
JavaFX ismertető
Alapok



Mi az, hogy JavaFX?

SWING
1996, J2SE 1.2 2008

AWT
1995, JDK 1.0

Abstract Window Toolkit
 

› Vékony absztrakciós 
réteg, eltakarja a natív UI-t
› Valójában azt használja
› Minden natívnak néz ki

SWING
 

› Teljesen Java-ban írt 
widgetek
› Témázható
› Még mindig Java kódból 
megy :(

JavaFX
 

› A SWING leváltására 
szánják
› A Java natív része
› Több szolgáltatás 
(FXML, CSS feldolgozás, 
szálkezelés...)



JavaFX elmélet

OK

Stage
 

› Legfelső szintű konténer 
az alkalmazás számára
› Szemléletesen az ablak



JavaFX elmélet

OK

Scene
 

› Rajzolófelület az 
alkalmazás számára
› Benne: scene graph

Stage



JavaFX elmélet

OK

Node-ok
 

› Minden, ami az ablakban 
van (layout-ok, 
parancsgombok, 
jelölőnégyzetek...)
› Hierarchikus, egymást is 
tartalmazhatják

Stage
Scene



Node graph
› A fa, amibe a node-ok szerveződnek
› A scene-nek egy darab node graph-ja van
› A gyökér praktikusan valami konténer, ez 

alá lehet pakolni mindent



Node graph - példa

OK

BorderPane

Button GridPane

Text VBox ImageView

Checkbox Checkbox



JavaFX Hello World
public class MainWindow extends Application {

@Override
public void start(Stage primaryStage) throws Exception{
//tartalom elkészítése, megjelenítése
}

public static void main(String[] args) {
launch(args);
}

}



A start() függvény törzse
public void start(Stage primaryStage) throws Exception{

primaryStage.setTitle("Hello");

Text hw = new Text("Hello world");
Vbox vb = new Vbox();
vb.getChildren().add(hw);

Scene s = new Scene(vb, 200, 50);
primaryStage.setScene(s);
primaryStage.show();

}



Néhány fontosabb node

› Majdnem minden ugyanaz, mint SWING-ben, 
csak nincs előtte J betű

Button Text Label ListView

CheckBox ImageView RadioButton TextField

PasswordField Hyperlink TableView ...



Panelek  /  BorderPane
› Öt részre osztja 

az elérhető 
területet

Top

Bottom

Left RightCenter

  SWING BorderLayout



Panelek  /  VBox
› V mint vertical
› Egyszerűen egymás alá 

pakolja azt, ami benne van
› Ha valamit beleraksz, az a 

VBox szélességét veszi fel

 SWING BoxLayout
      (megj.: az tud vízszinteset is)

Write something here:

Lorem ipsum dolor sit 
amet

OK



Panelek  /  HBox
› H mint horizontal
› Ő egymás mellé pakol
› És a magasságát 

kényszeríti rá a benne 
lévőkre

  SWING BoxLayout

Name: Enter



Panelek  /  FlowPane
› Olyasmi, mint a HBox
› Képes új sort kezdeni
› Át lehet állítani 

függőleges 
elrendezésre is

  SWING FlowLayout

Cat Whale Dog Lion

Llama Frog



Panelek  /  TilePane
› A benne lévő node-okat 

azonos méretű cellákba 
rakja, táblázatosan

› Meg lehet mondani neki, 
hogyan rendezzen

  SWING GridLayout

Cat Whale

Dog Lion

Llama Frog



Panelek  /  GridPane
› Táblázat extrákkal
› Meg lehet mondani, hogy 

az adott node-ot hova 
rakja

› Egy node egyszerre több 
cellába is nyúlhat

  SWING GridBagLayout

Cancel

All contacts



Panelek  /  StackPane
› A benne lévő node-ok 

egymás tetején 
vannak

› Nem feltétlenül 
takarják ki egymást

  SWING DeckLayout



Panelek  /  AnchorPane
› Mindennek fx helye 

van a margókhoz 
képest

› Inkább scene builder-
ben használjuk, 
kódból bonyolult

Button



Creative time
› BorderPane
› VBox
› HBox
› FlowPane
› TilePane
› GridPane
› StackPane
› AnchorPane



DEMO
Készítsük el, amit terveztünk!



Eseménykezelés
› Többféle esemény
– MouseEvent – mouse clicked, pressed, released, 

moved, ...
– KeyEvent – key pressed, released, typed, ...
– DragEvent – drag entered, dropped, entered 

target, exited target, ...
– WindowEvent – window hiding, shown, closing, ...
– ...



Eseménykezelés – recept
1. Csinálj egy eseménykezelő osztályt, ami 

imlementálja az EventHandler interfészt
2. Defniáld felül a void handle(...) 

függvényt
3. Add hozzá a node-hoz, aminek az eseményeit 

kezelni akarod
4. Kész!



Példa
Button b = new Button("OK");

b.addEventHandler(MouseEvent.MOUSE_CLICKED, new eh());

private class eh implements EventHandler<MouseEvent> {

@Override
public void handle(MouseEvent event) {

//do what you want
}

}



Csúnya példa
Button b = new Button("42");
EventHandler<MouseEvent> eh = new EventHandler<MouseEvent> 

{

@Override
public void handle(MouseEvent e) {

System.out.println("User hit the Answer");
}

}
b.addEventHandler(MouseEvent.MOUSE_CLICKED, eh);



Lifehack
Button b = new Button("OK");

b.setOnAction(new eh());

private class eh implements EventHandler<ActionEvent> {

@Override
public void handle(ActionEvent event) {

//do what you want
}

}



DEMO
Miért ne működhetne a bejelentkező formunk?



DEMO
Miért ne működhetne a bejelentkező formunk?

Most működni látszik, de mit rontottunk el?



Fejlesztés: szálkezelés
› JavaFX-ben csak a GUI-t futtató szál férhet 

hozzá a GUI-hoz
› Megoldás: Platform.runLater()
–Megkérjük azt a szálat, hogy futtasson le 

valamit, ha ráér
– Nem tudjuk, mikor fogja lefuttatni, de olyan 

sorrendben teszi, ahogy előírtuk



Platform.runLater() használata
› Paraméterként egy Runnable interfészt 

megvalósító objektumot vár
› De mi csak egyetlen utasítást szeretnénk 

lefuttatni
› Lambda függvénnyel:

Platform.runLater( () -> myAnything() );

  JavaFX Task
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