
Effector 5.4 
Skin management 
 

A SkinBuilder bevezetésével létrejött egy úgynevezett strukturált paletta. Ez a különböző GUI elemekhez rendelt 
színeket csoportban - egymás szomszédságában, inkrementált azonosítóval - tárolja. 

Ennek előnye, hogy a felületen használt színek egyszerűen azonosíthatók, módosításuk, valamint ennek kihatása a 
GUI többi elemére könnyebben nyomon követhető. 

 

A bevezetett csoportok: 
● GRY (Grayscale ): szürke árnyalatok általános felhasználásra 
● BTN (Button ): a felületen használt gombok színcsoportja 
● SYS (System ): a rendszerben használt egyéb színek 

(pl.: grid kijelölt sorának színe, standard R, G, B, színek, etc.) 
● NAVi (Navigation ): Menü (munkamódszer, képernyő), illetve MenüTree színei 
● PNL (Panel ): panelhez kapcsolódó színcsoport 
● OVL (Overlay Panel aka Pop-up ) felugró szerkesztő ablakokhoz tartozó színek 
● EXT (Extended Colors ): egyéb projekt specifikus színek, opcionális 

 

Narancs-kék minta paletta: 

 

A paletta bő vítésére a jelenlegi verzió csak a skin jSon állományának szerkesztésével nyújt lehető séget. Ez a funkció a jövő ben 

szintén a GUI része lesz. 

 

Kompatibilitás 
Nagy általánosságban a színcsoportok (GRY, BTN, NAV, PNL, OPL ), egy-egy színátmenetet (color gradient ) 
takarnak, melynek egy elemét rendeljük hozzá egy-egy stílusleíró változóhoz. 

Ebből fakadóan a régi verziókhoz képest előfordulhatnak szín, vagy színárnyalat változások, melyeket a Stúdió 
SkinBuilder felületéről orvosolni tudunk, a megfelelő stílus elem színhozzárendelésének megváltoztatásával. 
 

Az alapértelmezett Skin módosítására/cseréjére is lehetőséget biztosít a felület. 
Ezt az alapértelmezett Skin másolatának szerkesztésével majd ezt követően a szerkesztett skin alapértelmezettnek 
történő beállításával érhetjük el. 

Technikai info 
5.4-től a core/skins mappában definiált skineket a redszer már nem veszi figyelembe. Ezentúl a skinbuilder-ből 
lehet a skin színeit állítani. Ha ezen felül valami egyedire lenne szükség, vagy a skinbuilderben nincs rá opció, akkor 
azt a 'delivery\gfx\style.css' -ben lehet megadni. 

Erősen ajánlott a 'delivery\gfx\style.css' fájba átvezetni a régi skin-ből beállításokat, nem pedig egyszerűen csak 
belemásolni a skin CSS-t, mivel ez megjelenítési problémákat okozhat! 

Tehát a 'delivery\gfx\style.css'-be a skinbuilder felületéről állítható színek ne kerüljenek bele! 

 


