
156 RÁDIÓTECHNIKA 2015/05.

A Disney Research kutatói bemu-
tattak egy meséskönyvet, mely-
nek interaktív oldalain a fény-
források, zümmögők, mozgó
elemek áramforrása nem akku-
mulátor vagy galvánelem, ha-
nem az olvasó gyermek kezével
működtetett áramforrás, a Pa-
per Generator (papír generá-
tor). A kutakodásom egyik
eredménye az erről szóló cikk
lett, amely a Rádiótechnika febru-
ári számában jelent meg. Miköz-
ben az interneten nézegettem
az ezzel kapcsolatos közléseket,
egyre-másra egészen más tartal-
mú írások is feltűntek. Igaz,
azokban kis kezdőbetűvel szere-

pelt a „paper generator” kifeje-
zés, és egészen mást is jelentett:
közleményeket, tudományos
cikkeket „gyártó” generátort,
szoftvert! Természetesen ez a
téma is megragadott, hiszen
egyszerre izgalmas, érdekes,
meglepő és elgondolkodtató.

Hamarosan ráakadtam egy
internetes oldalra [1]. Az SCI-
gen oldalon a szerzők nevét
kell csak megadni, a Generate
gombra kattintva néhány pilla-
nat múlva már olvasható is a
kész angol nyelvű remekmű.
Ha pdf formátumra váltunk,
akkor a folyóiratokban szoká-
sos, kéthasábos alakban láthat-

juk a tanulmányt (1. ábra). Ez a
program az informatika tudo-
mányterületével foglalkozik,
ilyen témájúak a művei is. Már
a címet is a program választja
meg. A cikkekben vonalas áb-
rák is megjelennek, a cikkek
felépítése előírásos (elöl rövid
összefoglaló, majd tudomá-
nyosnak tűnő szöveg, végül a
felhasznált irodalom). Megmu-
tattam ismerőseimnek, munka-
társaimnak, akik azután napo-
kig gyártották a cikkeket a ma-
guk és barátaik nevével. Ezt a
programot a MIT hallgatói fej-
lesztették ki, az első változatot
2005. áprilisában mutatták be.
Már abban az évben az egyik
generált cikküket elfogadták
egy nemzetközi konferenciára!

Mióta a tudományos folyóira-
tok és konferenciák léteznek,
gyakran előfordult, hogy hamis
tartalmú anyagokat fogadtak
el. Korábban azonban a hami-
sítványokkal is sok munka volt,
az előírásos elemeket (tartalmi
kivonat, ábrák és diagramok
szerepeltetése, átgondolt szö-
veg, hosszú lista a feldolgozott
irodalomról) létre kellett hoz-
ni. Mindettől megkíméli a
„szerzőket” az SCIgen. A hamis
cikkeket pedig rendre elfogad-
ták a folyóiratok, a konferenci-
ák rendezői, a szerzők nagy
örömére...

A generált cikk azonban
nemcsak formailag megfelelő,
hanem a tartalma is a címéhez
igazodik, a szakzsargon olyan
áttekinthetetlen feldolgozása,
hogy ránézésre nem zagyvaság-
nak tűnik, hanem olyan szintű
tanulmánynak, ami az olvasó is-
mereteit is meghaladja.
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Hangzatos cím, tudományos igényességű fogalmazás, mérési eredmények ábrái, terjedelmes irodalom-
jegyzék, láthatóan egy tudományos értekezés. Mégsem más az egész, mint egy számítógép által előállított
hamisítvány!

1. ábra
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A MIT hallgatói elsősorban
azt akarták igazolni, hogy a tu-
dományos cikkek, tanulmányok
egy része nem tartalmaz valódi,
hasznosítható eredményeket,
csak áltudományos szövegmo-
dulokat. Ezt tulajdonképpen az
eltelt évek alatt sikerült is látvá-
nyosan igazolniuk. Cyril Labbé a
program segítségével több mint
120 cikket publikált 2005 és
2013 között, referált folyóira-
tokban és konferencia-kiadvá-
nyokban. Mindenesetre a ha-
mis cikkek jelenléte is hozzájá-
rult, hogy a folyóiratok, konfe-
rencia-szervezők javítani pró-
bálják a beérkező tanulmányok
ellenőrzését. Vannak folyóira-
tok, melynek vezetői a saját
munkatársaikat tesztelik eseten-
ként egy-egy SCIgen cikkel.

Ha az informatika helyett a
matematika tudományterüle-
tén szeretne alkotni a szerző,
akkor egy másik cikk-generátor
ezt is lehetővé teszi [2].

Minderről az jutott eszembe,
mennyit változott a publikáci-
ók szerepe. A tudományos vi-
lágban ma nem a gyakorlati
eredményesség az elsődleges
mérce, hanem a publikációk
mennyisége, a kutató cikkei-
nek idézettsége. Valamikor a
kutatók azért publikáltak, hogy
eredményeiket mások is ellen-
őrizhessék, munkájukhoz fel-
használhassák. Ma, úgy tűnik, a
publikáció egy zárt társadalmi
kör belső ügye. Egy-egy közlés-
re alkalmas anyagot, akár 6-8
szerző feltüntetésével több fo-
lyóirathoz is elküldenek, az
egyes kiadványoknál eseten-
ként kicsit módosítva a címen,
a szerzők sorendjén. Mert az
sem mindegy! Egy szerző szá-
mára annál értékesebb az
adott publikáció, minél előbb
áll a neve a cikk feletti felsoro-
lásban! Sokszor azt is előre
megbeszélik a szerzők egymás-
sal, ki hol, mikor idézi a másik
publikációját. Mindez többek
között oda vezetett, hogy sokan
nem is törekszenek egyébre,
mint a publikációs adataik javí-
tására. Ezt kihasználva számos
„ragadozó” folyóirat is létre-
jött, köztük különösen sok e-fo-

lyóirat az interneten. Ezek szin-
te kritikátlanul befogadnak
cikkeket, ha a szerző az ezzel
járó költséget megfizeti! Első-
sorban ezek a folyóiratok a ka-
mu cikkek megjelentetésének
színterei. Ahogyan a napilapok
kijelentik, hogy „a hirdetések
tartalmáért a szerkesztőség
nem vállal felelősséget”, ugyan-
így ők is kiírhatnák a címoldal-
ra, hogy a tartalomért kizáró-
lag a szerzők felelősek. Viszont
az ilyen közlések eredménye-
képpen is nő a szerzők publiká-
ciós indexe.

Mivel a kutatókon nagy a nyo-
más, a nyomtatott, lektorált, ne-
ves szakmai folyóiratokban pe-
dig egy-egy cikk elfogadtatása is
nehéz, de még kellemetlenebb
a megjelenésre várakozás, ami
akár éves nagyságrendű is lehet
(nem is beszélve a magas díjak-
ról), sokan kényszerülnek ki-
sebb, esetleg ellenőrizetlenül
működő folyóiratokhoz fordul-
ni közlésért.

De tekinthetjük az SCIgen
és a Mathgen programokat
egyszerűen egy remek játék-
nak. Rövid keresés után talál-
hatunk még további szórakozá-
si lehetőségeket is! A [3] segít-
ségével pl. igazolni tudom,
hogy már 1972-ben előre lát-
tam: az Intel 1973-ban kihozza
a PMOS nyolcbites 8008 pro-
cesszort, majd 1974-ben az
NMOS 8080-at is. Sőt, a mikro-
vezérlők megjelenését is előre
jeleztem, mindez megjelent az
Automatika folyóirat augusz-
tus 2-i számában (2. ábra)! (Az
1972-ben megjelent szöveg ne-
hézkességének az az oka, hogy
a felhasznált program angol
nyelvű, így ékezetes betűinket
nem tudta volna beépíteni a
cikk-kivágásba…).

Minderről az jutott eszembe,
hogy „értelmes” szöveget már sok-
kal korábban is, többen előállítot-
tak számítógéppel. 1972-ben a
GAMF egyik legelső számítógé-
pén, egy TPA1001-en a hallgató-
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