
 Назвідкміші фаиелж мвіту
Останнім часом слово «хакер» використовується для визначення людини, яка використовує 

свої, або чужі знання в області комп’ютерних та інших високих технологій, для здійснення злочинної 

діяльності, такої як, наприклад, незаконне проникнення в закриті мережі.  

«Хакерів», які використовують свої навички та знання для особистої вигоди, порушення закону 

та інших незаконних дій, називають «Чорними шапками». 

«Хакерів», які використовують свої навички і знання в мирних цілях і на благо суспільства,  

називають «Білими шапками» або «Етичними хакерами». «Хакерів», що не порушують закони, часто 

наймають компанії для дослідження та тестування захищеності їх систем. Інші ж «Білі шапки» діють 

без дозволу компаній, обходячи, але, не порушуючи закони і цілісності систем, а так само 

винаходять нові цікаві речі.  
 

Деиільиа назвідкмішжф «Білжф шайки». 

  Їфні вжнафкдж та тефнклкгії

 
Стівен Возняк 

Його ще називають – Воз, а так само він відомий, як Стів з Apple. Возняк 

і Джобс заснували Apple Computer. Віз почав займатися хакерством із 

створення блю-боксів, які дозволяють користувачам обходити механізми 

перемикання в телефонних лініях, що дозволяє здійснювати міжміські дзвінки 

безкоштовно. Джобс і Воз продавали ці блю-бокси однокурсникам і навіть 

використовували його самі для дзвінка Папі Римському.  

Возняк кинув коледж і винайшов комп’ютер, який зробив його відомим. У Джобса була ідея 

продавати дані комп’ютери, як повноцінний пристрій. Вони обміркували цю та ідею і втілили її в 

гаражі Джобса. Возняк і Джобс продали перші 100 комп’ютерів  Apple  місцевим продавцеві за $ 

666,66 кожен.  

 

Тім Бернерс-Лі 
Бернерс-Лі поважається за те, що винайшов Всесвітню Мережу 

(WWW). Бернерс-Лі отримав багато нагород, включаючи Премію тисячоліття 

в області технологій (Millennium Technology Prize).  

Бернерс-Лі був вперше спійманий на «хакерстві», коли зламував коди 

доступу зі своїм другом під час навчання в Оксфорді. Після йому заборонили 

в доступі до університетських комп’ютерів.  

 

Лінус Торвальдс 
Лінус – це батько-засновник Linux – популярної операційної системи, 

заснованої на Unix. Він називає себе інженером, і каже, що його мета 

проста: «Я просто хочу отримувати задоволення, створюючи кращу 

операційну систему в світі».  

На даний момент Торвальдс служить ватажком братства Linux і 

координує всі зміни, які програмісти-волонтери вносять в код ядра. У його 

честь було названо астероїд, він отримав почесні докторські ступені від 

Університету Стокгольма і Університету Хельсінкі, а так само його ім’я згадується в журналі Time 

«60 років героїв». 


