
JavaFX ismertető
CSS



› Szép
› Tényleg nagyon szép
› Kényelmes
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A CSS haszna
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CSS alapozó
h1   {   color:   cornflowerblue;   }

Selector
Tulajdonság

Érték

Lorem ipsum
Dolor sit amet , 
consectetur adipiscing 
elit. Curabitur eu 
ultricies enim...

› element selector
› id selector (#)
› class selector (.)



CSS alapozó

table { border: 1px solid; }
/*a szegély 1px vastag és folytonos*/

h1 { color: red; text-align: center; }
/*a főcímek pirosak és középre zártak*/

h2, h3 { color: blue; }
/*a 2-es, 3-as szintű alcímek kékek*/

Minden halmozható.



CSS a’la JavaFX
› A tulajdonságnevek -fx- taggal kezdődnek, 

pl.
› Nincs element selector, mindennek 

osztálya van

-fx-text-fill



Selector-ok  /  id alapú
› A node-okhoz ID 

rendelhető, ennek 
egyedinek kell lenni

› Erre defniálhatunk CSS-
stílust, és minden scene-
ben így fog kinézni a 
megfelelő node#hamburger 

{ ... }



Selector-ok  /  id alapú
Button b=new 

Button("OK");

b.setId("ok-button");

#ok-button {
-fx-background-color: 
green;
-fx-border-radius: 5px;
-fx-text-fill: #ffffff;
/*...*/

} 



Selector-ok  /  class alapú
› Defniálhatunk stílusosztályokat, amiknek 

a node-jaink tagjai lesznek
› Egy node több osztályba is tartozhat (pl. 

lehet egyszerre button és 
topbarelement)

› Nem keverendő a Java-s osztályokkal



Selector-ok  /  class alapú
Button b=new Button("OK");

b.getStyleClass().add("mybutton");
b.getStyleClass().add("tbelem");

.mybutton {
-fx-font-family: serif;

}

.tbelem {
-fx-background-color: 
lightgreen;

}



Selector-ok  /  class alapú
Button b=new Button("OK");

b.getStyleClass().add("mybutton");
b.getStyleClass().add("tbelem");

.mybutton {
-fx-font-family: serif;
-fx-background-color: 
lightblue;

}

.tbelem {
-fx-background-color: 
lightgreen;

}
Most milyen lesz?



Selector-ok  /  class alapú
› Speciális osztályok
– „Belső” osztályok

– Pszeudo-osztályok

.check-box .label

.check-box .box

.check-box:focused

.check-box:hover

label



Stílus hozzáadása a programhoz
› Már tudunk egy .css fájlt írni – most 

kössük rá a programunkra!
› A Scene objektum témázható

Scene s = new Scene(new Group(), 600, 400);
s.getStylesheets().add("mappa/stylesheet.css");



Lifehack: inline stílusok

Button b1 = new Button("b1");
b1.setStyle("-fx-background-color: hotpink;");
Button b2 = new Button("b2");
b2.setStyle("-fx-font-family: serif;");
Button b3 = new Button("b3");
b3.setStyle("-fx-border-radius: 20px;");

› Kulcs: setStyle() függvény

b1 b2 b3



Most milyen lesz?
Button b1 = new 

Button("b1");
b1.setStyle("-fx-

background-color: 
green;");

.button {
-fx-background-color: 
indigo;

}

b1 b1

A B



CSS és FXML
<Button text="nyomjmeg"
        fx:id="ize"
        styleClass="valami" 
/>

nyomjmeg



DEMO
Tegyük széppé a login formot!
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