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The Business of Platforms 
 

 همدقم
 

 ار تفاسورکام زودنیو ناتساد یگمه امتح
 ییارجا ریدم دنچ 1980 لاس رد .دیا هدینش
 لماعریدم و سسوم هک ستیگ لیب اب IBM تکرش
 تاقالم ،دوب Microsoft مان اب هلاس 5 تکرش کی
 یسیون همانرب رد نامز نآ رد ستیگ .دندرک
 .دوب هدروآ تسد هب یترهش یصخش ياه رتویپماک

IBM نآ یفرعم و یصخش ياهرتویپماک دیلوت يارب 
 زا و دوب هدرک یلصفم يزیر همانرب اهراک و بسک هب
 متسیس دیلوت هک تساوخ یم تفاسورکام تکرش
 و تفریذپن ستیگ ادتبا .دریگب هدهع هب ار لماع
 مان هب يرگید ياپون تکرش هب ار IBM ناریدم

Digital Research تسکش هرکاذم نآ و داد عاجرا 
 راذگناینب مه Paul Allen اب مود هرکاذم .دروخ
 .تفریذپ ستیگ ماجنارس و دش ماجنا تفاسورکام
 75 غلبم هب ار یلماع متسیس هژورپ نیا يارب وا
-MS ار شمان و داد دوبهب ار نآ ،دیرخ رالد رازه

DOS تشاذگ. 
عون  تسا  هدینش  رتمک  ناتساد  نیا  زا  هک  هچنآ  اما 
وا  درک . اضما   IBM اب  ستیگ  هک  تسا  يدادرارق 
لماع و 500  متسیس  هعسوت  تباب  رالد  رازه   200

تساوخرد  یبناج  یسدنهم  تامدخ  تباب  رالد  رازه 
هزاجا  ستیگ  هکنیا  مهم  هتکن   زا هدافتسادرک .

 ای و یفاضا هنیزه هنوگ چیه نودب ار لماع متسیس
 و ،تفاسورکام ضوع رد و داد IBM هب زایتما قح
متسیس شورف هزاجا ،تفاسورکام طقف سنسیال   

دروآ تسدب  اه  تکرش  ریاس  هب  ار   .لماع 
رد  هب IBM و  رازفا  مرن  هئارا  يارب   Gates میمصت
هب  رازفا  مرن  سنسیال شورف  قح  نتفرگ  ضوع 
 Platform زا روهشم  لاثم  کی  نونکا  اه  تکرش  ریاس 

Thinking  رکفت سیک نیا رد تفاسورکام .تسا
.تشاد یلوصحم رکفت  IBM   و یمرفتلپ

 دوخ لماع متسیس هک دوب نیا ستیگ يژتارتسا
 هک يرتسب .دنک لدب تعنص لک رد مرفتلپ کی هب ار
 یصخش ياهرتویپماک تعنص رد اه تکرش زا يرایسب
 هدافتسا دوخ ياهرتویپماک تخاس يارب نآ زا دنناوتب
 لماع متسیس اب راگزاس رازفا مرن نارازه زا و دننک
 دنک یم شالت یشزومآ هرود نیا .دنوش دنم هرهب
 ،اه يژتارتسا ،میهافم نیرتدیدج اب ار دوخ نیبطاخم
 و دنک انشآ راک و بسک ياه مرفتلپ تالکشم و اهلدم
 هب رگا .دیامن نییبت و میسرت هدنیآ رد ار نآ دنور



 

 

 
 
 
 
 IT HOUSE (NISICT) ي هرابرد

 زا سپ كاترف ناروآون راکهار تاعالطا يروانف هـسـسؤم
 اداناک NIS CERT تکرـش رمتـسم و قفوم يراکمه لاـس 7
 ناونع هب يدالیم 2011 لاـــس رد ،یناریا ياه نامزاـــس اب
 نیا )SBU( کـیژتارتـــسا راـک و بــــسک ياـهدـحاو زا یکی
 .تشاذگ روهظ ي هصرع هب اپ NISICT يراجت مان اب ،تکرش
 شیب اب  قفوم يراکمه زا سپ لاـس 8 یط رد هعومجم نیا
 2019 لاــــس يادـتبا زا ،یناریا رت رب ناـمزاــــس 200 زا
 اب هتفرـشیپ یـصـصخت زکارم يزادنا هار هب هجوت اب يدالیم
 و یلخاد ربتعم ياکرــش زا يا هدرتــسگ ي هکبــش يراکمه
 درادـناـتـــسا و اـه شورهب زا یعیـــسو فیط رد یللملا نیب
 یتیریدـم عماـج ياـه راـکهار هـئارا فدـه اـب یللملا نیب ياـه
 ار )دـنرب( دوخ يراـجت تـیهاـم ،تاـعالطا يرواـنف ي هزوح رد
 ي هزوح رد IT HOUSE يراـجت ناــــشن زا و  هداد رییغت
 IT .دومن دـهاوخ هداـفتـــسا دوخ تاـمدـخ و تالوـــصحم

HOUSE  هلمج زا یتاـسـسؤم يراـصحنا يراکمه اب Quint 
 تـحت )شکارم( POWER ACT ،)دـنلریا( NTT ،)دـنله(
 tmforum یـناــهـج نـمـجـنا نوـچـمـه یـناــهـج عـجارـم راــبـتـعا
 AXELOS ،اـکیرمآ ISACA ،اـکیرمآ PCI Council ،اـکیرمآ
 ياه درادناتـــسا رازت رد تامدخ هئارا هب رداق ناتـــسلگنا
 دشاب یم یناریا ياه نامزاس هب  یللملا نیب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  IT HOUSE (NISICT) اب سامت
 
 :سردآ
 1 دحاو ،6 كالپ ،نتمهت هچوک ،یلامش يدرورهس ،نارهت
 + 98 )0( 21 91071466                              :نفلت
 + 98 )0( 21 89779855                      :سکف
 www.it-house.me                            :تیاسبو
 crm@it-house.me                            :لیمیا

 
 
 
 
 
 
 

 هار ار يدیدج راک و بسک نیرفآراک کی ناونع
 رکف هب ریدم کی ناونع هب ای و دیا هدرک يزادنا
 هب یمرفتلپ رکفت ،دیتسه دوخ راک و بسک هعسوت
 نوچ یگرزب ياه مرفتلپ ياپمه ات دنک یم کمک امش
 تکرش Marketplace ،لپا ios، تفاسورکام زودنیو
 دینک يزادرپ هدیا ... و ربوا تکرش مرفتلپ ، نوزامآ
 .دییامن یحارطزاب ار دوخ ياه يژتارتسا و
 
 هرود نابطاخم
 ياه هزوح نادنم هقالع و ناــصــصختم یمامت •

 تــیرــیدــم ،راــک و بـــــسک  ،یــنــیرــفآراــک
 ياه لدم و يژولونکت تیریدم ،کیژتارتـــسا
 راک و بسک

 اه Startup ناریدم و نانیرفآراک •
 یتلود و یصوصخ ياه تکرش ناریدم •

 يروآون و يروانف ،ملع ناراذگتسایس •

 هرود نامز تدم

 )تعاس  8( زور 2

 هرود ياهزاین شیپ

 راک و بسک ياه لدم و میهافم اب هیلوا ییانشآ
 

 یشزومآ هرود كردم

 یـــشزومآ ي هرود نیا رد ناـگدـننک تـکرـــش هـب
 IT HOUSE تــکرـــش يوـــس زا روـــضح یـهاوـگ

(NISICT) تـکرـــش راـبتعا تـحت PECB اـطعا اداـناـک 
  .دش دهاوخ

 نومزآ ي هرابرد

 درادـــــــن یـــــــناـــــــیاـــــــپ نوـــــــمزآ
 

 
 

 

 

 هرود ياه لصفرس

Þ Platform Thinking 
• Introduction To Platform 

Thinking 
• Platform Definition 
• Platform Business Models 

Þ Business Ecosystems and Platforms  
• What is Business Ecosystem 
• The Keystone Advantage 
• Physical Dominator Strategy 
• Leveraging a Niche  

Þ Competition and Market Drivers  
• Network Effect 
• Multi-homing 
• Differentiation/Niches 
• Entry Barriers 
• Digital Technologies and 

Impact on Platform Market 
Drivers 

Þ Strategy and Business Models  
• Choose the Market Sides of 

Your Platform 
• Launch: Solve the “Chicken-or-

Egg” Problem 
• Design Your Business Model 
• Establish and Enforce 

Ecosystem Rules 
• Hybrids: Combining 

Transaction and Innovation 
Platforms 

Þ Common Mistakes  
• Mispricing 
• Mistrust 
• Mistiming 
• Dismissing the Competition 

Þ Adapt to a Platform World  
• Belong to a Competing 

Platform 
• Buy a Platform 
• Build a New Platform Yourself 

Þ Future of Platforms 
• The Business of Platforms 
• Platforms and the Future 
• New Platform Battlegrounds 
• Emerging/Future 

 
 


