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اســتيون لوى، روزنامه نگار امريكايى، متولد ســال 1951 است كه 
كتاب هــاى متعددى در زمينه كامپيوترهــا، فناورى، رمزنگارى، اينترنت، 
امنيت فضاى ســايبرى و حريم خصوصى نوشــته است. سال هاى اوليه 
زندگى و تحصيالت وى در فيالدلفيا گذشــته است. او مدرك كارشناسى 
ارشد خود را از دانشگاه ايالتى پنسيلوانيا (Penn State) در رشته ادبيات 
كســب كرده اســت. وى در حال حاضر به همراه همسرش (ترزا كارپنتر 
برنده جايــزه ادبى پوليتزر) در نيويورك و ماساچوســت غربى زندگى 
مى كند. لوى در ســال 1975 به عرصه ژورناليســم وارد شــد و از سال 
1981 به نوشــتن درباره فناورى و پديــد آورندگان آن پرداخت و از آن 
زمان تاكنون همچنان اين داســتان جذاب را دنبال مى كند. پس از ســال ها 
نويســندگى آزاد و انتشــار چندين كتاب، در سال 1995 به طور رسمي به 
نيوزويك پيوســت و در آن جا به عنوان ويراســتار اصلى بخش فناورى، 
كار خود را آغاز كرد. همچنين او در نيوزويك ستونى اختصاصى به نام 
تكنولوژيســت داشت. او در سال 2008 به عنوان يك نويسنده تمام وقت، 
به مجله وايرد پيوســت. خود او اين اتفاق را نوعى «بازگشــت به خانه» 
مى نامد، زيرا از نخستين شماره مجله، در 
تهيه مطالب آن مشــاركت مى كرده 
اســت. او تا كنون شــش كتاب به 
رشــته تحريــر درآورده اســت. 
نخستين (و به نوعى آخرين آن ها) 
كتاب «هكرها» بوده است. اين كتاب از 
ســوى پي سي مگزين 
بــه عنــوان بهتريــن 
علمى فناورى  كتــاب 
گذشته  ســال  بيست 
است.  شــده  انتخاب 
وى  ديگــر  كتــاب 
نــام «كريپتو»  بــا 
در   (Crypto)
جشــنواره كتاب 

فرانكفورت، برنده جايزه بهترين كتاب الكترونيكى سال 2001 شده است. 
آخرين كتاب وى (به لحاظ تاريخ نگارش نه تاريخ انتشار) با نام «آن چيز 
كامل» به بررسى آى پاد و تأ ثير آن بر تجارت و فرهنگ جهان مى پردازد. 
كتاب بعدى وى درباره گوگل خواهد بود كه بنا به گفته خودش، حاصل دو 
سال تفكر و دقت در كسب وكار شركت گوگل است. اين كتاب به زودى و 
در اوايل سال جارى ميالدى (2011)  منتشر خواهد شد. نوشته هاى لوى 
در منابــع و مجله هاي مختلفــى از جمله نيويوركر، نيويورك تايمز، وايرد 

و... به چاپ رسيده اند.

كتاب شناسى
كتاب هايى كه تا كنون توســط وى منتشر شــده اند، به ترتيب زمانى 

عبارتند از:
هكرها: قهرمانان انقالب كامپيوترها، سال 1984

براى توضيحات بيشتر به صفحه روبه رو مراجعه كنيد.
اسرار اسب تك شاخ: جنايت در عصر آكواريوس، سال 1988

اين كتاب به بررسى داستان زندگى ايرا آين هورن (ملقب به تك شاخ)، 
فعــال ضدفرهنگ و جنايتكار دهه 60 و 70 امريكا مى پردازد. آكواريوس 
كــه در فارســى «دلو» ناميده مى شــود، نــام يكــى از چرخه هاى 2150 
ســاله ستاره شناسى باســتان و همچنين يكى از ماه هاى ستاره شناسى 

خورشيدى است.
حيات مصنوعى: در جست وجوى خلقت جديد، سال 1992

اين كتاب درباب تاريخ و پس زمينه هاى هوش مصنوعى، سير تكامل 
و وضعيت آن زمان اين شاخه نوظهور نوشته شده است.

عظمـت ديوانـه وار: زندگى و دوران مكينتــاش، كامپيوترى كه همه 
چيز را تغيير داد، سال 1994

در ايــن كتــاب لــوى به بررســى تولد و ده ســال نخســت حضور 
كامپيوترهــاى مكينتاش مى پردازد. كامپيوتــرى كه روش تعامل افراد با 

ماشين ها را تغيير داد.
كريپتو: چگونه شورشيان دنياى كدنويسى به حفظ حريم خصوصى 

در عصر ديجيتال كمك مى كنند، سال  2001
ايــن كتاب به بررســى نحوه شــكل گيرى و گســترش اســتفاده از 

رمزنگارى، به ويژه توسعه كليدهاى PGP در دنياى IT مى پردازد.
آن چيـز كامـل: چگونــه آى پــاد تجارت، فرهنــگ و جذابيت را به هم 

مى ريزد،  سال 2006
كتابى در باب تأثير آى پاد بر زندگى و كسب وكار در عصر حاضر

استيون لوى

 احمد شريف پور
«به نظر من زيباترين چيزهاى دوران اخير به تنهايى به سخت افزار يا نرم افزار مربوط نمى شود، بلكه به همكارى ميان آن دو مربوط است: ايده اى 

كه در پس نپستر نهفته است و از قدرت توزيع شده اينترنت به عنوان موتور محركه استفاده مى كند.»
 استيون لوي

مى نامد، زيرا از نخستين شماره مجل
تهيه مطالب آن مشــاركت مى
اســت. او تا كنون شــش كتا
رشــته تحريــر درآورده اس
نخستين (و به نوعى آخرين آ
كتاب «هكرها» بوده است. اين كتا
ســوىپي سي مگ
بــه عنــوان بهتر
علمى فنا كتــاب 
گذ ســال بيست 
ا شــده  انتخاب 
ديگــر كتــاب 
نــام «كر بــا 

(Crypto)
جشــنواره

IT نخستين مورخ
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«هكرهــا»؛ قهرمانــان انقالب كامپيوترها، كتاب كالســيك اســتيون 
لــوى، توضيــح مى دهد كه چرا اســتفاده نادرســت از اصطــالح «هكر» 
بــراى توصيــف خالفــكاران دنيــاى IT صدمــه فراوانــى را متوجــه 
بســيارى از شــكل دهندگان اصلــى انقــالب ديجيتــال كرده اســت. در 
نســخه نخســت اين كتاب كه در ســال 1984 منتشــر شــد، لوى زندگى 
و فعاليــت تعــدادى از اعضــاى كلــوپ مــدل راه آهــن MIT (ســرنام

 MIT model railroad club) را از دهه 50 تا اواسط دهه 80 دنبال مى كند. 
اين شخصيت هاى عجيب و غريب كه نوآوران دنياى كامپيوتر و مهندسانى 
خبره هستند، از اصطالح «هك» براى توصيف فعاليت هاى هوشمندانه در 
جهت بهبود سيســتم الكترونيكى مدل راه آهن خود استفاده مى كنند. كمى 
بعدتــر، دامنه فعاليت آن ها به طراحى روش هــاى زيركانه اى براى بهبود 
سيستم هاى كامپيوترى گسترش مى يابد و اصطالح هك هم به همراه آن ها 
وارد دنياى كامپيوترها مى شــود. اين شــخصيت هاى مستقل و متعصب، 
اغلــب خود را به قيد و بندهاى قانونى محدود نمى كردند و در عمل تنها به 
اصولى پاى بند بودند كه بعد ها «اخالق هكرى» ناميده شد. چاپ اول كتاب، 
تاريخ هكرها را از دوران كامپيوترهاى غول پيكر كارت پانچى تا كندوكاو 

اسرار پديده اى كه بعدها اينترنت ناميده شد، دنبال مى كند.
لوى در ســال 1994 يك بار ديگر و به مناســبت دهمين سال انتشار 
كتاب، نســخه اى به روزشده را با پى نوشــتى تحت عنوان «10 سال بعد» 
منتشر كرد و باالخره در سال 2010 انتشارات اوريلى، به مناسبت بيست 
و پنجمين ســالگرد انتشــار نســخه اوليه، اين كتاب را بــا روزآمد كردن 
بخش هاى مربوط به بيل گيتس، ريچارد استالمن، استيو وزنياك و افزودن 
بخشى متعلق به مدير عامل بزرگ ترين شبكه اجتماعي دوباره منتشر كرد. 
اين كتاب به ســبكى داستان گونه شــرح مى دهد، كه مجموعه اوليه هكرها، 
چگونــه در زيرزمين هــا، گاراژها و خوابگاه هاى MIT شــكل گرفت و به 
شركت ها و محصوالت بزرگ و كوچكى تبديل شد كه نحوه نگرش دنيا به 
كامپيوترها و نحوه تعامل با آن ها را دگرگون ساخت.در آخرين ويرايش، 

اين كتاب به پنج بخش تقسيم شده است:

در آمد: آن ها كيستند؟
در ايــن بخــش لوى بــه معرفــى تعداد زيــادى از شــخصيت ها و 
ماشــين هاى مهم مجموعه هكرها مى پردازد كه در ميان آن ها مى توان به 
گيتس، گرين بلت، جان دراپر، ماروين مينســكي و استالمن و ماشين هاى

 Altair 8080، Apple II، Atari 800 و PDP-1 اشاره كرد.
بخش نخست: هكرهاى راستين

در ايــن بخــش لوى به معرفى كلوپ مدل راه آهن MIT پرداخته و پس 
از آن بــه توصيف اخــالق هكرى مى پردازد. در ادامــه و در كنار روايت 
جريان هاى مربوط به شــركت هاى مخابراتى امريكا داســتان شكل گيرى 

نخســتين بــازى كامپيوتــرى، يعنى 
مى شــود.  بازگــو  نيــز   spacewar

ايــن بخش بــا داســتان هايى درباره 
و   PDP-1 ماشــين هاى  گرين بلــت، 

شكل گيرى آرپانت ادامه مى يابد. 
بخش  دوم: هكرهاى سخت افزار

در اين بخش لوى به روايت داستان 
توســعه  و پيشرفت  ســخت افزارها و 
جديد  اســباب بازى هاى  شــكل گيرى 
هكرها مى پردازد و به ويژه به فعاليت هاى 
كلوپ مشــهور و تأثيرگــذار هوم برو 
(Homebrew Computer Club)
 نگاهى دارد. همچنين ارائه نخســتين 
نســخه هاى بيســيك و ورود اســتيو 
وزنياك به دنيــاى هكرها نيز از جمله 

مباحث اين قسمت است.
بخش سوم: هكرهاى بازى ها

در ايــن بخش لــوى به كاوش در 
عرصه بازى هاى ديجيتال پرداخته و معرفى نخســتين بازى هاى «واقعى» 
و ماجرايــى نظير Prince را به تفصيل بيــان مى كند. اين بخش به ويژه بر 
شكل گيرى شركت هاي بازى سازى نظير Sierra On-Line و ظهور بازارى 

چندميلياردى تمركز كرده است.
بخش چهارم: مؤخره

اين بخش شــامل ســه مقاله مجزا است كه مقاله اول با عنوان آخرين 
هكر راستين، به معرفى داستان زندگى، فعاليت ها و افكار ريچارد استالمن 
مى پردازد. مقاله دوم با نام «پى نوشت: 10 سال بعد» بخشى است كه لوى 
در ســال 1994 به مناســبت دهمين سال انتشار به كتاب افزوده است. در 
اين مقاله لوى مرورى دوباره بر وضعيت ستارگان دنياى هكرها در دوره 
ده ساله گذشته دارد. مقاله سوم با نام «پى نوشت:2010» در واقع مقاله اى 
طوالنى با نام Geek Power اســت كه توســط لوى در مجله وايرد منتشر 
شــد و شما خالصه آن را در شــماره 117  ماهنامه شبكه با نام «ياغي ها 
ايستاده اند» مطالعه كرديد. اين مقاله ويرايش آخر كتاب را جمع بندى كرده 
و طــى مصاحبــه اى دوباره با بيل گيتس، به بحث درباره آينده دنياى IT و 

 همين طور آينده افرادى به نام «هكرها» مى پردازد.
يــا  عالقه منــد  هكــر،  كامپيوتــر،  خــوره  را  خودتــان  اگــر 
صورتــى  چنيــن  در  مى دانيــد،  كامپيوتــر  دنيــاى  در  تــازه واردى 
بــه يقيــن بــه خوانــدن ايــن كتــاب (و مقالــه ياغي هــا ايســتاده اند)

 نياز داريد.

واقعه نگاري يك انقالب
«مجموعه اى به يادماندنى از شــخصيت ها ... {اين كتاب} با شــجاعت تمام فضاى ذهن {هكرها} را مى كاود، دنيايى درونى كه هيچ كس تا كنون به آن 

قدم نگذاشته است.»
 نيويورك تايمز

هكرها: قهرمانان انقالب كامپيوترها

عنـوان: هكرهــــا؛ قهرمانــــان انقالب 
كامپيوترها
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