.  În  DOM,
Attr  nu  se  considera ca apartine arborelui  de noduri-obiect  al  documentului.  Atributele de tip
Attr  sînt  vazute  ca  proprietati  ale  elementelor  (marcatorilor),  putînd  fi  asociate  nodurilor
Element continute de obiecte de tip DocumentFragment.

interface Attr : Node {
  readonly attribute DOMString name;
  readonly attribute boolean specified;
           attribute DOMString value;
};

Pentru  documentele  HTML/XML  valorile  atributelor  nu  sînt  doar  siruri  de
caractere.  Majoritatea  valorilor  atributelor  în  DOM  vor  fi  considerate,  însa,  de  tip  caracter,
conform tabelului:

Tipuri DTD Tipuri DOM 

CDATA DOMString

Lista de valori
(left|right|center)

DOMString

Valoare unica
(noshade)

boolean

Numar long int

Tabelul 3. Corespondenta între tipurile DTD si DOM

j. Element  este  o  interfata  derivînd  din  Node  care  ofera  metode  de  accesare  a
obiectelor  Attr ,  prin  nume  sau  prin  valoare:  getAttribute(),  setAttribute(),
removeAttribute(),  getAttributeNode(),  setAttributeNode(),
removeAttributeNode().

De exemplu, pentru fragmentul de document XML:

  ...
<section id="demo" version="draft">
...
</section>
  ...

vom  avea  un  obiect  Element  pentru  care  tagName="section" .  Atunci,
getAttribute("id") va returna sirul "demo", iar getAttribute("version") va da "draft".

k. Text este o interfata ce reprezinta continutul textual (date siuri de caractere) al
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unui  nod  de  tip  Element  sau  Attr .  Daca  între  tag-urile  de  început  si  de  sfîrsit  nu  exista  alte
tag-uri, textul va fi continut într-un obiect implementînd interfata Text.

l. Comment  reprezinta  continutul  unui  comentariu  delimitat  de  <!--  si  --> :

interface Comment : CharacterData {
};

3.5 Interfete extinse

Modelul  extinde  interfetele  definite  de  DOM  Core,  pentru  a  suporta  implementari
avînd  în  vedere  procesarea  documentelor  HTML.  Interfetele  extinse  sînt  CDATASection,

DocumentType, Notation, Entity, EntityReference si  ProcessingInstruction  prezentate în
detaliu de specificatiile DOM.

4. DOM nivelul 1 pentru HTML

Modelul  pentru  HTML  extinde  functionalitatile  descrise  în  DOM  Core.  Scopurile
modelului DOM HTML sînt urmatoarele:

specializarea  interfetelor  si  adaugarea  de  noi  facilitati  pentru  specificarea
orientata-obiect a documentelor HTML;

oferirea  unor  mecanisme  convenabile  pentru  operatii  comune  si  frecvente
asupra documentelor HTML.

DOM  pentru  HTML  defineste  o  interfata  generica  denumita  HTMLCollection  care
reprezinta o lista abstracta de noduri. Un nod poate fi accesat fie printr-un index ordinal, fie prin nume,
fie prin atributele de identificare:

interface HTMLCollection {
  readonly attribute unsigned long lenght;
  Node item(in unsigned long index);
  Node namedItem(in DOMString name);
};

Pentru  fiecare  marcator  definit  de  specificatiile  HTML 4,  se  ofera  o  interfata,  ca  de
exemplu:

Element HTML Interfata DOM

HTML HTMLDocument

HEAD HTMLHeadElement

META HTMLMetaElement

BODY HTMLBodyElement

FORM HTMLFormElement

UL HTMLUListElement

OL HTMLOListElement

DIV HTMLDivElement

... ...

Tabelul 4. Cîteva elemente HTML si interfetele DOM corespunzatoare
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Cu exceptia  interfetei  HTMLDocument ,  toate  celelalte  interfete  HTMLXXXElement  sînt
derivate din interfata generica HTMLElement a carei definitie IDL este:

interface HTMLElement : Element {
  attribute DOMString id;
  attribute DOMString title;
  attribute DOMString lang;
  attribute DOMString dir;
  attribute DOMString className;
};

Atributele  id,  title,  lang,  dir,  className  au  semantica  prezentata  în
specificatiile HTML 4. 

Astfel,  pentru  elementul  PRE  avem  urmatoarea  ierarhie  de  interfete:

Ierarhia de interfete pentru un element HTML

5. Concluzii

Se asteapta sa apara specificatiile urmatoarelor nivele ale modelului DOM, în prezent
DOM nivelul 2 fiind în lucru. DOM nivelul 1 este implementat deja de navigatoarele Web actuale, ca
si de o serie de analizatoare XML scrise în Java. 

Recomandarile  DOM  ofera  în  întregime  interfetele  standard  proiectate  în  Java  si
ECMAScript,  independente  de  platformele  hardware  si  software,  fiind  utile  programatorilor  de
aplicatii destinate procesarii avansate a documentelor XML sau HTML. 

O  alta  directie  complementara  este  data  de  specificarea  unei  scheme  de  limbaj
(meta-gramatici)  orientata-obiect  destinata  definirii  structurii  sintactice  si  a  semanticii  tipurilor  de
documente XML: Schema for Object-Oriented XML (SOX) aflata la versiunea 2.0 (ultima actualizare a
variantei de lucru desfasurîndu-se la sfîrsitul lunii iulie 1999). 

Avînd în vedere dezvoltarea pronuntata a tehnologiilor bazate pe XML, modelul DOM
devine, cu atît mai mult, atractiv. 
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