Plagiaty do wychwycenia
Chyba nigdy jeszcze nie przeczytałem na łamach „Rzeczpospolitej” artykułu tak nierzetelnego i pełnego
stwierdzeń nieprawdziwych, jak w przypadku publikacji pań Janiny Blikowskiej i Joanny Ćwiek pt. „Plagiaty
nie do wychwycenia” (Rz. 23.11.2015). Autorki oparły się na szerzej nieznanym raporcie i wypowiedzi prof.
Tadeusza Grabińskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wypowiedzi pani Olgi Basik z biura
prasowego Uniwersytetu Warszawskiego. Według pierwszej z tych osób dostępne w Polsce programy
antyplagiatowe „wychwycą zapożyczenia tylko wtedy, gdy są dosłowne”. Innymi słowy, np. użycie
synonimów słów występujących w tekście oryginalnym, czy też zmiana szyku zdania, ma nie pozwolić
żadnemu polskiemu systemowi antyplagiatowemu wykryć plagiatu. Jest to zwykła nieprawda.
Wystarczy otworzyć pierwszą stronę WWW Otwartego Systemu Antyplagiatowego (w skrócie OSA), którego
właścicielem jest Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji, by w zakładce „O programie” przeczytać
m.in., że system charakteryzuje wielka odporność „na wszelkie, znane jego autorom, metody kamuflażu
nieuprawnionych zapożyczeń (zmiana szyku, przestawianie zdań, zastąpienie części słów ich synonimami,
kompilacja z wielu źródeł, podstawienia czcionek)”.
Pani Basik stwierdza: „[…] OSA porównuje, przynajmniej na razie, jedynie prace pisane na uczelni, które są
wprowadzone do Archiwum prac dyplomowych”. Tymczasem w zakładce „Co nas wyróżnia”, dostępnej z tej
samej strony WWW systemu, znajdujemy 10 hasłowo ujętych informacji, z których pierwsza brzmi: „Baza
stron internetowych licząca ponad 600 milionów rekordów (zaindeksowanych stron)”. Owe rekordy czy też
zaindeksowane strony, to po prostu specjalnie przetworzone dokumenty tekstowe z polskich zasobów
internetowych. Przetworzone tak, by dokument nie mógł już być odtworzony, ale by zachowane zostały
dokładne informacje o jego treści. Nota bene, to właśnie odpowiednio inteligentne przetworzenie
oryginalnego dokumentu pozwala rozpoznać plagiat także wtedy, gdy twórca plagiatu dokonał
wspomnianych kamuflaży.
Informacje podane do publicznej wiadomości przez twórców systemu OSA wiele miesięcy temu są
prawdziwe. Dramatycznie mijają się z prawdą oświadczenia informatorów Rzeczpospolitej. Wiem, co piszę,
ponieważ to naukowcy z Instytutu Podstaw Informatyki PAN, którego jestem dyrektorem, zbudowali
wyszukiwarkę semantyczną dla polskojęzycznego Internetu, a to znaczy m.in., że opracowali system
indeksacji dokumentów, o którym już była mowa, i dysponują dziś ponad 600 milionami zaindeksowanych
dokumentów internetowych. Zespół twórców systemu OSA ma od dawna swój własny system indeksacji,
oparty na podobnych zasadach, i dziś mamy przyjemność ze sobą ściśle współpracować – OSA ma swój
własny system, ale jednocześnie korzysta z naszego i naszych zasobów internetowych.
Należy koniecznie jeszcze dodać – ponieważ w artykule wymieniony jest ponadto z nazwy system
antyplagiatowy Plagiat.pl – że podane przez p. Grabińskiego informacje są nieprawdziwe także w odniesieniu
do tego drugiego systemu (który – choć to mniej ważne – nie dysponuje wbrew twierdzeniu p. Basik
większymi zasobami internetowymi niż OSA).
Rozumiem, że panie Blikowska i Ćwiek uległy dezinformacji pochodzącej ze źródeł, które mogły uznać za
wiarygodne. Ale prawdziwość uzyskanych informacji powinny były – i mogły bardzo łatwo –sprawdzić. Pisząc
wprost – skandaliczna dezinformacja w sytuacji, gdy dziesiątki polskich uczelni zaczynają korzystać z polskich
systemów antyplagiatowych i uczelnie są do tego ustawowo zobligowane, to czyn karygodny.
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