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Simon Garfinkel – znany badacz w zakresie zabezpieczania komputerów przed 

niechcianą inwigilacją, komentator w dziedzinie technologii informacyjnej. 

Doktorant w Laboratorium Nauk Komputerowych (Laboratory for Computer 

Science - LCS)  w słynnym Massachusetts Institute of Technology (MIT).  

Wcześniej Garfinkel założył Sandstorm Enterprises, firmę zapewniająca 

bezpieczną pracę użytkownikom komputerów dzięki specjalnym programom 

ochronnym, używanym przez firmy przemysłowe i agencje rządowe. Wcześniej, w 

1995 roku Grafinkel założył Vineyard.NET, zapewniającą internetowe usługi firmie 

Martha’s Vineyard. (Źródło: ‘Bergman Center for Internet & Society at Harvard 

Law School    Simson L. Garfinkel   / Berkman Affiliate’, 

http://cyber.law.harvard.edu/people/sgarfinkel.html, 2004-07-30). 

 

Poza aktywnością naukową i biznesową, Garfinkel zajmuje się popularyzacją 

postępu w dziedzinie technologii. Po uzyskaniu stopnia magistra w 1995 roku w 

Columbia University, Garfinkel spędził czternaście  lat na regularnym 

zamieszczaniu swoich artykułów w wiodących czasopismach o zasięgu 

ogólnokrajowym. Między innymi współpracował z następującymi: The Boston 

Globe, The San Jose Mercury News, The Christian Science Monitor, and 

Technology Review Magazine. Był też współzałożycielem Wired Magazine. W 

sumie Garfinkel ma na swoim koncie ponad 50 publikacji, między innymi w 

ComputerWorld, Forbes, The Nation, The New York Times, Omni and Discover.  

 

Autor lub współautor dwunastu książek wydanych przez O'Reilly and Associates, 

Springer-Verlag, and IDG Books. Napisał między innymi Architects of the 

Information Society (kontrowersyjna rozprawa na temat architektów 

społeczeństwa informacyjnego). Przypuszczalnie największy rozgłos zapewniła 

mu książka Database Nation: The Death of Privacy in the 21st Century. Jednak 

najlepiej miała sprzedawać się inna książka Garfinkela, napisana wespół z Gene 

Spaffordem: Practical UNIX and Internet Security. Od 1991 roku sprzedano jej 

125 egzemplarzy. Polskojęzyczne wydanie nosi tytuł  Bezpieczeństwo w UNIXie i 

Internecie. Polskojęzycznego przekładu doczekała się także inna książka obu 

autorów: WWW – bezpieczeństwo i handel (wydawca – Helion). Zwięzły przegląd 

książkowych publikacji Garfinkela zapewnia wydawnictwo O’Reilly pod adresem: 
http://www.oreillynet.com/cs/catalog/view/au/355?x-t=book.view (2004-07-30).  
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W latach 20000-2002 Simon Garfinkel jako student MIT zasłynął wraz z kolegą 

(Abhi Shelat) spektakularnym przedsięwzięciem zrealizowanym. Odkupili 158 

starych dysków komputerowych traktowanych jako złom, by następnie sprawdzić 

możliwość odtworzenia wydawałoby się zniszczonych starych zapisów. Z prawie 

co trzeciego dysku dało im się wydobyć ważne informacje na temat poprzednich 

użytkowników, w tym cenne dane dotyczące licznych kart kredytowych. Wyczyn 

ten został zauważony przez wielu autorów lokujących swoje teksty w Internecie. 

Polskojęzyczny opis tamtego wydarzenia zapewnili między innymi Jarosław 

Zieliński (por. http://www.winter.pl/internet/w0755.html, 2004-07-30) i Artur Perzyna 

(http://www.frazpc.pl/komentarz/5997-19, 2004-07-30). Notabene Simon Garfinkel, 

jeszcze jako student studiów niższego stopnia (undergraduate) w latach 80. XX 

wieku, miał zapomnieć o wyczyszczeniu dysku komputera pożyczonego na jakiś 

czas od swego ojca. W rezultacie ojciec mógł przeczytać elektroniczne notatki w 

osobistym dzienniczka prowadzonym przez syna. (por. 

http://www.masterpage.com.pl/resource/uneraseddrives.html, 2004-07-30).  

 

Simon L. Garfinkel posiada trzy niższe amerykańskie stopnie akademickie 

uzyskane w Massachusetts Institute of Technology oraz stopień magistra nauk 

ścisłych nadany przez Columbia University. Jest członkiem the Association for 

Computing Machinery (ACM), Computer Professionals for Social Responsibility 

(CPSR), dysponując certyfikatem w zakresie ochrony komputerów (CISSP), 

nadanym przez International Information Systems Security Certifications 

Consortium. Ponadto jest członkiem stowarzyszenia The Berkman Center for 

Internet Law and Society. Jest także licencjonowanym pilotem samolotów. 

Mieszka na stałe w Belmont, wraz z żoną i trojgiem dzieci.(por. 

http://cyber.law.harvard.edu/people/sgarfinkel.html, 2004-07-30).  

W zasobach WWW można oglądać foto-portrety Simona Garfinkela (por. 
http://ftp.nchu.edu.tw/ftp/Documentation/OReilly/graphics/photos/Simson_Garfinkel/Garfi

nkel_head.jpg, 2004-07-30; 

http://ftp.nchu.edu.tw/ftp/Documentation/OReilly/graphics/photos/Simson_Garfinkel/Sims

on_scan1.jpg, 2004-07-30).  
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