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معرفیاستارتآپها

 سیسکو، استارت آپ AppDynamics را
 3.7 میلیارد دالر می خرد

سیسکو سیستمز در پی آن است تا با پرداخت 3,7 میلیارد دالر، استارت آپ اپ داینامیکس 
را که در زمینه توسعه نرم افزار های نظارت بر شبکه فعالیت می کند، بخرد. هدف سیسکو 
از تصاحب اپ داینامیکس پیش از عرضه عمومی سهام این استارت آپ، ارائه سرویس ها 
است.  سیسکو  مشتریان  به  اپ داینامیکس  توسط  توسعه یافته  نرم افزاری  محصوالت  و 
اپ داینامیکس نرم افزار هایی توسعه می دهد که با استفاده از آن ها، مشتریان محصوالت 
سیسکو و سایر کمپانی ها می توانند عملکرد تجهیزات تحت شبکه را مشاهده کنند. اپ 
داینامیکس درصدد عرضه اولیه سهام خود در تاالر بورس بود، اما تصاحب توسط سیسکو 
باعث شد این مهم به واقعیت نپیوندد. در صورتی که سهام اپ داینامیکس عرضه می شد، 
این کمپانی اولین شرکت در حوزه فناوری بود که در سال 2017 وارد تاالر بورس می شد. 
انتظار می رفت اپ داینامیکس بر اساس برنامه های قبلی روز چهارشنبه سهام اولیه خود را 
عرضه کند، به طوری که کارشناسان ارزش اولیه این کمپانی را روز سه شنبه افزایش دادند 
و به بیش از دو میلیارد دالر رساندند. بر اساس اطالعات ارائه شده توسط منابع نزدیک، 
کرده  اعالم  کمپانی  سهم  هر  ازای  به  دالر   26 پرداخت  برای  را  خود  موافقت  سیسکو 
که  سیستمز  سیسکو  است.  کمپانی  سهم  هر  اصلی  ارزش  از  باالتر  دالر   12 تا   10 که 
چاک  نظر  زیر  است،  جهان  در  شبکه  سخت افزاری  تجهیزات  تولید  سردمداران  از  یکی 
رابینز، مدیرعامل این کمپانی، تمرکز خود را بر نرم افزار بیش از پیش افزایش داده است. 
تحت  تجهیزات  حوزه  در  بازار  از  عمده ای  سهم  که  کرد  تعریف  شرکتی  باید  را  سیسکو 
شبکه در دست دارد، به طوری که روتر ها و سوئیچ های این کمپانی برای انتقال اطالعات 
بین رایانه ها در سطح اینترنت و دیتاسنتر های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. با تولد 
رقبایی که تجهیزات شبکه را با قیمت ارزان تری در مقایسه با سیسکو راهی بازار می کنند، 
این کمپانی تمرکز خود را بر سایر حوزه ها افزایش داده است که از جمله آن می توان به 
امنیت و همچنین اینترنت اشیا اشاره کرد. قیمت پیشنهادی سیسکو تقریبا دو برابر ارزش 
1,9 میلیارد دالری اپ داینامیکس است که سرمایه گذاران این استارت آپ در سال 2015 
تعیین کرده بودند. اپ داینامیکس عرضه اولیه سهام خود را برای دسامبر برنامه ریزی کرده 
بود، حال آن که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث شد این استارت آپ ورود به تاالر 
بورس را به تعویق بیندازد. اپ داینامیکس در سال 2008 توسط مهندسی با نام جیوتی 
بانسال تأسیس شد که وابستگی زیاد به نرم افزار های پیچیده را مشکلی برای شبکه های 
رایانه ای پیش بینی کرد. مشتریانی نظیر شرکت های هواپیمایی، بانک ها و خرده فروشان، 
این  که  می کنند  استفاده  خود  شبکه های  عملکرد  از  اطمینان  حصول  برای  نرم افزار  از 
موضوع، به کارگیری نرم افزار های بسیار پیچیده را مشکل ساز می کند. از جمله مزایای 
در  که  است  مشکالتی  یافتن  امکان  اپ داینامیکس  نظارتی  نرم افزار های  به کارگیری 
صورت ارتباط با سرویس های ابری مختلف نظیر سرویس های ابری آمازون یا آلفابت، 
اپ داینامیکس  توسط  توسعه یافته  نرم افزار  شود.  ایجاد  سوم  کمپانی  شبکه  در  می تواند 
ابری  سرویس های  طریق  از  را  خود  خدمات  کمپانی ها،  که  می کند  پیدا  اهمیت  زمانی 
مختلف که توسط کمپانی های متفاوت ارائه می شود، در اختیار مشتریانشان قرار دهند. 
هیلتون رومانسکی از سیسکو به این نکته اشاره کرده که این کمپانی برای دو سال یکی 
ارزش  از  باالتر  قیمت  پیشنهاد  دلیل  وی  است.  بوده  اپ داینامیکس  اصلی  مشتریان  از 
این استارت آپ را رشدی عنوان کرده که در درآمد آن اتفاق افتاده است. دیوید وادوانی، 
مدیرعامل اپ داینامیکس همچنان به کار خود ادامه می دهد و بخشی از قسمت اینترنت 
اشیا  بر اینترنت  بیشتری  تمرکز  اخیر  سال های  در  سیسکو  بود.  خواهد  سیسکو  اشیای 
گذاشته است، به طوری که این کمپانی سال گذشته، کمپانی جسپر را که در زمینه اینترنت 

اشیا فعالیت می کند، با پرداخت بیش از 1,4 میلیارد دالر مال خود کرد.
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بایت جد    ول شماره 446

رمز جد    ول 448  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)4 افقی و 3 عمودی( - )10 افقی و 10 عمودی( -  )1 افقی و 6 عمودی( -  )3 افقی و 9 عمودی( -   )9 افقی 

و 2 عمودی( -  الف)1 افقی و 7 عمودی( -   )11 افقی و 2 عمودی( -  )2 افقی و 5 عمودی(
  

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی رمز جد    ول  447: پردازنده

عمـودی:

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشهد     و یک نفر از شهرستـــان« از کساني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسال پیامک: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها. از ذکر نام و نام شهرستــــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسال ایمیل: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشــهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها را به نشــانی byte@Khorasannews.com ارسال 

نمایید    . د    رج نام و نام شهرستان د    ر متن ایمیل الزامی است.

حل جد    ول شماره 447
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1- سیستم عاملی برای گوشی های موبایل- گفتگوی اینترنتی2- سرگردان 
و بی خانمان- از انواع آنتی ویروس ها 3- او در زبان ادبیات- از ویتامین ها- 
از غذاهای آبکی 4- برای قطع درختان استفاده می شود- از بازی های رایانه 
ای- صفحات اینترنتی 5- از حروف ندا- از مرورگرها 6- مخرب برنامه های 
کامپیوتر- بارگذاری سیستم عامل در حافظه رایانه 7- هواپیمای تندرو- از 
رنگ ها- آدرس اینترنتی 8- سرویس دریافت و ارسال پست الکترونیکی در 
گوگل 9- ســاختمان و عمارت- همدم- ناشنوا 10- آنچه که با آن خود را 
بیارایند- مادر- اجرا شدن در زبان رایانه 11- از شرکت های بزرگ رایانه ای
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