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A BBraun medical kft-nél lehetőségem nyílt egy Java-ban írt fordítóprogram és annak grafikus
kezelőfelülete fejlesztésében, tesztelésében és a kód átnézésben részt venni. Ezzel a programmal lehet
egy dialízis gép kezelőfelületén megjelenő szövegeket különböző nyelvekre lefordítani. A fordítás után
egy törmörített mappa keletkezik, amelyet USB flash driveról lehet az adott gépre telepíteni. A program
figyelembe veszi, hogy az egyes szövegek különböző betűtípussal és betűmérettel rendelkeznek, és
ezzel biztosítja, hogy az eredeti helyen előforduló méretű szövegterületen elférjen a lefordított szöveg.
Az én feladataimat részletezem az alábbiakban.

Váltogatás a szövegek különböző előfordulása között
A gépen egy szöveg több helyen is előfordulhat többféle attribútummal (betűméret, betűtípus,
jobbra-balra igazítottság), és a fordító személynek lehetővé kell tenni, hogy ellenőrizze, hogy az összes
helyen elfér a megkívánt méretű szövegterületre az általa lefordított szöveg. Ennek a váltogatását én
oldottam meg egy jobbra balra nyíllal, és öt számozott mezővel. A nyíl gombok lenyomásával a
különböző előfordulások között lehet váltogatni, és az öt mezőből, az világít, ahányadik előforduláson
állunk éppen. Ha ötnél több előfordulás van, akkor a tartományból kilépés előtt a számok eltolódnak
egyel a megfelelő irányba, így bármennyi előfordulás kezelhető.

Gyors másolás funkció
Az első felhasználói visszajelzések között az szerepelt, hogy jó lenne, ha egy gombnyomással
lehetne átmásolni a fordítandó szövegdobozból a fordító szövegdobozba. Erre azért volt szükség, mert
ebben a környezetben viszonylag sok olyan betűszó szerepel, ami nemzetközileg ismert és elfogadott
ezért nem szokták lefordítani. Az átmásoláskor (és a lefordított szöveg mentésekor is) feladat volt az is,
hogy a többszörös white-space karakterek, valamint a szöveg elején és végén levő white-space
karakterek eltűnjenek.

Adminisztrátor program
Elkezdtem, és bizonyos funkcióit elkészítettem egy adminisztrátorok számára elérhető
programot, amellyel a fordítóprogram beállításait, az abba bejelentkező felhasználókat, azok
jogosultságait, valamint a fordítható nyelveket lehetett szerkeszteni. Ebben az alkalmazásban lehet egy
újabb felhasználót felvenni a fordítók, technikusok közé, amelyet az alkalmazás egy adatbázisba ment
el. A felhasználóknak vannak jogosultságai, e-mail címei, jelszói, felhasználó nevei és teljes nevei.
Ebben a programban lehet új nyelvet is felvenni az adatbázisba, és itt lehet a felhasználók
jogosultságait is állítani.

Lokalizációk állítása
A különböző nyelveknek különböző abc-i, dátumformátumai, billentyűzetkiosztásai, decimális
jelei stb. vannak. Az egyik feladatom az volt, hogy minden ilyen nyelvspecifikus dolgot be lehessen
kézzel állítani az éppen kiválasztott nyelvnek, amely az adatbázisba elmentésre került.

Login/logout
Sokáig probléma volt, hogy a felhasználó a böngésző fül bezárásával még bejelentkezve maradt,
és a program újbóli indításával ugyanaz az oldal jött be az adott felhasználó beállításaival. Ezt a
problémát úgy küszöböltem ki, hogy egy logout gomb megnyomásakor a felhasználót reprezentáló
memóriaváltozót -1-be állítottam, aminek hatására mindig a bejelentkező képernyő ugrott fel.

Felugró ablakok
A felhasználó számára történő visszajelzéseket sok esetben felugró ablakokként oldottam meg.
Ehhez korrigálni kellet a program addig használt hibakezelését, hogy minden függvény egy egy
hibakóddal tért vissza. Ezért implementáltam egy külön Exception-t leszármaztató osztályt, amelyből
tovább származtattam a specifikus hibákat beszédes osztálynévvel. Így a hibakezelés és felugróablak
szövegének kiválasztása egyszerűbbé vált, mert csak a legfelsőbb szintű függvényhívás köré egy trycatch struktúrával megvalósítva könnyen látható volt, hogy milyen szövegű felugróablakot kell a
felhasználó számára megjeleníteni.

Cselekvés naplózás adatbázisba
A hiba detektálás miatt fontos volt a felhasználó cselekedeteinek visszakövetése. Ezért
megírtam egy olyan osztályt, amely bizonyos GUI elemeket (gombok, text mezők) figyelve az
adatbázisba írja, ha a felhasználó az adott elemre kattintott. Az adatbázisba mentett struktúra
tartalmazta a felhasználó nevét, az adott GUI elem azonosítóját, valamint a cselekmény idejét.

Listák közös kiválasztója
A fordítandó szövegekből olyan sok van, hogy egyszerre nem lehet az összeset kijelezni. Ezért a
minden szöveget tartalmazó lista allistákból épült fel (állítható allista mérettel), és mindig csak az adott
allista került kijelzésre. Egy szöveg lefordításakor az allista adott eleme eltűnt, a lista kiválasztó pedig
visszaugrott az allista elejére. Azt kellett megoldanom, hogy a kiválasztó maradjon helyben, de ha már
lefogyott az allista annyira, hogy az adott helyen már nem volt elem, akkor mindig az utolsó elemére
ugorjon. Ha az allista teljesen elfogyott, akkor az előző allista végére ugrott.

Változók egyezése
A szövegekben bizonyos esetben változónevek voltak egy speciális escape karakterrel, ami azt
jelentette, hogy az adott karaktereket nem mint szöveget, hanem mint változót (annak aktuális
értékével) kell megjeleníteni. Az én feladatom volt azt ellenőrizni, hogy a fordítandó és a fordított

szövegben a változónevek között egy-egy megfeleltetés van. Ha a fordító pl. kevesebb (vagy más nevű)
változónevet írt a fordított szövegbe, mint a fordítandó szövegben van, azt a program felugró ablakkal
jelzi, és nem engedi elmenteni a fordított szöveget.

Értékelés
A kutatói időszak három hónapja alatt minden rámbízott feladatot megfelelően megoldottam, a
fordítóprogram fejlesztése közbeni ötletelésben konstruktívan részt vettem.

