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1984 – 1995: Origens e crescimento inicial
O Cisco Systems, Inc.is um multinationaltechnology americano conglomerateheadquartered em
San Jose, Califórnia, no centro de Silicon Valley, que se torna, fabrica e vende o
networkinghardware, o equipmentand das telecomunicações o outro alto-technologyservices e o
Produtos. [3]Through suas subsidiárias adquiridas numerosas, tais como OpenDNS, WebEx,
Jabber e jaspe, Cisco especializa-se em mercados específicos da tecnologia, tais como Internetof
Things(IoT), energymanagement do domainsecurityand.

O estoque de Cisco foi adicionado ao theDow Jones Averageon industrial 8 de junho, 2009, e é
incluído igualmente no theS&P 500Index, no deslocamento predeterminado do theRussell 1000,
no NASDAQ-100Index e no estoque de crescimento Index.[4] de Russell 1000

O Cisco Systems era em dezembro de 1984 byLeonard fundado Bosackand Sandy Lerner, os
cientistas de Universitycomputer do twoStanford que abriram caminho o conceito da rede de área
alocal (LAN) que está sendo usada para conectar computadores geograficamente díspares sobre
um sistema do multiprotocolrouter. Antes que a empresa fosse público em 1990, Cisco teve uma
capitalização do mercado de $224 milhões. Para o fim do bubblein thedot-COM o ano 2000, Cisco
teve uns mais de $500 bilhões de capitalização do mercado.

pequeno:

Grande:

Media:

1984 – 1995: Origens e crescimento inicial

O Cisco Systems era em dezembro de 1984 Lerner bySandy fundado, um diretor de instalações
informáticas para a escola da universidade do theStanford do negócio, e do seu husbandLeonard
Bosack, que era responsável do computers.[6] do departamento da ciência de Universitycomputer do
theStanford

O produto inicial de Cisco tem raizes na tecnologia do terreno de universidade de stanford. Nos
estudantes e no pessoal adiantados dos anos 80 em Stanford, incluir Bosack usou a tecnologia
no terreno para ligar os sistemas de computador de toda a escola para falar a um outro, criando
uma caixa que funcionasse enquanto um roteador multiprotocolo chamou a “caixa azul. “a caixa
azul [7]The usou o software que foi escrito originalmente em Stanford pelo engineerWilliam
Yeager.[7] da pesquisa

Em 1985, o empregado Kirk Lougheed de Bosack e de Stanford começou um projeto formalmente
ao software do Yeager adaptado campus.[7]They de Stanford da rede no que se transformou o
forCisco IO da fundação, apesar das reivindicações de Yeager que tinha sido negado a
permissão vender comercialmente a caixa azul. Em julho 11, 1986, Bosack e Lougheed foi
forçado a renunciar de Stanford e a universidade contemplou arquivar queixas crime contra Cisco
e seus fundadores para o roubo de seu software, projetos de hardware e o outro properties.[7]In

intelectual 1987, Stanford licenciou o software do roteador e duas placas do computador à adição
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Cisco.[7]In a Bosack, Lerner e Lougheed, Greg Satz, um programador, e Richard que Troiano, que
segurou vendas, terminou o primeiro CEO da empresa adiantada de Cisco team.[7]The eram as
sepulturas de Bill, que guardaram a posição desde 1987 a 1988.[8]In 1988, John CEO.[9] apontado
Morgridgewas

O nome “Cisco” foi derivado da cidade Francisco nameSan, que é porque os coordenadores da
empresa insistiram em usar a caixa baixa “Cisco” em seus primeiros anos. O logotipo é
pretendido descrever as duas torres de theGolden a porta Bridge.[10]

Em fevereiro 16, 1990, Cisco Systems foram público com uma capitalização do mercado de
$224 milhões, e foram alistados na troca do theNASDAQstock. Em agosto 28, 1990, Lerner foram
ateados fogo. Em cima de ouvir a notícia, seu marido Bosack renunciou no protesto. Os pares
andaram longe de Cisco com $170 milhões, 70% de que foi comprometido a seu próprio charity.[11]

Embora Cisco não fosse a primeira empresa para desenvolver e vender nós de rede dedicados,
[12]it era um do primeiro para vender o Roteadores comercialmente bem sucedido que apoia a
rede múltipla protocols.[13]Classical, arquitetura CPU-baseada dos dispositivos Cisco adiantados
acoplados com a flexibilidade do funcionamento systemIOSallowed para prosseguir com
tecnologia em desenvolvimento precisa por meio das elevações de software frequentes. Alguns
modelos populares desse tempo (tal asCisco 2500) controlaram ficar quase na produção por uma
década virtualmente inalterada. A empresa era rápida capturar o ambiente de provedor de
serviços emergente, incorporando o mercado SP com linhas de produto tais como o Cisco 7000 e
o Cisco 8500. [ c i t a t i o n  needed ]

Entre 1992 e 1994, Cisco adquiriu o interruptor do inEthernet de diversas empresas, tal
asKalpana, a junção[15]and [14]Grand especialmente, comunicações do crescendo de Mario
Mazzola, unidade junto formada do theCatalystbusiness [16]which. Então, o interruptor do andlayer
2 do envisionedlayer 3routing da empresa (Ethernet, Token Ring) como funções complementares
da inteligência e da arquitetura diferentes — o anterior era lento e complexo, o último era rápido
mas simples. Esta filosofia dominou as linhas de produto da empresa ao longo dos anos 90.
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