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Informacje podstawowe
• Kiedyś osobny język skryptowy

• Później część JDK, ze swoim środowiskiem uruchomieniowym 
oraz zestawem klas Java (JDK1.8) 

• Obecnie osobny framework
– firma Oracle zaprzestała dystrybucji JavaFX razem z JDK od wersji 11

– rolę dostarczyciela wzięła na siebie firma Gluon
• zajmującą się rozwojem bibliotek, serwisów, narzędzi zorientowanych na 

wykorzystanie Java na urządzeniach mobilnych)

• dostarcza również Scene builder

• Jest rozwijany jako część OpenJDK w ramach projektu OpenJFX
na licencji GNU General Public License with Classpath Exception. 

• JavaFX 11 jest pierwszą dystrybucją LTS (long term suport) wydaną przez 
Gluon.

• JavaFX 12 jest bieżącą (na czerwiec 2019) dystrybucją, która będzie wspierana 
przez Gluon do wypuszczenia JavaFX 13

• Służy głównie do budowy GUI
– opis interfejsu w FxGraph oraz FXML (może być bezpośrednio w Java)

– wsparcie dla CSS, HTML, multimediów, JavaScript

– możliwość wykorzystania komponentów SWING (klasa SwingNode)

• Linki
– https://openjfx.io/index.html

– https://wiki.openjdk.java.net/display/general

– https://docs.oracle.com/javase/8/javase-clienttechnologies.htm



Więcej szczegółów
• Java APIs. JavaFX jest biblioteką zawierającą natywne klasy i interfejsy Java. Zaprojektowano je, by dać 

solidną alternatywę do innych języków korzystających z Java VM, jak JRuby i Scala.

• FXML and Scene Builder. Język FXML jest aplikacją XML. Służy do „redagowania” opisu interfejsu 
użytkownika. Opis ten można zredagować ręcznie lub za pomocą interaktywnych narzędzi jak JavaFX
Scene Builder. Wygenerowany opis może być użyty w środowisku programowania, gdzie jest 
uzupełniany logiką biznesową przez programistę.

• WebView. W bibliotece można znaleźć komponent webowy, który używa technologi WebKitHTML
pozwalającej na osadzanie stron internetowych w aplikacjach JavaFX. Skrypty JavaScript działające w 
WebView mogą wywoływać Java APIs, jak również Java APIs mogą wywoływać JavaScript działający w 
WebView.

• Swing interoperability. Istnieje możliwość dostosowania aplikacji Swing by mogły korzystać z tego, co 
dostarcza JavaFX: odtwarzanie mediów bogatej grafiki oraz osadzanie webowych treści.

• Wbudowane kontrolki interfejsu użytkownika oraz CSS. Większa część kontrolek potrzebnych do 
budowy interfejsu użytkownika jest dostępna w JavaFX. Kontrolki te mogą być ostylowane z pomocą 
CSS

• Canvas API. Można rysować wprost w obszarze sceny JavaFX złożonej z graficznych elementów.

• Multitouch Support. Obsługiwane są operacje wielodotyku, jeśli platforma na której uruchomiono 
aplikację JavaFX również je obsługuje.

• Akcelerowany sprzętowo potok grafiki. Renderowanie grafiki w JavaFX odbywa się z wykorzystaniem 
potoku (Prism), a więc może odbywać się ze wsparciem karty graficznej lub procesora graficznego 
(graphics processing unit, GPU). Jeśli środowisko nie oferuje takiego wsparcia (nie posiada GPU 
wspieranego przez JavaFX), wtedy Prism używa domyślnego stosu oprogramowania Java 2D.

• Wysokowydajny silnik multimedialny. Dzięki “media pipeline” wspierane jest odtwarzanie 
multimedialnych webowych treści. Framework określany jest mianem “a stable, low-latency media 
framework” i bazuje na multimedialnym frameworku GStreamer.

• Model wdrażania aplikacji samodzielnych. Można stworzyć samodzielne pakiety aplikacji (zawierające 
wszystkie zasoby wykorzytywane przez aplikację oraz prywatną kopię środowiska uruchomieniowego 
Java oraz JavaFX). Są one dystrybuowane jako natywne pakiety instalacyjne i dostarczają podobnych 
doświadczeń jak instalatory natywnych aplikacji w danym systemie. 



Przykład
download.oracle.com/otndocs/products/javafx/8/samples/Ensemble/Ensemble.jar



JavaFX - do pobrania
https://gluonhq.com/products/javafx/



Dokumentacja
https://openjfx.io/openjfx-docs/



Scene builder - do pobrania
https://gluonhq.com/products/scene-builder/



eclipse – Window/Preferences:

Scene Builder



JavaFX 12 oraz eclipse

• Środowisko
– eclipse, wersja 2018-12 (4.10.0)

– eclipse, wersji 2019-03 (4.11.0) 
- problemy

https://www.eclipse.org/downloads/

• Dodatki
– Dystrybucja:

• e(fx)clipse (3.3.0)

• e(fx)clipse (3.5.0) - problemy

https://projects.eclipse.org/projects/
technology.efxclipse

http://download.eclipse.org/efxclips
e/updates-released/3.4.1/site

– Market place
• Java 12 Support for Eclipse

2019-03 (4.11)

https://marketplace.eclipse.org/cont
ent/java-12-support-eclipse-2019-
03-411

• Przykłady
https://wiki.eclipse.org/Java12/Exa
mples



e(fx)clipse
• e(fx)clipse

– https://www.eclipse.org/efxclipse/index.html

– https://projects.eclipse.org/projects/technology.efxcl
ipse

As JavaFX in Java 11 is designed to run on the 
module-path (and tested only there) you have 2 
options to run JavaFX inside OSGi:

• You create your own JDK-Distribution using jlink

• You launch the VM you want to use JavaFX 
adding the JavaFX-Modules

While the 2nd solution is doable for RCP-
Applications it is less than a nice one, and for 
integrating into external frameworks (like the Eclipse 
IDE) it is not possible at all. So we need a different 
solution to satisfy both usecases.

The solution to this problem is that e(fx)clipse installs 
a classloader hook using the Equinox AdapterHook-
Framework (you can do crazy stuff with that) and on 
the fly spins up a new Java-Module-Layer containing 
all the JavaFX-Modules and uses the classloader
from the Module-Layer to load the JavaFX-Classes.

https://tomsondev.bestsolution.at/2018/08/04/supporting-

openjfx-11-from-jdk11-onwards-in-efxclipse/

https://stackoverflow.com/questions/52144931/how-to-

add-javafx-runtime-to-eclipse-in-java-11

https://tomsondev.bestsolution.at/2018/08/04/supporting-openjfx-11-from-jdk11-onwards-in-efxclipse/


eclipse – ustawienie wersji 

kompilatora



eclipse – ustawienia preferencji: 

biblioteka użytkownika



eclipse – ustawienia właściwości: 

biblioteka użytkownika



Scene Builder z Eclipse IDE

• Pobierz i zainstaluj Scene Builder

– http://gluonhq.com/products/scene-builder/

• Pobierz i zainstaluj e(fx)clipse

– http://www.eclipse.org/efxclipse/install.html

• Utwórz nowy JavaFX FXML Project

• Utwórz nowy FXML Document

– zwykle w  katalogu test/src

• Zredaguj plik FXML w Scene Builder

– Menu kontekstowe: Open with Scene Builder

http://www.eclipse.org/efxclipse/install.html


Podstawowe sposoby tworzenia 

aplikacji JavaFX
• Kodowanie w języku Java

• Projektowanie z użyciem FXGraph
– https://wiki.eclipse.org/Efxclipse/Tooling/FXGraph

• Projektowanie z użyciem FXML
– Java [29] – JavaFX cz. 1: Pierwsze starcie. http://ggoralski.pl/?p=1859

– Java [30] – JavaFX cz. 2: troszkę bardziej złożona aplikacja. http://ggoralski.pl/?p=1880

– Java [33] – JavaFX cz. 3: FXML i Scene Builder. http://ggoralski.pl/?p=1907 

– Java [38] – JavaFX cz. 4: Otwieranie plików, menu, tabela, wykres kołowy. 
http://ggoralski.pl/?p=1973

– Java [39] – JavaFX cz. 5: rysowanie 2D. http://ggoralski.pl/?p=1990

– Java [37] – JavaFX: Listenery i binding czyli detekcja zmian w kontrolkach i synchronizacja 
wartości. http://ggoralski.pl/?p=1952

• Dwa rodzaje projektów
– niemodularny (bez module.info, dodawanie biblioteki użytkownika do classpath)

– modularny (dodawanie biblioteki użytkownika do modulepath)

• Przykłady
– https://github.com/openjfx/samples

– https://github.com/openjfx/samples/tree/master/IDE/Eclipse/Modular/Java

– Windows:
cd IDE\Eclipse\Modular\Java\HelloFX

set PATH_TO_FX_MODS="path\to\javafx-jmods-12"

jlink --module-path "%PATH_TO_FX_MODS%;bin\hellofx" --add-modules=hellofx --output jre

jre\bin\java -m hellofx/org.openjfx.MainApp

http://ggoralski.pl/?p=1990
https://github.com/openjfx/samples
https://github.com/openjfx/samples/tree/master/IDE/Eclipse/Modular/Java


Projekt korzystający z FX



Documentacja Java, JavaFx

• Java SE Downloads
– http://www.oracle.com/technetwork/java/javaseproducts/downloads/inde

x.html

• Java SE Development Kit 8 Downloads
– http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-

downloads-2133151.html

• Java SE Development Kit 8 Documentation
– http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/jdk8-

doc-downloads-2133158.html

• JavaFX
– https://javastart.pl/baza-wiedzy/baza-wiedzy/frameworki/javafx

• Using Scene Builder with Eclipse IDE
– https://docs.oracle.com/javafx/scenebuilder/1/use_java_ides/sb-with-

eclipse.htm

• Java Platform, Standard Edition (Java SE) 8. Client technologies
– https://docs.oracle.com/javase/8/javase-clienttechnologies.htm



Elementy grafu sceny JavaFX

Stage {

Scene {

Group {

Node

…

}

}

}

• Stage jest bazowym kontenerem, w nim 

umieszczany jest kontener Scene 

• Scene jest kontenerem na inne elementy 

(korzeń grafu, do którego można 

podpinać węzły). 

• Node (węzeł) jest klasą bazową 

elementów renderowanych na scenie. 

Węzły mogą być pogrupowane (do 

czego służy Group)

https://docs.oracle.com/javafx/2/scenegraph/jfxpub-scenegraph.htm

historia: https://en.wikipedia.org/wiki/JavaFX_Script



Scene
• Komponent do renderowania animacji, generowania 

efektów wizualnych, cieniowania itp.

• Struktura podobną do drzewa, definiująca hierarchię 
obiektów graficznych 

• Pojedynczy element grafu jest nazywany węzłem. 
– Każdy węzeł posiada jednego ojca, za wyjątkiem węzła-korzenia, 

który ojca nie posiada.

– Każdy węzeł jest albo liściem (gdy nie posiada dzieci) albo 
rozgałęzieniem (gdy posiada jedno lub więcej dzieci) 

– Zawartością węzłów mogą być różne typy, jak elementy interfejsu 
użytkownika, kształty, tekst, obrazy, multimedia. 

– Węzły mogą być transformowane i animowane. 

– Do węzłów można zastosować różnorodne efekty.

• Ma podobne znaczenie jak Flash oraz Action Script w AIR



Graf sceny (fxgraph) - przykład

http://book2s.com/java/api/javafx/application/application/application-subclass.html

component Sample controlledby SampleController {
VBox
{

children:
[

Label
{

alignment: "CENTER_LEFT",
cache: "true",
cacheHint:"SCALE", 
prefHeight:"30.0", 
prefWidth:"200.0", 
text:"Please insert Your Input 
here:", 
textAlignment:"LEFT"

},
TextField id inputText
{
prefWidth:"100.0"
},
Button
{

alignment:"CENTER_RIGHT",
contentDisplay:"CENTER",
mnemonicParsing:"false",
onAction: controllermethod
printOutput,
text:"OK",
textAlignment:"CENTER"

},

Label
{
alignment: "CENTER_LEFT",
cache: "true",
cacheHint:"SCALE", 
prefHeight:"30.0", 
prefWidth:"200.0", 
text:"Your Input:", 
textAlignment:"LEFT"

},
TextArea id outputText
{

prefHeight:"100.0",
prefWidth:"200.0",
wrapText:"true"

}
]
}

}


