


Közismert, hogy a társada-
lom életében aktívan közremű-
ködő embernek a tetteit egyre
több esetben erkölcsi megfon-
tolásokkal kell mérlegelni, sőt
a társadalom fejlődésével
együtt szélesedik azon cselek-
vés- és magatartásformák köre
is, amelyekben az ember szinte
kizárólag saját lelkiismeretére
hagyatkozhat.

Az erkölcsi szabályozás egy-
re növekvő szerepét mi sem
tükrözi jobban, mínthogy szé-
pen szaporodik az olyan társa-
dalmi együttélést formák szá-
ma (gondoljunk a magánéletre,
társasági életre, számos foglal-
kozásra, mint például a diplo-
máciai, orvosi, mérnöki, ügyvé-
-di, bírói pálya), amelyeknek
írásban is kidolgozott etikája,
sőt számos foglalkozás etikája-
nak még szervezett védelmező-
je is van, ti. az etikai bizott-
ságok.

Természetesen az erkölcs ér-
vényesülésének feltételei is
vannak. A legfőbbek: a sza-
badság és a tett hatása a tár-
.sadalomra.

Aszámítástechnikát gyakor-
lók különösen nagy szabadsá-
got élveznek a szakma fiatalsá-
ga miatt. Nincs szakmai köve-
telmény, tehát nincs mit kö-
vetkezetesen végrehajtani. Nin-
-csenek általános érvényű szab-
ványok, normák. Ezért is nagy
.a számítástechnikusok erkölcsi
felelőssége.

Előfordul azonban a másik
véglet is. Különösen a számí-
tóközpontokban gyakori, hogy
túlszabályozzák a gép körüli
tennivalókat -, vagy legalább-
is ezt tartanák ideálisnak -
megfosztva ezzel a dolgozó em-
bert egyik leghatásosabb ösz-
tönzőjétől, a moráltól. "Vakfe-
gyelemben nincs morál."

A software-eseket nem fe-
nyegeti ez a veszély. Erkölcsi
felelősségüket inkább cseleke-
deteik súlya alapján kell mér-
legelni. A software-szakember
az aszámítástechnikus, aki az-

ért az eszközért felelős, ame-
lyet más számítástechnikusok
használnak. A software-es fe-
lelőssége ezért rokon a szer-
számot, termelőeszközt gyár-
tók felelősségével. Munkájá-
nak és tetteinek hatása köz-
vetlenül nem látszik, közvetve
azonban hatványozottabban
jelentkezik.

Ez a szakember valójában
három arcú: mint fejlesztő,
számítástechnikai eszközöket
készít, azokért felel; mint szol-
gáltató, közreműködik az al-
kalmazási munkákban, hibát
hárít el, tanácsot ad; mint iize-
meltető, felel a működtetett
programtermékekért, beleértve
az operációs rendszert és más,
rendszeresen futtatott progra-
mokat is.

A gyakran egy emberben
megvalósuló három arc leg-
alább háromféle szempontot je-
lent, amelyek között a soft-
ware-esnek rendszerint csak a
lelkiismeretére hallgatva van
módjában döntenie.

A fejlesztő egyetlen, mínde-
nütt kimondott erkölcsi felelős-
sége, hogy szavatosságot kell
vállalnia az általa készített esz-
közökért. Ezenkívül számos
szituációban áll erkölcsi meg-
fontolás előtt:

- tudnia kell, hogy ha az ál-
tala készített eszköz [ó, akkor
többszörösen jó, ha rossz, ak-
kor többszörösen az;

- döntenie kell, hogy mely
szempontokat részesítsen előny-
ben: a szakmai színvonalat, a
specifikációnak való megfele-
lést, a megoldás általánosságát,
a határidő betartását, a meg-
valósítási költségek minimali-
zálását stb.;

- éreznie kell és ennek meg-
felelően ítélnie, hogy munká-
ja eredményein múlik az alkal-
mazások fejlődése.

A szolgáltató sottumre-es leg-
főbb erénye az alkalmazkodás,
a mások gondolatvilágába való
könnyed beilleszkedés képessé-
ge. Az ilyen tennivalókat egyéb

munkái azonnali félretevésével
kell végeznie, ami rendszerint
valóban nagy áldozatnak lát-
szik. A szolgáltató software-
szakembernek úgy kell beavat-
koznia mások szakmai problé-
mahelyzetébe, hogy tudnia kell,
véleményét rendszerint kész-
pénznek veszile a szolgáltató
partnere ugyanis gyakran in-
kább kiszolgáltatott, mint ki-
szolgált. A jó software-es szol-
gáltató tevékenységet jól fel is
használja többek között a fej-
lett eszközök terjesztésére is.

Az üzemeltetők felelőssége az
operátorok felelősségéhez ha-
sonló. Furcsa kettősség jellem-
zi helyzetüket: egyrészt a fej-
lesztői munkát tartják "igazi"
software-es munkának, más-
részt még küszködniük is kell
azért, hogy közvetlenül felelő-
sek lehessenek az üzemeltetett
software-ért. Gyakran és sok
számítóközpontban ahelyett,
hogy az operátorok és a soft-
ware-esek közös felelősségát
hangoztatnák, azt úgy osztják
meg, hogya software-es átadja
üzemeltetésre a garantáltan jó
software-t. Pedig ha lenne ga-
rantáltan [ó software, valóban
megszünhetne a software-es fe-
lelőssége.

Éppen csak bepillantva a szá-
mítástechnikusok egyik cso-
portjának, a software-szakem-
bereknek a gondjaiba, megálla
píthatjuk, hogy bőven van al-
kalom erkölcsi megfontolások-
ra (néhányan, e sorok írója is
talán túlzottan aggályos). Saj-
nos a számítástechnika sem
mentes azonban azoktól, akik
épp e szakmát érzik olyannak,
ahol nincs szükség morálra.

Nem lehet cél a software-
esek minden cselekedetére ki-
ható morálkódex összeállítása,
de úgy véljük, ha erkölcsi
szabály nem is sok, de nézet
könnyen elterjedhet a ráckevei-
hez hasonló viták következté-
ben.
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