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مقدمه

سیاسـتی  همانگونه که در گفتمـان . توان یکی از مهمترین ارکان اقتدار ملی و محور توسعه و بالندگی در کشور دانستعلم، فناوری و نوآوری را می•
وذ آن در بخـش  های اخیر کشور نیز بسیار بر آن تأکید شده است، مهیا ساختن زمینه الزم برای توسعه فناوری و نوآوری و حرکت به سمت نفسال

.های مختلف اقتصادی، یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سطوح مختلف برنامه ریزی و اجرا باید به آن توجه داشت
ـ     ای که سالبه ویژه با توجه به تغییرات فناورانه• یدن بـه  های اخیر، صنایع و بخش های مختلف را تحت تأثیر خـود قـرار داده اسـت، لـزوم اندیش

ـ راهکارهای بهره گیری از این تغییرات در راستای حل مسائل و اولویت ادی و بـه  های کشور و همچنین استفاده از ظرفیت آن در خلق ارزش اقتص
ـ     . کارگیری نیروی انسانی دانش آموخته و تحصیلکرده را بیش از پیش مشخص کرده است ای قابـل  این تغییر در فنـاوری هـا، موجـب نـوآوری ه

ـ     تر و توجهی در حوزه ها و بخش های مختلف اقتصادی و کسب وکار شده است، و توانسته است ضمن ارائه خدمات جدیـد بـا ارزش افـزوده بیش
های مبتنـی بـر   های جدید کسب و کار، بخش سنتی کسب و کار را نیز به چالش کشیده و زمینه ظهور بازیگرانی جدید به نام شرکت¬معرفی مدل

هـای  ها و نفـوذ آن در حـوزه  های اخیر و در نتیجه توسعه فناوریهایی که در سالیکی از پارادایم. دانش و فناوری و استارت آپ ها را فراهم سازد
های مختلف کسب وکار را تحت تـأثیر  مختلف، اهمیت بسیار باالیی یافته است، اقتصاد دیجیتال است که در حال حاضر بسیاری از صنایع و بخش

.خود قرار داده است و بر اساس پیش بینی ها، به سرنوشتی محتوم برای حوزه ها و بخش های مختلف اقتصادی تبدیل خواهد شد
د مسـأله  ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با در نظر داشـتن همزمـان رویکـر   •

سازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشـور در نظـر گرفتـه    محور و رویکرد آینده نگر، برنامه های قابل توجهی را برای توانمندسازی، توسعه و متنوع
ـ   ن حـوزه، بـه   است و بر این اساس، ابزارهای جامعی را نیز برای نفوذ شرکت های مبتنی بر دانش و فناوری و اکوسیستم استارت آپی فعـال در ای

.بخش های مختلف اقتصاد کشور طراحی کرده است
انی، در سلسله برهمین اساس و در راستای کمک به متنوع سازی حوزه های فعالیت اکوسیستم استارت آپی و ترویج نمونه ها و الگوهای موفق جه•

باشـد در  های ده گانه، به بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخته شده اسـت، تـا گـامی   گزارش
تـر مـورد   راستای هدایت کارآفرینان و سرمایه گذاران جدیدی که به این اکوسیستم نوظهور وارد می شوند؛ چرا که حرکت به سمت حوزه هـای کم 

ـ   و رات اجتمـاعی  توجه قرار گرفته که با توجه به پتانسیل باالی کشور و ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی دانش آموخته در این حوزه هـا، دارای اث
.خواهد داداقتصادی قابل توجهی نیز می باشد، در شرایط کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات مورد انتظار آن را افزایش

هـای  مسـائل و اولویـت  امید است انتشار این کتاب ها، در راستای معرفی پتانسیل اکوسیستم مبتنی بر دانش و فناوری اقتصاد دیجیتال برای حـل •
.های ناشی از توسعه فناوری و نوآوری، راهگشا باشدکشور و همچنین استفاده از ظرفیت ها و فرصت

دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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يتالتوسعه اکوسيستم اقتصاد دیج

تم با متنوع سازي اکوسيس
رویکرد نيازمحور و 

محورمساله

جهت دهی خلق دانش؛  .3توانمندسازي تخصصی؛ .2ترویج و توانمندسازي عمومی؛ .1
تعامالت با شرکت هاي بزرگ و پيشگام.6تامين مالی؛ . 5شکل دهی به فضاي استارتاپی؛ .4

يتوانمندساز

توسعه زیرساخت و بهبود فضاي کسب و کار و رگوالتوري در سطح ملی؛ .1
تعامالت با نهادهاي بين المللی و گسترش بازارهاي خارجی.2 زیرساختی

ه و آینده محورپویاسازي و متنوع سازي اکوسيستم با رویکردهاي نيازمحور، فناوران

ود با تقویت اکوسيستم موج
رویکرد رگوالتوري،  

يزیرساختی و ميانجيگر

ستم  متنوع سازي اکوسي
با رویکرد فناورانه و

آینده محور

محوریت برنامه هاي ستاد توسعه فناوري هاي اقتصاد دیجيتال و هوشمندسازي

سه رکن اساسی  زییر   محوریت برنامه های ستاد با در نظر داشتن لزوم پویاسازی و متنوع سازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور، بر مبنای

.م  باشد



هاي اولویتدار فعاليت ستاد، تلفيقی از رویکرد مسأله محور و رویکرد آینده نگرحوزه

ل و اولویت های ملی یکی از مهمترین انتظاراتی که می توان از اکوسیستم جدید مبتنی بر فناوری و نوآوری داشت، پرداختن به مسائ

ـ  . است کل حوزه های اولویت داری که در زمره تمرکز و توجه برنامه های ستاد قرار گرفته است، شامل موارد نشان داده شـده در ش

(.شکل الف)زیر می باشد 

ی است کـه  همچنین داشتن نگاه آینده نگر به منظور بهره گیری از فرصت های حاصل از توسعه فناوری ها، یکی از مهمترین موارد

زیر نشـان  حوز های فناورانه ای که با رویکرد آینده نگر مورد توجه قرار گرفته است، در شکل. در ستاد مورد توجه قرار گرفته است

(.شکل ب)داده شده است 

بین المللی، در همچنین مسیر برنامه های ستاد، از ترویج و توانمندسازی تا  مشارکت در بهبود فضای کسب و کار و ارتقای تعامالت

.شکل صفحه بعد نمایش داده شده است

شکل بشکل الف

8



برنامه هاي جامع ستاد در راستاي توسعه اکوسيستم اقتصاد دیجيتال
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هوش مصنوعیحوزه ي استارت آپ هاي -6

بررسی وضعيت کالن حوزه6-1



، (Alan Turing)آلن تورینگ 
ی متخصص علوم رایانه، آزمایش

به نام ماشینن ووشیدنر را بیه    
.انجام رسانر

برای«  ووش مصنوعی»عبارت 
نخستنن بار توسط جیا  می   

( John McCarthy)کییار ی 
. مطرح شر

« االنی  »رباتی سخنگو به نیام  
(Eliza )  در آزمایشگاه ویوش

تیی .آی.مصنوعی دانشگاه ام
.ساخته شر

دانشگاه کیارنگی ملیو  بیرای    
بی نخستنن بار از شبکه وای عصی 

برای تولنر خودرووای خودرا  
.استفاده کرد

سییاخن نخسییتنن جییاروبر ی  
« رومبییا»خودکییار بییه نییام  

(Roomba)

نی ساخن بازی رایانه ای مبت
بر یادگنری عدنق بیه نیام  

توسط (Alpha Go)آلفاگو
Alphabetمؤسسه 

تاریخچه هوش مصنوعی
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پردازش اطالعات

یادگیری حل مسئله

استدالل
قادر به پردازش اطالعات عظیم

تار که ساختار یافته یا بدون ساخ
.دائما تغییر م  کنند

توانییای  یییادگیری بییر اسییا  
الگوهای تیاریی ، ورودی هیای   
تیصص  و حلقه های بازخورد

اج بیر  توانای  اسیتدالل و اسیتنت  
اسا  موقعیت

ل قابلیییت تجزیییه و تحلیییل و حیی
مشییکالت پیدیییدو عمییوم  و  

تیصص 

ویژگی هاي کليدي یک سيستم هوش مصنوعی

© 2018 Deloitte The Netherlands, Artificial Intelligence 

قابلییت  ذهین انسیان  . یک سیستم هوش مصنوع  همان گونه که از اسمش پیداست باید فعالیت های ذهن انسان را به صورت مصینوع  انجیام دهید   
وش مصینوع  بایید   را عالوو بر علوم ریاض  و کامپیوتری دارد، در نتیجه یک سیستم ه... پردازش علوم  همانند زبان شناس ، روان شناس ، فلسفه و 

صنوع  یک سیسیتم  بنابراین هوش م. توانای  های  از قبیل پردازش، یادگیری، استدالل و حل مسئله را که در شکل زیر مشاهدو م  کنید، داشته باشد
علیم  »: گتوانای  که اشارو کردیم، بروز م  دهد؛ همدنین طبق تعریف بنیان گذار هوش مصنوع  آلن تورین4کامپیوتری است که رفتار انسان را طبق 

.«ساخت ماشین های هوشمند و به ویژو برنامه های کامپیوتری است
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هوش مصنوعی

قابلیت احساس، استدالل، تعامل و یادگیری
بینایی کامپیوتریرباتیک

NLP برنامه ریزی و 
بهینه سازی

به  دست آوردن 
دانش

اتشخيص صد

ییادگيري ماشين
توانایی یادگیری فوق العاده

ت یادگیری تحیریتقویت یادگ
نظارت

روش ها
توانایی استدالل

رگرسیون
درخت 

تصمیم گیری

فناوري ها
توانمند سازی فیزیکی

پلتفرم

API UX

حسگرها

یرساختارتباط بين هوش مصنوعی، یادگيري ماشينی، روش هاي پایه و ز

Source: © 2018 Deloitte The Netherlands, Artificial Intelligence 

یییک سیسییتم هییوش مصیینوع  بییا
ترکیییو و اسییتفادو از مییارت هییای 

 هیای  یادگیری ماشین  و سایر روش
تجزییییه و تحلییییل اطالعیییات بیییه  
توانیییای  هیییای نظییییر رباتییییک و 

.دست  م  باید... بینه سازی و 

همیانوور کیه در  : به عنوان مثال
نمییودار روبییرو مشییاهدو میی  کنییید  

بیه عنیوان   APIفناوری های  مثیل  
مک زیرساخت مدنظر هستند و به ک
یین  روش های  تحلیل م  شوند که ا

روش هییا توانییای  اسییتدالل را بییه   
و سیستم هوش مصنوع  م  دهنید 

در ادامییه بییا بییه کییارگیری هییوش   
اتیک مصنوع  فناوری های  نظیر رب

.به وجود م  آیند
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 یادگیری ماشین

رای ببود به توانای  سیستم های کامپیوتری ب
عملکییرد خییود بییا قییرار گییرفتن در معییر   
اطالعییات بییدون نیییاز بییه دسییتورالعمل هییای 
تیه  برنامه رییزی شیدو، ییادگیری ماشیین  گف    

گیو را  در این فناوری ماشین یکبار ال. م  شود
کیار  کشف م  کند سپس از آن به صورت خود

.برای پیش بین  استفادو م  کند

NLP

ان  تیو پردازش زبان طبیع  بیه کیامپیوتر هیا    
به . ندم  دهد که مثل انسان با متن برخورد کن
ولیید  عنوان مثال استیراج مفاهیم از متن یا ت
ظیر  متن  که قابل خواند باشد و همدنین از ن

. باشددستور زبان نیز صحیح 

رباتیک
  رباتیک با ادغام دیگر فنیاوری هیای شیناخت   

خودکیار،  نظیر بینای  کامپیوتری، برنامه ریزی
ر حسگرهای با عملکرد باال، موتورهای عملگی 
و سیت افزارهای هوشمند باعث ایجیاد نسیل  
جدیدی از ربات ها م  شود کیه می  تواننید در    

اال، کنار افراد کار کنند و با انعویا پیذیری بی   
وظایف میتلف در محیط های میتلیف را بیه  

.خوب  انجام دهند

تاثير هوش مصنوعی بر فناوري هاي شناختی

Source: Demystifying Artificial Intelligence; http://dupress.com/articles/what-is-cognitive-technology/
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2014ميزان سرمایه گذاري در هوش مصنوعی از کل سرمایه گذاري  در صنایع مختلف
2017تا سال 

Source: PWC, 2017
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عیپيشگامان هوش مصنو

در حال حاضر تصاحو هوش مصنوع  در بیش های  است  
.که پیشگامان صنعت دیجیتال حضور دارند

شش ویژگ  پیشگامان هوش مصنوع 

تصاحو باالی  
هوش مصنوع 

ط تصاحو متوس
هوش مصنوع 

تصاحو کم  
هوش مصنوع 

میابرات/ فناوری های سوح باال 
مونتاژ/ خودرو 

خدمات مال 

خردو فروش 
سرگرم / رسانه 

بسته بندی کاالهای مصرف 

آموزش
مراقبت های بداشت 

گردشگری/ مسافرت 

بلوغ دیجیتال

دیجیتال
بالغ شدو

کسو و کارهای  
بزرگ تر

پذیرش هوش 
مصنوع  در 
فعالیت های  
اصل 

پذیرش  
فناوری های  
چندگانه

د تمرکز بر رش
یزان  بیبشتر از م
پس انداز

وح  پشتیبان  س
C  برای هوش

مصنوع 

Source: McKinsey Global Institute

سیوح  3همانوور که در شکل باال مشاهدو م  کنید موسسه مکنزی تصاحو هوش مصنوع  را بیه  
نکته . استباال، متوسط و کم تقسیم بندی کردو که برای هر بیش صنعت های شاخص  را مثال زدو

ال بیشیتر بیه   در واقع هر چه دیجیت. قابل توجه پیشروی صنایع با توجه به دیجیتال  شدن آن ها است
ادو از آن و به سیمت اسیتف  ( داشتن دانش هوش مصنوع )بلوغ خود نزدیک م  شود صنایع از دارای  

.درنتیجه کاربردی شدن آن م  شود
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هوش مصنوعیموفقيت آميز پنج عنصر مهم در تحوالت 

استفادو از 
نمونه ها و  
منابع ارزش

م اکوسیست
اطالعات

مارت ها 
و  
ابزارها

ادغام 
گردش کار

فرهنگ 
و سازمان  
منعوف

Source: McKinsey Global Institute

تراتژی اولین قدم برای تحول موفقیت آمیز به وسیله هوش مصنوع ، ایجاد یک مدل کسو و کار جامع هیوش مصینوع  و متصیل کیردن آن بیه اسی      
 هیای هیوش   در این قدم باید دیدگاو واقع بینانه از قابلیت هوش مصینوع  داشیته باشیید و بیا درو چگیونگ  عملکیرد آن، محیدودیت       . شرکت است

ری را بیرای موفقییت   در قدم  بعدی صاحبان کسو و کارها  باید بدانند به چه اطالعات  دسترس  دارند و چگونه اطالعیات بیشیت  . مصنوع  را بشناسید
العات وسییع  کیه   گوگل و فیسبوو نمونه های  شناخته شدو هستند که بیشترین درآمد خود را از استیراج اط. آیندو شرکت خود بدست خواهند آورند
هیوش  در قدم سوم شرکت ها به ایجاد قابلیت داخل  و یا شیریک شیدن و کسیو دانیش از شیرکت هیای دارای      . در اختیارشان است بدست م  آروند

مصینوع  و  در قدم چارم باید به یکپارچه سازی قابلیت های هوش. در واقع باید به نوع  مارت ها و ابزار های الزم را کسو کنند. مصنوع  نیاز دارند
ا خودکارسیازی  شرکت بپردازید تا به مزایای مورد انتظار برسیدو برای این کار باید گردش کار شرکت مجددا طراح  نمود کیه بییش وسییع  از آن ر   

اشید، بایید بیه    در قدم آخر که مم ترین مرحلیه می  ب  . جریانات و بینه سازی رابط کاربری انسان و دستگاو م  باشد که چالش اصل  این مرحله است
دارد و ما بیرای  در مرحله اعتمادسازی نقش کلیدی. دنبال فرهنگ سازمان  برای همکاری انسان ها و ماشین آالت باشید که در درازمدت اتفاق م  افتد

رای اسیتفادو از  مادو بایجاد اعتناد باید به آموزش کارکنان بپردازیم چون انسان برای این تغییر پارادایم به زمان نیاز دارد، در نتیجه ایجاد یک فرهنگ آ
.هوش مصنوع  اولیوت هر شرکت است
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مصنوعیهوش توسط ارزش ارزش آفرین در زنجيره چهار حوزه اساسی در 

ارائهجترویتوليدپروژه

تحقیق و توسعه هوشمند و پیش بین 

بینه سازی تولید و تعمیر و نگداری

فروش هدفمند و بازاریاب 

تجربه کاربری پیشرفته

Source: McKinsey Global Institute

نقیش  با هوشمند سیازی واحید تحقییق و توسیعه،    پروژهدر قسمت . حوزو اساس  و مم م  تواند برای شرکت ارزش آفرین  کند4هوش مصنوع  در 
با توجیه  تولیدیش در ب. بسزای  در تسریع انجام تحقیقات دارد و با توانای  پیش بین  که دارد، ریسک کمتر را برای کسو و کار به ارمغان خواهد آورد

کیاهش  گیداری را  به اتوماسیون سازی پیشرفته و تولید هوشمند در بینه سازی و برو وری کارخانه ها نقش مم  داشته و همدنین نیاز به تعمییر و ن 
ا هدفمند کیردو  از زنجیرو ارزش با تجزیه و تحلیل کالن دادو ها به پیشرفت بازاریاب  کمک کردو و فروش خردو فروش  ها رترویجدر بیش . دادو است

قیل کیردو کیه سیم     ، با ایجاد پلتفرم ها و نرم افزارهای پیشرفته تجربه کاربری فوق العادو  ای به اسیتفادو کننیدگان منت  ارائههمدنین در قسمت. است
.زیادی از بازار دیدیتال به خود اختصاص دادو است
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40%

38%

ویتنام

اندونزی

آمریکا

تایلند

برزیل

فرانسه

انگلیس

لستان

ایتالیا

16%

15%

14%

14%

14%

13%

13%

بییازار PWCطبییق نمییودار مقابییل کییه در گییزارش موسسییه 
به نظر دستگاو های مبتن  بر هوش مصنوع  در آسیا مولوب

.م  رسد
1نفیر  5همانوور که مشاهدو م  کنید در کشور چیین از هیر   

نفییر دارای دسییتگاه  مبتنیی  بییر هییوش مصیینوع  اسییت و
ن همدنین نیم  از مردم ایین کشیور تماییل بیه خریید چنیی      

در میل به استفادو از هیوش مصینوع   . دستگاو های  را دارند
.آمریکا و کشورهای اروپای  کمتر است

ومیزان استفاد

ادومیل به استف

تفاده  اسچشم انداز کشور برتر جهان در زمينه استفاده از هوش مصنوعی و 10
از آن

Source: PwC, Global Consumer Insights Survey, 2018 
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مصربرو وری

میزان تیاییر هیوش   
د مصیینوع  در تولییی

ناخیییالص داخلییی   
جیییان در سیییال   

هزار 15.7به 2030
د میلیارد دالر م  رس

آن از % 60کییییییه 
طریییییق مصییییر 

آن بییه دلیییل %40و
.برو وری م  باشد

2030تاثير هوش مصنوعی بر توليد ناخالص داخلی جهان تا سال 

Source: Sizing the Prize, World Economic Forum, Dalian, 2017, PwC-AI Lab

این موسسیه از  . خواهد داشت2030هوش مصنوع  تاییر شگفت انگیزی بر تولید ناخالص داخل  جان تا سال PwCبا توجه به بررس  های موسسه 
.  دو منظر برو وری و مصر به این فناوری نگاو کردو و تاییر هرکدام را اندازو گیری کردو است

60هیزار میلییارد دالر خواهید رسیید کیه      15.7همانوور که در نمودار زیر مشاهدو م  کنید تولید ناخالص داخل  جان به واسوه هوش مصنوع  بیه  
.درصد آن از طریق مصر و باق  آن از طریق برو وری اتفاق م  افتد

Source: PwC Global Artificial Intelligence Study, 2017

21



 
مال
ت 
یری
مد
 و 
ی
اتژ
تر
اس

0.1

ت
وال
ص
مح
ه 
سع
تو

0.1

 
سان
ع ان
ناب
م

0.1

 و  
یه
رما
س

ت
عا
ال
اط
ی 
ور
فنا

0.1

 
مات
خد
ور 
رات
اپ

0.2

ک
یس
ت ر

یری
مد

0.2

ر ه
اتو
اپر
ر 
یگ
د

ا

0.4-0.2

تام
رو 
جی
 زن
ت
یری
مد

ن  
ی

ید
تول
و 

2.0-1.2

ش
رو
و ف
  
یاب
زار
با

2.6-1.4

مختلفحوزه هاي در تاثير بالقوه هوش مصنوعی 

SOURCE: McKinsey Global Institute analysis

( ارقام به هزار میلیارد دالر)
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حوزه هوش مصنوعیسرمایه گذاران خطرپذیر برترین 

Source: Venture Scanner 
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ناوري  نمونه اکتساب استارت آپ هاي هوش مصنوعی توسط غول هاي ف
2016تا 2011از سال 

Source: CBInsights

24



عی از  ميزان حمایت سرمایه گذارهاي خطر پذیر به صورت ساالنه در حوزه هوش مصنو
(کشور آمریکا)2017تا سال 1995سال 
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س

مصنوع در حوزو هوش سرمایه گذاری حوزو هاسرمایه گذاری در تمام  

(ارقام بر حسو میلیارد دالر آمریکا)

Source: Sand Hill Econometrics

2013از سال % 350میزان سرمایه گذاری خور پذیر کشور آمریکا در حوزو هوش مصنوع  
.بودو است% 100رشد داشته است، درحالیکه در تمام  حوزو ها افزایش حدود 2017تا 
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2018تا 1995تعداد استارت آپ هاي فعال هوش مصنوعی در آمریکا از سال 

ش 
هو
ی 
ها
پ 
ت آ
ار
ست
ا

ی
وع
صن
م

ها
پ 
ت آ
ار
ست
ل ا
ک

استارت آپ های هوش مصنوع کل استارت آپ ها

Source: Sand Hill Econometrics

  از آن هیااز  اکثر استارت آپ های  که در تشکیل نمودار فوق نقش داشته اند، سیستم های هوش مصنوع  را توسعه م  دهنید امیا بعضی   : توجه
.فناوری هوش مصنوع  به عنوان بیش  جدای  ناپذیر در استارت آپ خود استفادو م  کنند و آن را توسعه نم  دهند

تا سال 2015از سال % 113تعداد استارت آپ های فعال هوش مصنوع  در آمریکا 
.افزایش داشته اند% 28افزایش داشته است، درحالیکه کل استارت آپ ها 2018
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زنجيره فعاليت حوزه هوش مصنوعی

1

2

34

5

و و بهينه سازيتحليل اطالعات -1
پيش بينی مبتنی بر آن
ال حل در این حوزو بیشتر استارت آپ ها به دنب

دغدغییه هییای  از قبیییل کییاهش ریسییک،     
بینییه سییازی و افییزایش کییارآی  از طریییق   

.تجزیه و تحلیل کالن دادو ها هستند

هوشمند سازي خدمات-2
استارت آپ های این حوزو بیا دیجیتیال سیازی   
خدمات، آن ها را برای هر فرد یا کسیو و کیار   

 وری را شیص  سازی م  کنند تا بترین برو
جیاد  همدنین در تالش برای ای. داشته باشند

یییک دسییتیار هوشییمند در زنییدگ  روزمییرو و 
همدنییین قسییمت هییای میتلییف شییرکت هییا 

ه راحت  هستند تا امور به صورت دیجیتال  و ب
.انجام پذیرد

صوت و تصویرپردازش -3
پیشرفت هیوش مصینوع  در حیوزو حیوا      

داشته انسان  در چند سال اخیر رشد به سزای 
لییل  پردازش زبان طبیع  و صوت و تح. است

یل عکس و ویدئو دو بیش این حوزو را تشک
میی  دهنیید کییه سییم بسیییاری از بییازار      
کسو و کارهای نوپای این حیوزو را در دسیت   

بییه طییور کلیی  سییازوکار آن تحلیییل  . دارنیید
.محتوای غیر متن  است

ارتقا امنيت و کاهش تقلب-4

در تمام  سازمان ها و صنایع در همه دوران ایجاد 
امنیت چالش بزرگ  بیودو و بیه دنبیال راهکیاری    

ه به همدنین با توج. برای حل این مشکل بودو اند
ای  دیجیتال  شدن مشاغل، رشد تقلیو هزینیه هی   

ین استارت آپ های ا. برای کسو و کارها داشته است
دیین از  حوزو با بکارگیری فناوری های  نظیر بالک
را برای تقلو  جلوگیری م  کنند و سازوکاری ایمن

.نادها به ارمغان م  آورند

تجهيزات، هوشمندسازي -5
ماشين آالت و کمک ابزارها

مگیریچشپیشرفترباتیککهاستسالچندین
صنعتوزندگ بیش هایتمام دروداشته
یازنمصنوع هوش.م  گیرندقراراستفادومورد
ودم  شباعثوکردوکمتررباتدررااپراتوربه

خودکارومستقلکامالوهوشمندطوربهآن ها
.کنندعمل

هوش  
مصنوعی
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پردازش صوت و تصویر-3

اهوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزاره-5

ر  به تفکيک جایگاه دهوش مصنوعی ـ استارت آپ هاي حوزه ي 
زنجيره فعاليت ها

ارتقا امنيت و کاهش تقلب-4

تنی بر آنتحليل اطالعات و بهينه سازي و پيش بينی مب-1

پردازش زبان طبيعی و صوت-3-1

پردازش عکس و ویدئو-3-2

هوشمند سازي خدمات-2
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هوش مصنوعیچالش ها و فرصت هاي کليدي حوزه 

2

3

4

5

6

ین  آیندواطالعات جمع آوری شدو از فرایندهای میتلف سازمان به منظور ببود تصمیم گیری مدیران و پیش بجمع آوری و تحلیل 1

لیف و حتی    نحوو برقراری ارتباط بین انسان و رایانیه، افیراد جوامیع میت   به منظور ببود پردازش زبان انسان با کمک هوش مصنوع  
افراد ناتوان 

آن هاپردازش تصویر و ویدئو برای پیش بین  اتفاقات، کاهش اشتباهات و تحلیل عملکرد افراد بر اسا  حرکات

ا  ایجاد دستیارهای مجازی برای کاهش هزینه، زمان و ارائه پیشناد به افراد و شرکت ها در جت تسیل انجام کاره

کاربرانار ارتقا فضای امنیت سایبری و کاهش تقلو و کالهبرداری با اتکا به توانمندی هوش مصنوع  و تحلیل رفت

هوشمند سازی ربات ها، ماشین آالت و تجیزات برای ببود عملکرد سازمان ها، کارخانیه هیا و کیاهش دخالیت انسیان و ارائیه      
فردخدمات متناسو با هر 
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مطرح شدهبراي مسائل راهبردي استارت آپی راهکارهاي 

نتحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آ-1

توسعه

:1فرصت /چالش
تحلیل اطالعات جمع آوری شده از فرایندهای مختلف سازمان به منظور بهبود

تصمیم گیری مدیران و پیش بینی آینده

پیدا کردن الگوی 
مصر خانه ها و  
کارخانه ها برای 
بینه سازی  
مصر انرژی

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

145 3
قه تحلیل اطالعات و ساب
بیماران به منظور 
دستیاب  به الگوهای
درمان  مشیص برای 

افراد

2

خانوادو ها

ری  تحلیل اطالعات مشت
ین  برای شناسای  بتر
ش مدل بازاریاب  و افزای

فروش

6
تحلیل اطالعات 
دوربین های کنترل  
ترافیک جت کاهش  
ترافیک و ببود  
حمل و نقل

انبیمارستان  ها و پزشک
کسو و کارهای 
دیجیتال 

کارخانه ها و صنایع 
تولیدی

سازمان های دولت  و 
شری

تحلیل رفتار میاطبین به
منظور پبشناد محتوای 
شیص  شدو برای آن ها و 
یری  تولید محتوا با کمک یادگ
وع ماشین  توسط هوش مصن

ط تجمیع و تحلیل اطالعات خ
تولید به منظور ببود 
تن تصمیم گیری و حت  گرف
تصمیمات در حوزو های  
تکراری توسط هوش 

مصنوع 
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مطرح شدهبراي مسائل راهبردي استارت آپی راهکارهاي 

هوشمند سازي خدمات-2

توسعهب

:2فرصت /چالش
ین پردازش زبان انسان با کمک هوش مصنوعی و بهبود نحوه برقراری ارتباط ب

انسان و رایانه، افراد جوامع مختلف و حتی افراد ناتوان 

ل  استفادو از فناوری تحلی
صوت، به منظور تشییص
صدای دستگاو ها، موتور و
 هاتجیزات و عیو یاب  آن

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

1

افراد کم توان عموم مردم

تسیل روابط افراد و 
به کسو و کارها بین الملل 

واسوه درو زبان های  
میتلف جان از طریق 
پردازش زبان طبیع 

4

ساخت دستیار صوت  در جت
توانمند سازی افراد ناتوان و  
اافزایش امید به زندگ  در آن ه

2

کارخانه ها کسو و کارها

پردازش صوت و تصویر-3
پردازش زبان طبیع  و صوت-3-1

سولت در انجام امور روزمرو و 
بینه شدن کار با وسایل 
ای  الکترونیک  از طریق فرمان ه

صوت 
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مطرح شدهبراي مسائل راهبردي استارت آپی راهکارهاي 

تصویرپردازش صوت و -3
عکس و ویدئوپردازش -3-2

توسعهب

:3فرصت /چالش
حلیل عملکرد  پردازش تصویر و ویدئو برای پیش بینی اتفاقات، کاهش اشتباهات و ت

افراد بر اساس حرکات آن ها

خودکار کردن  
وسایل نقلیه با 
گر تحلیل حرکت دی

وسایل و پردازش 
هامسیر حرکت آن

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

1

کودکان صنایع تولیدی

3
تحلیل محل 
ان  قرارگیری بازیکن
ورزش  و آنالیز  
حرکت  آن ها با 
کمک پردازش  
تصویر و هوش 
مصنوع 

2

عموم مردم تیم های ورزش  صنایع خودروسازی

تحلیل و پردازش
ور  تصاویر به منظ
ارتقا امنیت 
یف سیستم ها و تعر

سووح دسترس 

افزایش توان 
جسم  معلوالن
از طریق تحلیل
ویدئو و جبران 
کردن ضعف 
بدن  آن ها

کنترل کیفیت
ل  هوشمند با تحلی
لید  شکل قوعات تو
شدو صورت  
بصری آن ها

45

رشد فکری  
کودکان توسط 
بازی های رایانه ای

واسوه که به 
تصاویرتحلیل 

ایجاد شدو

6

معلولین
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مطرح شدهبراي مسائل راهبردي استارت آپی راهکارهاي 

خدماتهوشمند سازي -2

توسعهب

:4فرصت /چالش
و  برای کاهش هزینه، زمان و ارائه پیشنهاد به افرادهوشمند ایجاد دستیارهای 

شرکت ها در جهت تسهیل انجام کارها  

ساخت وب سایت و
  انجام امور اینترنت
و  از طریق گفت و گ
دبا بات های هوشمن

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

1

صنایع میتلف

ریان،  پیش بین  رفتار مشت
بررس  تصمیمات آن ها و
ر توانای  پیشناد دادن ب
تار  اسا  تجزیه و تحلیل رف

آن ها

4
ری و تحلیل رفتار مشت
ه تر ایجاد ارتباط  بین

از روش های قبل  با 
مشتریان از طریق 
دستیارهای هوشمند

2

کسو و کارهای اینترنت 

مشاورو و آموزش 
در خصوص 
کسو و کارها و 
کاهش هزینه و  
زمان برای افراد

5 3

مراکز آموزش 

سنجش نقاط ضعف افراد با
کمک هوش مصنوع  یا  
آزمون های تحلیل میزان 
یادگیری ایجاد دورو آموزش   

شیص  سازی  
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مطرح شدهبراي مسائل راهبردي استارت آپی راهکارهاي 

ارتقا امنيت و کاهش تقلب-4

توسعه

:5فرصت /چالش
مندی هوش ارتقا فضای امنیت سایبری و کاهش تقلب و کالهبرداری با اتکا به توان

مصنوعی و تحلیل رفتار کاربران

امکان ایجاد  
فضای امن برای
تراکنش های  
مال   

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

1

بیمه کسو و کار های دیجیتال

وزش ایجاد سیستم  بر مبنای آم
ین   توسط فناوری یادگیری ماش
اهات  برای جلوگیری از تکرار اشتب

و کاهش هزینه و افزایش 
برو وری

3 2

جلوگیری از تقلو  
با کاربران و ربات ها 
تحلیل رفتار آن ها

عموم مردم

کنترل تولید محتوا 
توسط هوش مصنوع  و
ایل ببود امنیت تمام وس
به الکترونیک  متصل

هم

4
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مطرح شدهبراي مسائل راهبردي استارت آپی راهکارهاي 

تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارهاهوشمندسازي -5

توسعهب

:6فرصت /چالش
ا،  هوشمند سازی ربات ها، ماشین آالت و تجهیزات برای بهبود عملکرد سازمان ه

کارخانه ها و کاهش دخالت انسان و ارائه خدمات متناسب با هر فرد

ربات های هوشمندی 
ین که جایگزین محافظ
ه شیص  م  شوند و ب
یل واسوه تجزیه و تحل
محیط توانای  
ت را  پیش بین  تدیدا
دارند

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

1

عموم مردم

3

کاهش دخالت انسان 
در صنایع تولیدی و
کارخانه ها از طریق 
هوشمندسازی خط 
تولید و اتوماسیون

2

صنایع تولیدی سازمان های دولت 

جداسازی پسماندهای
شری از طریق 

هوشمندسازی سول 
زباله ها و استفادو از 
زبات های هوشمند  

نظافت

کاهش آلودگ  و 
از ترافیک کالن شرها
طریق ساخت 

اتومبیل های خودران و
ندوسایل نقلیه هوشم

ربات های اجتماع  که 
در منازل استفادو  

م  شوند و با هد ایجاد
رفاو بیشتر از طریق 
ارتباط با افراد خانوادو

45
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هوش مصنوعیحوزه ي استارت آپ هاي -6

 بينی  بهينه سازي و پيشتحليل اطالعات، 6-2
مبتنی بر آن



ن و تحلیل اطالعات جمع آوری شده از فراینددهای مختلدف سدازمان بده منبدور بهبدود تصدمیم ییدری مددیرا         
پیش بینی آینده 1

نی بر آنمبتپيش بينی راهکارها ي مطرح در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و 

رای  تحلیل اطالعات مشتری ب
شناسای  بترین مدل 
بازاریاب  و افزایش فروش

شناد  تحلیل رفتار میاطبین به منظور پب
د محتوای شیص  شدو برای آن ها و تولی
سط محتوا با کمک یادگیری ماشین  تو

هوش مصنوع 

تحلیل اطالعات و سابقه  
ب  به بیماران به منظور دستیا

الگوهای درمان  مشیص 
برای افراد

تحلیل اطالعات دوربین های  
کنترل ترافیک جت کاهش 
ترافیک و ببود حمل و نقل

منظور تجمیع و تحلیل اطالعات خط تولید به
صمیمات ببود تصمیم گیری و حت  گرفتن ت

در حوزو های تکراری توسط هوش مصنوع 

پیدا کردن الگوی مصر
خانه ها و کارخانه ها برای  
بینه سازی مصر انرژی

تنی بر آنتحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش  بينی مبچالش ها و فرصت هاي مطرح در زمينه ي 

فرصت هاي مطرح در زمينه ي  /چالش ها
اي آن هاآن و راهکارهاي ارائه شده برتحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر 
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ی بر آنتحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.iguazio.com

Iguazio یک پلتفرم بدون سرور(serverless )   و زیرساخت  برای دادو ها است که کسیو و کارهیا را از

العیات  به سوی هوشیمند سیازی و اسیتفادو از اط   طریق تجزیه و تحلیل دادو های میتلف از منابع گوناگون

ایـن  . پلتفرم بدون سرور برای توسعه دهندگان برنامه های کاربردی وب ضروری اسیت . خود یاری م  دهد

نی بر داده استارت آپ از طریق پلتفرم خود، توسعه و استفاده از برنامه های کاربردی مبت

. را در تمامی فضاهای رایانش ابری عمومی و محیط های محلی، ساده می کند

و امنییت  مشتریان این شرکت طیف گستردو ای از صنایع مانند اینترنیت  اشییا ، مییابرات، خیدمات میال      

ر و همدنیین  این استارت آپ از طریق سرمایه گذاران استراتژیک و ریسک پیذی . سایبری را تشکیل م  دهند

رژییم اشیغال گیر    رهبری کارآفرینان سریال  و تیم متنوع نوآوران با تجربه در آمریکا، انگلیس، سینگاپور و 

.قد  تحت حمایت قرار گرفته است

هوش مصنوع ، کالن دادو، پردازش ابری، اینترنت اشیا  و یادگیری ماشین :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

اشغال گر قد رژیم:موقعیت جغرافیایی

صنایع میتلف:یروه مخاطب

Iguazio:نام شرکت

:مدل درآمد

1چالش فرصت :مسائل راهبردی

 هاپلتفرم برای تجزیه و تحلیل دادو:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر48:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.bloomreach.com

BloomReach تریان بیا ایین اسیتارت آپ مشی    . اولین پلتفرم دیجیتال باز و هوشمند را ارائه کردو اسیت

ا تجربیه  سرعت بیشیدن به مسیر دیجیتال  شدن کسو و کار، افزایش درآمید و ایجیاد وفیاداری مشیتری ر    

رای افزایش فیروش  خردو فروشان، برندها، توزیع کنندگان و همدنین تولیدکنندگان از این پلتفرم ب. م  کنند

، مـدیریت  پلتفرم این شرکت با مدیریت محتوا، جسـتجو در سـایت  . خود استفادو م  کننید 

رکزی بـرای  صفحه ها، بهینه سازی جستجوگرها و تجزیه و تحلیل مبتنی بر نقش اعضا، م

 کـار را  مدیریت تجربه مشتری طراحی کرده تا همه با هم متحد شوند و نتـایج کسـب و  

این پلتفرم بیا اسیتفادو از الگیوریتم  هیا، محتیوا و      ( WRE)موتور ارتباط وب . هوشمندانه هدایت کنند

نعت این استار ت آپ با ابزارهیای پیشیرو در صی   . کاربران را بر اسا  تقاضا و اطالعات هد، درو م  کند

ر نتیجیه  خود اجازو م  دهد تا خالقیت قدرتمند انسان در جت ببود تجربه مشتری به کار گرفته شیود و د 

.کارکنان و ابزار هوشمند ما، با هم باعث میلیون ها دالر افزایش در فروش شوند

و یادگیری ماشین کالن دادو:فناوری های کلیدی

2009:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بازرگان :یروه مخاطب

BloomReach:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتفرم برای تسیل کسو و کار:خدمت/محصول
شرکت های بازرگان 

:حوزه فعالیت

میلیون دالر97:هکل سرمایه  تامین شد

Series D:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.bibblio.org

Bibblio      ـ ط بهترین مطالب شما را به عنـوان توصـیه در هنگـام بررسـی سـایت توس

به ماژول های قابل تنظیم در APIاین توصیه ها از طریق . کاربران به آن ها گوشزد می کند

رهیا  اکنون در جان همه بیه دنبیال راحتی  در انجیام کا    . صفحات سایت شرکت ها قرار می گیرند

فیزایش  مزیت کاربران در دست یاب  به محتوای عال  به سادو ترین شیکل و سیود شیرکت هیا در ا    . هستند

اکثیر  . ودتعامل با کاربران است که هر دو به وسیله درگیر کردن کاربران بیا صیفحات سیایت دییدو می  شی      

ه نحوی که میاطو شرکت ها باید بین شبکه های  که توصیه کنندو محتوا هستند و طراح  ب  نظیر سایت ب

ردو است؛ را جذب کند، یک  را انتیاب کنند؛ که این استارت آپ مشکل مورح شدو را با دو محصول حل ک

میایش دادو  حلقه برای ارائه توصیه در زمینه محتوی که به وسیله ماژول هیای شییک در سراسیر پلتفیرم ن    

.ندم  شود و سندیکا که توانسته یک بازار انقالب  برای ناشران توسط هوش مصنوع  ایجاد ک

ماشین هوش مصنوع ، یادگیری:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

کسو و کارهای الکترونیک :یروه مخاطب

Bibblio:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

رابط کاربری برای بینه سازی :خدمت/محصول
وب سایت ها

:حوزه فعالیت

میلیون دالر1.8:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.apixio.com پلتفرم آنالین، هوش مصنوع  و یادگیری ماشین :فناوری های کلیدی

2009:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

ر روی ییک  این پروفایل ب.این شرکت یک شرکت اطالعات علم  برای مراقبت های بداشت  م  باشد

. راج می  کنید  استی( متن)پلتفرم هوش مصنوع  ساخته شدو است که دانش را از دادو های بالین  ناسازگار 

امکیان خوانیدن،   (  machine learning)در واقع این پلتفرم با نوآوری در تکنولوژی یادگیری ماشین 

ایـن  . کنید تفسیر و درو اطالعات بیمار را برای مراقبت های بداشت  با هزینه کمتر و مویرتر فراهم م 

خـود   شرکت،  سیستم های سالمت و بیمه را قادر می سازد تا با استفاده از داده هـای 

ارآمد تر اطالعاتی در مورد سالمت بیمار کسب و  برنامه های پزشکی خود را دقیق تر و ک

ماینـد،  با این عمل آن ها می توانند شکاف ها و اشتباهات خود را اصـالح ن . بررسی کنند

.گزارش گیری مالی خود را بهبود بخشند و خدمات با کیفیت تری را ارائه دهند

Apixio

تحلیل رفتار و دادو در حوزو سالمت

میلیون دالر36.1

Series D

شرکت های بیمه

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.zenysis.com اپلیکیشن موبایل، هوش مصنوع ، کالن دادو و یادگیری ماشین :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

این شرکت یک نرم افزار یکپارجه سـازی و اداـام داده و اطالعـات ایجـاد کـرده و بـه       

. ننـد سازمان ها کمک می کند تا اطالعات خود را در یک مکان مشاهده و تجزیه وتحلیل ک

ه این نرم افزار به سرعت دادو ها را از سیستم های اطالعات  در ییک پلتفیرم واحید جمیع آوری می  کنید و بی       

. م  دهدتصمیم گیرندگان سازمان یک خروج  و تحلیل جامع کاربردی نسبت به اطالعات خود 

  و این نرم افزار مانند ابزارهای تحلیل دادو، نمودار  رونید و سیری هیای زمیان  فراینید شناسیای      ابزار های 

ای ارزیاب  در تصمیم گیری را آسان کردو و با تکنولیوژی هیوش مصینوع  بیر اسیا  دادو هیا پیامید هی        

.تصمیمات را پیش بین  م  کند

Zenysis

نرم افزار یکپارچه سازی و تحلیل دادو

میلیون دالر8.6

Series A

بیش های دولت  و سازمان ها

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.flatiron.com

Flatiron Healthتوسیعه  این شرکت پلتفرمی . یک شرکت فناور در زمینه مراقبت های پزشک  است  

بیه هیم   دادو است که متیصصان انکولوژی، دانشگاهیان، بیمارستان ها و محققیان علیوم زیسیت شناسی     

جمع آوری این پلتفرم در واقع یک پایگاه اطالعات های بالینی است که برای. متصل شیوند 

اطالعات از بیماران و تجزیه و تحلیل آن با کمک هـوش مصـنوعی مـی توانـد الگوهـای     

ـ    تای درمانی مدیریت تحقیقات و شبکه سازی میان پژوهشـگران و پزشـکان را در راس

رم بیا تجمییع   به زبان سادو م  توان گفت که ایین پلتفی  . بهبود مراقبت های پزشکی برعهده گیرد

در .مان بیمار دارداطالعات گذشته و توبیق اطالعات جدید با نزدیکترین تجربه ها سع  در تسریع فرایند در

راد، موابقیت  این پلتفرم سرویس های  نظیر معرف  ارائه دهندگان مراقبت از سرطان با توجه به شیرایط افی  

تحقیقیات  عالوو بر این، اسناد پژوهشی  در زمینیه  . ارائه م  شود... شرایط بیماران با آزمایش های بالین  و 

.انکولوژی را در اختیار پژوهشگران م  گذارد

هوش مصنوع ، کالن دادو:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

پزشکان، بیمارستان ها و بیماران:یروه مخاطب

Flatiron Health:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ک  و اپلیکیشن برای مراقبت های پزش:خدمت/محصول
ان نظارت بر پزشکان و بیماران سرط

:حوزه فعالیت

........:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.syllabs.com

Syllabs      نیه  به کسو و کار های  مانند رسانه ها، برنیدها و سیایت هیای تجیارت الکترونییک جدیید در زمی

 cutting-edge)محتییوای دیجیتییال بییا اسییتفادو از فنییاوری هییای معنییای  چنیید زبانییه پیشییرفته     

multilingual semantic technologies ) ربـات هـای نویسـنده ی ایـن     . کمک  م  کنید

سند و بـرای  استارت آپ، داستان ها، مقاالت و اخبار را با کیفیتی نزدیک به انسان می نوی

انجام این کار از راه حل هایی مثـل پـردازش اطالعـات بـرای تشـخیص، جمـع آوری و       

بـا تبـدیل   موتور نوشتاری این استارت آپ. برچسب زدن اخبار و اسناد استفاده می کنند

ـ  وا را بـا  داده هایی مثل نتایج رقابت های ورزشی و یا انتخابات به متن، حجم زیادی محت

ی نوشیتاری  این دادو ها به صورت خودکیار توسیط ربیات هیا    . کیفیتی نزدیک به انسان تولید می کند

نیین هیر   همد. تجزیه و تحلیل شدو و پردازش م  شوند تا بتوان به محتوای منحصر فرد مورد نظیر رسیید   

پیکربنیدی  کدام از این ربات های نوشتاری توسط زبان شناسان توانا، با اسیتفادو از سیاسیت هیای تحریرییه    

هییر شییرکت  را قییادر میی  سییازد تییا بییه ببییود رتبییه بنییدی data2coontentاسییتفادو از . میی  شییوند

میق، ارائیه  جستجوگر های خود، افزایش برو وری، تیصص زمان بیشتری به روزنامه نگاران برای تحلیل ع

.موالو بتر و سریع تر، حداکثر پوشش و حل شدن نیازهای چند زبانه دست یابند

و شبکه معنای هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2006:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

شرکت های تجاری و برندها، :یروه مخاطب
شرکت های فعال در تولید محتوا

Syllabs:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ع  برای تولید محتوا.هوش مصنو:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون یورو2:هکل سرمایه  تامین شد

.………:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.trifacta.com

Trifacta     با به کارگیری هوش مصنوع  بین اطالعات ذخیرو شیدو و پیردازش هیا و ابزارهیای ییادگیری

رت بیاز و  همدنین پلتفیرم ایین اسیتارت آپ بیه صیو     . ماشین ، تجزیه و تحلیل  دقیق از دادو ها ارائه م  دهد

با آن و به راحت  توانای  ادغام شدن... رایگان طراح  شدو به طوریکه فناوری های جدید، سرمایه گذارها و 

ده کـه هـر   سه نسخه مختلف از این پلتفرم ارائه ش. در نتیجه بینه شدن عملکرد خود را دارند

برای تهیه سریع اطالعات و قابـل  Wrangler. کدام برای هدفی خاص طراحی شده اند

برای آماده سازی پـردازش ابـری بـرای تـیم هـا و      Wrangler Proلمس برای افراد، 

Wrangler Enterprise       پلتفرمی مقیاس پـذیر اسـت کـه پـذیرای هرگونـه نـوآوری

.می باشد

 Deutscheشرکت، از جمله برند های پیشیرو ماننید   8000در سراسر جان دو ها هزار کاربر در بیش از 

Boerse ،Google ،New York Life وPepsiCo  پتانسیل  دادو های خود را با راو حل های پیشیرو

.در بازار این استارت آپ یافتند

تجزیه و تحلیل کالن دادو و هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های مبتن  بر فناوری اطالعات:یروه مخاطب

Trifacta:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ادوکالن دنرم افزاری برای تجزیه و تحلیل:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر124.3:هکل سرمایه  تامین شد

Series D:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.apptuto.com :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

..........:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

ری بسیتری متفیاوت در حیوزو آمیوزش میال  و حسیابدا      ایجیاد  از گیمیفیکیشن برای apptutoشرکت 

یط حقیقـی،  پلتفرم آنالین این مجموعه با شبیه سازی قدم به قدم شرا. استفادو کردو اسیت 

لیل این نرم افزار با تح. روشی نوین را  برای آموزش در این حوزه ها به وجود آورده است

ا مشـخص  عملکرد کاربر با استفاده از هوش مصنوعی تعبیه شده  مبانی آموزشی آتی ر

تر نرم افزار این مجموعیه همدنیین امکیان اسیتفادو از بسی     . کرده و بر اساس آن چیدمان می نماید

.گیمیفیکیشن  را برای برگزاری آزمون های ورودی مشاغل این حوزو میا نمودو است

apptuto

پلتفرم آموزش  و تحلیل میزان یادگیری

میلیون دالر78

کسو و کارها و دانش پژوهان 

هوش مصنوع آنالین و پلتفرم 

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.inforcepro.io پلتفرم آنالین، هوش مصنوع  و کالن دادو:فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

InforceProات یک ابزار تحت وب است که متخصص در جمع آوری بیمه نامه و اطالع

و . بیمه گذاران، اطالعات عملکرد قراردادها و نقل قول های بازار در خصوص بیمه اسـت 

In-forceسپس از این اطالعات برای نظارت و استخراج میلیون ها خدمت بیمه با نام   

مه های عمر بیه کیار   این شرکت علم تجزیه و تحلیل را برای تعیین موقعیت رقابت  بی. استفاده می کند

ک می  کنید   ارائه م  دهد که به آنا کم( بانک ها و شرکت های بیمه)م  گیرد و بینش  را به مشتریان خود 

از تحلییل  این شرکت همدنین کتابدیه هیای   . تا تصمیمات مربوط به محصول و قیمت گذاری را بیاموزند

مگیری اطالعات در حوزو  بیمه عمر برای شرکت ها و توزیع کنندگان بیمه فراهم م  کند که به طور چشی 

.باعث ببود خدمات آن ها م  شود

InforcePRO

تحلیل دادو  

میلیون دالر6.6

Series  A

شرکت های بیمه

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.placemeter.com

Placemeterو ای در ایین اسیتارت آپ نقیش تعییین کننید     . یک پلتفرم برای اطالعات شری م  باشد

صاصی است پلتفرم این شرکت دارای فناوری بینایی کامپیوتری اخت. مدرن سازی شرها دارد

ـ   و می تواند رفت ردن  و آمد های گذشته و همچنین حال را به صورت زنده حس کند و بـا پیـدا ک

ا را پیش بینی الگوهای پنهان ترافیک عابر پیاده و همچنین وسایل نقلیه، چگونگی این ترافیک ه

ت عبـور و  این شرکت با اسفاده از دوربین های هوشمند و تحلیل تصاویر آنالیزی از وضـعی . کند

از خدمات این شرکت م  توان در حوزو شر هوشمند، رفیت و آمیدها  در  . مرور در منطقه خاص ارائه می کند

ت رفیت و آمید   فروشگاو ها و میزان ترافیک و حمل و نقل از مقابل بنرهای خیابان  استفادو نمود و تحلیل  از وضیعی 

.  بدست آورد

و پردازش تصاویرماشین کالن دادو، اینترنت اشیا ، یادگیری:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

نادهای دولت ، شرکت های تبلیغات ، :یروه مخاطب
خردو فروشان

Placemeter:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

رافیکالگوی تپلتفرم  برا پیدا کردن :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر9.4:هکل سرمایه  تامین شد

..……:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.kompasapp.com

ی کیرد و از  ایجاد ارتباط بین فضای آنالین و آفالین، فضای  جدید ساخته که م  تیوان آن  را تجیاری سیاز   

بیا همکیاری صیاحبان کسیو و کیار،      Kompas. میلییون دالر در سیال اسیتفادو کیرد    80فرصت  بالغ بر 

ادو قادر است یک مولو منحصر بیه فیرد بیا ترکییو محتیوا و علیم د      ... سرآشپزان، هنرمندان، طراحان و 

ران در حقیقـت کـارب  .تدوین کند تا به مصر کنندو هیا از کشیف تیا خریید محصیوالت کمیک کنید       

می توانند برنامه  های تفریحی خود را بـر اسـاس عالقـه، موقعیـت، پـول و زمـان خـود        

، پیگییری  همدنین با استفادو از از اطالعات رفتاری و جغرافیای ، کاربران وفادار را جذب. مشخص کنند

فیرم  ایین اسیتارت آپ قصید دارد بیا ییک پلت     . و حفظ کنند تا از صاحبان مغازو های شیص  حماییت شیود  

.ها کمک کند تا کتابده ای تیصص  برای بازدیدکنندو ها تیه کندSMEشیص  همه جانبه به 

هوش مصنوع  و یادگیری ماشین :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:یروه مخاطب

Kompas:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

برای کشف مکان هایاپلیکیشن:خدمت/محصول
منحصر به فرد 

:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

تبلیغات

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.bigabid.com

BigaBid ـ ق یک راه جدید برای به دست آوردن، تعامل و حفظ کارکنان با ارزش از طری

.  تر رشد کندتبلیغات مبتنی بر دانش ارائه داده است که باعث می شود هر شرکتی سریع

بیش مم دارد؛ بیش اطالعات که نمونه هیای دادو هیا را از منیابع میتلیف جمیع آوری      3این استارت آپ 

ه نمیایش  م  کند، نمونه های تقلب  و گمراو کنندو را پاو م  کند و دادو ها را بیه سیاختاری شیبیه بیه نقشی     

یص بیش پیش بین  که این بیش مجموعه ای از الگوریتم ها را شامل می  شیود و کیار آن تشیی    .م  دهد

بیاال  روابط پیدیدو بین کاربران، برنامه ها و میزان موفقییت پیشینادها اسیت تیا شیاخص هیای بیا ارزش       

اال است کیه بیر   بیش مسابقه که این بیش یک برنامه زمان بندی کوتاو مدت با فرکانس ب. شناسای  کند

. اسا  پیش بین  ها و دستورالعمل های حد  زدو از طریق واحد پیش بین  عمل م  کند

Bigabidاین شرکت اذعان دارد برای بازاریاب  با عملکرد عال  به فروشگاو اپلیکیشن نییاز دارد و  App 

Categoriesرا ارائه کردو است.

هوش مصنوع  و یادگیری ماشین :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

اشغال گر قد رژیم:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بازرگان :یروه مخاطب

BigaBid:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ریق  اپلیکیشن برای تبلیغات از ط:خدمت/محصول
موبایل

:حوزه فعالیت

میلیون دالر2:هکل سرمایه  تامین شد

..……:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.sense.com :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

Sense

دستگاو مانیتور انرژی 

دالرمیلیون38

Series B

خانوادو ها

اینترنت اشیا، هوش مصنوع  و یادگیری ماشین، اپلیکیشن موبایل

Senseق خانگی را دستگاه های الکترونیکی را تولید و توزیع می کند تا مقدار مصرف بر

مانیتورینگ انرژی با کـاربری خـانگی اسـت کـه     Senseدرواقع . تجزیه وتحلیل  نمایند

اقعـی  صاحبان خانه را قادر می سازد تا بدانند هر وسیله برقی چه مقدار انرژی در زمان و

راو حیل هیای   تیصص این شرکت در زمینه توسعه و توزیع دستگاو های ردییاب  و . استفاده کرده است

یم اصیل   این دستگاو قادر است از طریق حس گرهای خود بر روی جعبه های تقس. اتوماسیون خانگ  است

ی ییک امضیای   هر دستگاو الکترونیک  دارا. در پانل های برق ، امضاهای الکترونیک  را گوش و یبت کند

.است( صدای خودش)الکترونیک  

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.aureusanalytics.com :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

ـ        ه این شرکت، یک شرکت تجزیـه و تحلیـل اطالعـات و تجربیـات مشـتری اسـت ک

ر به حفظ شرکت های بیمه و بانک ها را قادر می سازد تا تجارب بالقوه مشتریان که منج

میل را بیا   این شیرکت ایین ع  .مشتری بیشتر، وفاداری و ارزش عمر می شود، را دریافت کنند

و ارائیه  ( machine learning)استفادو از تکنیک های پیش بین ، تجزیه و تحلیل، یادگیری ماشیین  

( cloud-based)محصیوالت پیردازش ابیری    . دیدگاو های عمل  در نقوه تصمیم گیری انجام م  دهد

تنی  بیر   این شرکت با ویژگ  های قدرتمند، رابط کاربری آسان بیرای اسیتفادو و میدل قیمیت گیذاری مب     

لی  و  اشتراو، شرکت های بیمه و بانک ها در ابعاد میتلف را قادر م  سازد تا مقدار وسیع  دادو هیای داخ 

.خارج  را برای ارائه تجربه برتر به مشتریان خود به کارگیرند

Aureus Analytics

تحلیل اطالعات مشتریان

هزار دالر850

Seed

شرکت های بیمه

سنگاپور

حق اشتراو

هوش مصنوع ماشین، پردازش ابری و یادگیری آنالین، پلتفرم 

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.mineralforecast.com هوش مصنوع  و یادگیری ماشین :فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

شیل :موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تامین شد

...........:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو 

Mineralforecast با استفاده از داده ها و اطالعات آماری و استفاده از هوش مصـنوعی

.  دهـد و الگوریتم یادگیری خود، درصد موفقیت اکتشاف را در نقـا  مختلـف ارائـه مـی    

.نرم افزار این شرکت یک ابزار برای کمک به تصمیم گیری بهینه تر است

بیه  نحوو کار این شرکت بدین صورت است که با توجه به دادو های که خود جمع آوری نمودو و یا میاطیو 

زار، با توجه بیه  آن وارد م  کند، الگوریتم  برای پیش بین  ایجاد م  کند و با دادن میتصات جدید به نرم اف

ادعا می  کنید   این شرکت. الگوریتم خود درصد موفقیت پروژو اکتشا و یا ادامه استیراج را تعیین م  کند

نه سازی حفاری که نرم افزار خود به شناسای  مناطق با پتانسیل کان  سازی باال، کاهش عدم اطمینان و بی

.کمک م  کند

Mineral forecast

شا اکتمحاسبه احتمال موفقیت 
مناطق میتلفدر معادن 

شرکت های اکتشا و استیراج معادن

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.energyworx.com :فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

هلند:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

مستقیمفروش 

ـ       ف این شرکت پلتفرمی را توسعه می دهد کـه تمـامی داده هـای موجـود در منـابع مختل

ل ونقل اطالعاتی یک مجموعه شامل تمامی دستگاه ها و تجهیزات، سنسور ها، وسایل حم

ر را جمع آوری کرده و پس از تجزیه وتحلیل داده ها، کنترل مصرف انـرژی را بـرای کـارب   

آن مقدور می سازد و فرصت هایی که موجب کاهش مصرف و بهینه سازی شـبکه انـرژی  

.مجموعه می شود را شناسایی می کند

هد خاص این نرم افیزار کیه آن را از سیایر پلتفیرم هیای تجزییه تحلییل دادو مجیزا می  کنید، رویکیرد            

مدل های کسو وکار جدید و میدل هیای درآمیدی متنیوع جیت      . کسو وکاری آن نسبت به دادو ها م  باشد

موجیود در  استفادو از شبکه انرژی خروج  تجزیه وتحلیل این نرم افزار است که باعث م  شود فرصت هیای 

.بازار جت کسو سود به موقع شناسای  و جذب شوند

Energyworx

نرم افزار کنترل و نگداری تجیزات

میلیون دالر2.6

Series A

شرداری هاکارخانه ها، شرکت ها و 

اینترنت اشیا ، هوش مصنوع  و یادگیری ماشین، پردازش و ذخیرو سازی ابری

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.radiatorlabs.com :فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

این شرکت از طریق پوشش هوشمند، رادیاتورهای قدیمی آهنـی را بـه دسـتگاه هـای    

اختراع است این شرکت دارای ثبت. کنترل شده توسط تلفن های هوشمند تبدیل می کند

محصول ایین شیرکت بانیام    . درصد در هزینه های گرمایشی می شود30و باعث صرفه جویی 

ادر ایین سیسیتم قی   . عایق بندی هوشمند است که روی رادیاتورهای موجود نصو می  شیود  Cozyتجاری 

یک مودم ب  سیم، کم هزینیه و  Cozy. است گرما را از اتاق های بسیار گرم به اتاق های سردتر منتقل  کند

. مایید با نصو راحت است که در باالی رادیاتور قرار م  گیرد تا دمای محییط را در سیاختمان هیا کنتیرل ن    

و 2014جیایزو نیوآوری هیای علمی      ،MIT 2012برندو جایزو انرژی پاو Radiator Labsشرکت 

.بودو استVerizon 2014جایزو پاسخ های قدرتمند 

Radiator Labs

سیستم عایق بندی هوشمند رادیاتور

میلیون دالر3.2

Venture

خانوادو ها و دفاتر اداری

پلتفرم آنالینموبایل و  یادگیری ماشین، اپلیکیشن مصنوع ، اینترنت اشیا، هوش 

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.neuronsw.com :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

Neuron Soundwareسـیله ی  یک استارت آپ فناورانه ی بسیار پیشرفته است که به و

شرکت نای.صدای تولیدشده توسط دستگاه های تولیدی خرابی آن ها را تشخیص می دهد

تمیام   به وسیله سیت افزار و نرم افزار میصوص و همدنین استفادو از اینترنیت اشییا و هیوش مصینوع     

و و صدا های  که از دستگاو های تولیدی خارج م  شیود را دریافیت و بیر اسیا  ییک آنیالیز مندسی  شید        

ییروی  نکته ی جالو دربارو ی این محصول عدم استفادو از ن. میصوص خراب  دستگاو ها را گزارش م  دهد

ک تیرین  انسان  برای تشییص خراب  و همدنین پییش بینی  خرابی  هیای  اسیت کیه بیه وسییله ی کوچی         

.فرکانس های صدای تولیدشدو توسط دستگاو ها به وسیله ی این فناوری شناسای  م  شود

Neuron Soundware

تشییص دهندو ی خراب  ماشین

هزار دالر680

Grant

صنایع تولیدی

یادگیری ماشین اشیا  و هوش مصنوع ، اینترنت 

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.saagie.com

Saagieسیو و کارهیا   سریع ترین راو برای تبدیل کالن دادو ها به تولید با به کار بردن هوش مصنوع  در ک

اخت این استارت آپ پلتفرمی برای استخراج و اصالح داده ها و همچنین س. را ارائه م  دهد

. ی کنـد و اجرای برنامه های مبتنی بر هوش مصنوعی، در ساختاری سازگار و ایمن ارائه م

Saagie     بیمیه،  پلتفرم  آمادو و مدیریت شدو دارد که به طور گسیتردو در صینایع میتلیف ماننید بانیک ،

روژو هیای  این پلتفرم به طور چشمگیری زمان پییادو سیازی پی   . مورد استفادو قرار م  گیرد... خردو فروش  و

فرم م  توان از نمونه های کاربرد این پلت. مبتن  بر کالن دادو و هزینه  فرایندهای مدیریت  را کاهش م  دهد

یری از به بررس  و تحلیل اطالعات مشتریان و رصید رفتیاری آن هیا پییش بینی  تولیید و فیروش، جلیوگ        

. نام برد... کالهبرداری اینترنت  و 

پردازش ابریهوش مصنوع ، کالن دادو،:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

بانک و بیمه:یروه مخاطب

Saagie:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ع  پلتفرم  مبتن  بر هوش مصنو:خدمت/محصول
برای استیراج و اصالح دادو ها

:حوزه فعالیت

میلیون یورو10.1:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.limejump.com

Limejump ته، ییادگیری  استارت آپ  در زمینه انرژی است و با استفادو از فناوری تجزیه و تحلیل پیشیرف

فناوری این . دازدماشین ، به اتصال منابع انرژی مشتریان به یکدیگر و صرفه جوی  در مصر انرژی م  پر

ییان هیای   شرکت، کسو و کارها و نیروگاو ها قادر م  سازد تا حضوری فعال در بازار انرژی داشته باشند و جر

تصیل  درآمدی جدیدی برای آن ها شکل م  دهد؛ این استارت آپ مشتریان را به برنامه های تقاضای ملی  م 

  را کیاهش دهنید   در نتیجه نیروگاو ها تصمیم م  گیرند برای افزایش تبادل انرژی هزینه کنند یا آن. م  کند

قیقـت  در ح. و همدنین کسو و کارها با تغییر یا کاهش مصر انرژی، تعیادل را بیه سیسیتم برگرداننید    

Limejump را از طریق هوش مصـنوعی و ( ساعات اوج مصرف انرژی)نوسانات قیمت

خـود، در  تجزیه و تحلیل به کسب و کار ها ارائه می دهد تا با به اشتراک گذاری منابع انرژی

.آن صرفه جویی کنند

و کالن دادوهوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

نیروگاو ها و کسو و کار های  که:یروه مخاطب
مصر باالی  در برق دارند

Limejump:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتفرم بینه سازی مصر انرژی:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون پوند4.4:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.antvoice.com

AntVoice تنا شرکت در اروپا است که به طور کاملUX( طراح  بر اسا  تجربه مشیتری )  را بیرای

ط  میتلف همه نوع کسو و کار از جمله رسانه، تجارت الکترونیک و تبلیغات و همدنین برای راو های ارتبا

ایـن  .  دهدمثل وب، تلفن همراو، مدیریت روابط مشتری و فروشگاو ها با تکیه بر هوش مصنوع  ارائه م 

ـ  ه فـرد و  شرکت با الهام از گراف اجتماعی فیسبوک، یک پروفایل چندمنظوره منحصر ب

ه کار جامع برای کاربران ایجاد کرده که جهت انواع بازاریابی هم برندها و هم رسانه ها ب

بییش از  به صورت هوشمند برای... این شرکت هر ماو توصیه های میتلف  به عنوان مقاله و آگ  و. رود

با این محصول چند منظورو و منحصر به فیرد کیه تحیت   . کشور ارائه م  دهد25میلیون کاربر وب در 40

تجیارت  یک الگوریتم یادگیری ماشین  قوی بیه عرضیه رسییدو  اسیت، ایین شیرکت بسییاری از فعیاالن        

AntVoiceالکترونیک و رسانه ها را متقاعد ساخت تا به منظور تقویت شاخص کلیدی عملکیرد خیود، بیا    

. برسند... همکاری کنند و به کیفیت آمازون و فیسبوو و

هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

و شرکت های تجارت الکترونیک:یروه مخاطب
رسانه ها

AntVoice:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

 دیجیتالنرم افزار برای بازاریاب :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون یورو4.8:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.giatecscientific.com :فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

Giatec

سنسور نظارت بر خواص بتن

میلیون دالر2.4

Grant

پیمانکاران 

موبایل اشیا و اپلیکیشن اینترنت 

ایجاد انقالب در صنعت بتن با اجرای فناوری های هوشمند است کیه خیواص  Giatecچشم انداز شرکت 

رکت با این ش. بتن را نظارت و دادو ها را در طول طراح ، تولید، تحویل و خدمات تجزیه وتحلیل م  کند

ـ  سنسورهای ترکیب  IoTی بـر  بی سیم بتن و برنامه های تلفن همراه، فناوری هـای مبتن

ی ایین فنیاور  . هوشمند را برای نظارت بر خواص بتن در زمان واقعـی توسـعه داده اسـت   

ار اتییاذ  اطالعات حیات  را به پیمانکاران ارائه م  دهد تا بتوانند تصمیمات کارآمد و آگاهانه را در محیل کی  

شیرفته  این شیرکت همدنیین فنیاوری هیای پی    . کنند که درنایت به صرفه جوی  در زمان و پول م  انجامد

ط دقییق  را برای تجزیه وتحلیل کارای  بر اسا  دوام مواد بتن  و ارزیاب  شرای( NDT)تست غیر میرب 

خود را این محصوالت به مندسین کمک م  کند تا زیرساخت های عمران . زیرساخت ها توسعه دادو است

ه طیور  مدیریت نماید و به آن ها اجازو دهد برنامه های تعمیر و نگداری، نوسازی و عملیات جیایگزین  را بی  

.مؤیرتر برنامه ریزی کنند

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 

61



استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.eightsleep.com :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

مره افراد این شرکت فناوری محور سیستم خواب مدرن و زیبایی را مطابق با زندگی روز

یـک روکـش   Eight Sleep Trackerمحصول این شرکت با نام تجـاری  . ارائه می دهد

ـ   ایین  .ودهوشمند تشک است که بر روی آن کشیده تا تبدیل به یک وسیله هوشـمند ش

ببیود  دستگاو دادو های بیومتریک و محیو  را با هد ارائه راو حل های شیص  شدو در راستای ردیاب  و

ه افیراد  این شرکت از نوآوری، فناوری و بیومتریک های فردی برو بردو است تا ب.خواب جمع آوری م  کند

رمایه گذاران همدنین این شرکت توسط س. کمک کند هرروز صبح سووح باالتری از انرژی را داشته باشند

Khoslaپیشیرو درو سییلیکون ازجملیه     Ventures وY Combinator   2018حماییت و در سیال

.اعالم  شدو استFastبه عنوان یک  از شرکت های نوآور در لوازم الکترونیک  مصرف  توسط شرکت 

Eight

هوشمند سازی تشک خواب

میلیون دالر30.1

Series B

خانوادو ها

اپلیکیشن موبایلاشیا و هوش مصنوع ، اینترنت 

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.flexciton.com

Flexciton ب یک نرم افزار بر پایه ی هوش مصنوعی است که تحـت و توسعه دهنده ی

مـک هـوش   فعالیت می کند و برای برنامه  ریزی و زمان بندی خطو  تولیدی صنعتی به ک

.کل می دهدمصنوعی و اطالعات تولیدشده در خط تولید صنایع تولیدی این فعالیت را ش

ردن بیه  انگیزو این استارت آپ تبدیل شدن به شرکت  بزرگ در زمینه هیوش مصینوع ، بیرای کمیک کی     

با اینکیه ایین اسیتارت آپ    . باشدکارخانه های  در سراسر جان که خواهان ببود برو وری خود هستند، م 

مراحل راو اندازی خود را ط  م  کند امیا بیا برخی  از بیزرگ تیرین شیرکت هیای تولییدی جیان قیرارداد           

تولید ایجـاد  این تیم با استفاده از علم داده ها و بهینه سازی، انقالبی در صنعت. بسته است

عالوو . و بهبود کارایی می شود% 20کرده که باعث صرفه جویی در هزینه های عملیاتی تا 

بر این موارد کاهش مصر انرژی، ببود زمان خدمات و کاهش زمان چرخه عملیات از مزایای نیرم افیزار   

.انتیاب شد2018شرکت انقالب  در سال 100این استارت آپ یک  از . این شرکت است

و اتوماسیون صنعت هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

صنایع تولیدی:یروه مخاطب

Flexciton:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

سازی تولیدنرم افزار برای بینه:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر4.3:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.nextuser.com

NextUser ه کمک ب. یک پلتفرم بازاریاب  است که همه ابزار الزم این مارت را با هم مرتبط م  کنید

ـ   ا اهـداف  این پلتفرم تمام اطالعات و بخش های بازاریابی شرکت را یکپارچه می کنـد ت

. ش یابدهوشمندانه انتخاب شوند و تعامل مشتریان و طول عمر ارزش پیشنهادی افزای

شیتن  چالش های  مانند عدم نیاز به برخ  اطالعات کاربران در شیص  سیازی تجربیه مشیتری، وجیود ندا    

ن کانال های ارتباط  جامع برای ارسال پیام های بازارییاب  و سیاختاری محیدود بیرای بییش بنیدی کیرد       

:این شرکت راهکارهای  نظیر. مشتریان در بازاریاب  مدرن وجود دارد

او جمع آوری اطالعات کاربران از کانال هیای ارتبیاط  میتلیف و تمیام  منیابع میرتبط از جملیه پایگی        . 1

درنتیجه با کمیک تحلییل اطالعیات می  تیوان      ... ، رسانه های اجتماع  و CRMاطالعات داخل ، ایمیل، 

.اهدا بازاریاب  را تعیین و برای هر مشتری تجربه ای  متفاوت ایجاد نمود

.ادغام م  شودAPIچابک  فناوری که به راحت  با سیستم کسو و کار شرکت ها از طریق . 2

هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

که محصول عرضه شرکت های:یروه مخاطب
.م  کنند

NextUser:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

یکپارچه بازاریاب   پلتفرم:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر2.3:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 

64



استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.leadspace.com

Leeaspace یک پلتفرم اطالعات مشتری(B2B )      است که توانیای  فیروش و بازارییاب  را بیرای پییدا

او هیای  کردن مشتری و تبدیل آنا به مشتریان ایدو آل خود از طریق تعامیل شیصی  و دقییق در تمیام ر    

و این استارت آپ بـا ترکیـب اطالعـات دسـت اول مشـتریان     . ارتباط  به شرکت ها م  دهد

360اطالعات بی نظیر شخص ثالث، سیگنال های هدفمند و هـوش مصـنوعی، دیـدگاه    

درجه ای از مشتریان می دهد و به کمک هـوش مصـنوعی مـی تـوان بـا دقـت بهتـرین        

و تعامل با مزیت این پلتفرم درک مشتریان. فعالیت های بازاریابی و فروش را دنبال کرد

هیا و سیسیتم هیای اتوماسییون     CRMاین پلتفرم به طور منظم به روز می  شیود و مسیتقیما بیه     .آنهاست

. را اسیت بازاریاب  متصل است؛ همدنین اطالعات و هوش مصنوع  این پلتفرم دائم ، دقییق و قابیل اجی   

فیرم اسیتفادو   از ایین پلت ... شرکت های بزرگ  نظیر گوگل، مایکروسافت، اوراکل، اینتل، انوییدیا، ادوبی  و   

.م  کنند

مصنوع هوش:فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بازرگان :یروه مخاطب

Leadspace:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتفرم برای رسیدن به بازار هد:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر56:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.plutoshift.com :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

PlutoShift

نرم افزار کنترل مصر آب

میلیون دالر2.28

seed

سازمان ها و کارخانه ها

پردازش و ذخیرو سازی ابری، دادو کاوی، اینترنت اشیا 

ی مختلف این شرکت تحت سیستم رایانش ابری اطالعات را از منابع اطالعاتی بخش ها

صنوعی هوش مالگوریتم های و آن را با استفاده از می کند یک واحد تصفیه آب جمع آوری 

هـت  تا عملکرد آن را بررسی نموده و مطلـوب تـرین راه حـل در ج   می کند تجزیه وتحلیل 

ب در پلتفرم به طور پیوسته و خودکار اطالعات مربیوط بیه مییزان مصیر آ    این.مصرف آب ارائه دهد

دیران قیرار  واحد صنعت  را ارائه کردو و یک سیستم با سوح عال  از نظارت و ارزیاب  منابع را در اختیار می 

مسیر تولید البته این سیستم تنا به صنایع مربوط به آب محدود نم  شود چراکه هر کارخانه ای در. م  دهد

.خود مقدار زیادی آب نیاز دارند و مدیریت مصر آن موجو کاهش چشمگیری در هزینه ها م  شود

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي تحليل اطالعات، بهينه سازي و پيش بينی مبتنی بر آن

:توضیح

www.locus.sh :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

Locus    ریابی و یک پلتفرم اتوماسیون هوشمند لجستیک در حوزه برنامـه ریـزی، مسـی

ـ  تر مشـتری و  تخصیص وسایل نقلیه است که باعث بهبود کارایی عملیات، رضایت بیش

پلتفیرم بیه شیرکت هیا و موسسیات حیوزو تجیارت        ایین .ردیابی لحظه به لحظـه کـاال مـی گـردد    

ا و سایر حوزو های مرتبط کمک م  کند تا به طیور خودکیار و بینیه تیدارکات خیود ر     FMCGالکترونیک ،

، نرم افیزاری  محصوالت این مجموعه شامل تشییص مسیر بینه، اتوماسیون توزیع سفارش. کارآمد سازند

. ن  سیفارش اسیت  به منظور ببود و رصد عملکرد ویزیتورها، ردیاب  مشتری نای  و تجزیه وتحلیل پیش بی

.دسترس  به خدمات این شرکت به صورت آنالین و از طریق وب سایت آن ها امکان پذیر است

Locus

توزیع و مسیریاب  هوشمند

میلیون دالر4

Series A

شرکت  های پیش، فروشگاو ها و انبارها

پلتفرم آنالینابری  و پردازش 

تحلیل اطالعات، بینه سازی و 
پیش بین  مبتن  بر آن

1چالش فرصت 
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هوش مصنوعیحوزه ي استارت آپ هاي 

هوشمند سازي خدمات-2



راد جوامدع  پردازش زبان انسان با کمک هوش مصنوعی و بهبود نحوه برقراری ارتباط بین انسان و رایانه، اف
مختلف و حتی افراد ناتوان 

1

2

هوشمندسازي خدماتراهکارها ي مطرح در زمينه ي 

ت، به  استفادو از فناوری تحلیل صو
او ها،  منظور تشییص صدای دستگ

موتور و تجیزات و عیو یاب  
آن ها

ه  سولت در انجام امور روزمرو و بین
  از شدن کار با وسایل الکترونیک
طریق فرمان های صوت 

ساخت دستیار صوت  در  
جت توانمند سازی افراد  
ناتوان و افزایش امید به  

زندگ  در آن ها

تریان، پیش بین  رفتار مش
بررس  تصمیمات آن ها و
بر توانای  پیشناد دادن
فتار  اسا  تجزیه و تحلیل ر

آن ها

تسیل روابط افراد و 
ه کسو و کارها بین الملل  ب

واسوه درو زبان های میتلف
جان از طریق پردازش زبان  

طبیع 

باط  تحلیل رفتار مشتری و ایجاد ارت
بینه تر از روش های قبل  با  
مشتریان از طریق دستیارهای  

هوشمند

ساخت وب سایت و انجام  
امور اینترنت  از طریق 
گفت و گو با بات های  

هوشمند

هوشمندسازي خدماتچالش ها و فرصت هاي مطرح در زمينه ي 

ر ایجاد دستیارهای هوشمند برای کاهش هزینه، زمان و ارائده پیشدنهاد بده افدراد و شدرکت هدا د      
جهت تسهیل انجام کارها 

ا  سنجش نقاط ضعف افراد ب
کمک هوش مصنوع  یا 
آزمون های تحلیل میزان  
یادگیری ایجاد دورو آموزش 

شیص  سازی  

مشاورو و آموزش در خصوص 
کسو و کارها و کاهش هزینه و زمان  

برای افراد

فرصت هاي مطرح در زمينه ي  /چالش ها
و راهکارهاي ارائه شده براي آن هاشخصی سازي خدمات
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي

:توضیح

www.calldesk.ai/index.html

CallDesk یک پلتفرمSaaS(نرم افزار به عنوان سرویس )    اسـت و بـا کمـکAPI   بـا

هـم  نرم افزار یا وبگاه شرکت یکپارچه شده و به تماس ها پاسخ می دهـد و در صـورت م  

لتفرم با این پ. دهدبودن تماس و عدم حل آن توسط هوش مصنوعی به اپراتورها انتقال می

CRM    ین ایین  همدنی . ها یا سیستم های فروش بلیت نیز ترکیو م  شیود و قابلییت شیصی  سیازی دارد

انسان  بیر  دستیار صدای مبتن  بر هوش مصنوع  م  تواند تما  های تکراری را تشییص دهد تا نیروی

.روی تعامالت ارزشمند با مشتریان تمرکز کند

به عنوان مشتری قرارداد بسته MGENو La Posteشرکت بزرگ مانند 10این استارت آپ تا کنون با 

زبیان  54همدنیین ایین پلتفیرم از    . که این شرکت ها به صورت دقیقه ای هزینه های را پرداخت می  کننید  

.میتلف پشتیبان  م  کند

هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

شرکت ها :یروه مخاطب

CallDesk:نام شرکت

:مدل درآمد

4و 2چالش فرصت :مسائل راهبردی

پلتفرم ردیاب  تما :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر2.5:هکل سرمایه  تامین شد

..……:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

شیص  سازی خدمات
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.upstart.com

Upstartبا استفاده از توسط کارکنان سابق گوگل تاسیس شد و اولین پلتفرمی بود که

ودکـار  هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، روند اعتبار دهی و گرفتن وام را به صورت خ

توسعه این شرکت مدل بیمه گذاری اختصاصی خود را با کمک هوش مصنوعی. ارائه کرد

ـ    ب را داده و از تحلیل اطالعات اعتباری فرد، سوابق فعلی و گذشـته وی، وام هـای مناس

رکت ایین شی  . شناسایی و حتی وام های شخصی سازی شده را به آنان تخصیص مـی دهـد  

و ساله با برو یابت که عمدتا برای پرداخت بده  کارت های اعتبار، خریید هیای کیالن   5ساله و 3وام های 

ه افراد و به همدنین عالوو بر پلتفرم  که به طور مستقیم ب. سرمایه گذاری در آموزش حرفه ای ارائه م  دهد

ا، صورت همتا به همتا تیصییص یافتیه، عیالوو بیر آن سیرویس فنیاوری ایین شیرکت توسیط بانیک هی           

اتحادیه های اعتباری و سایر صندوق ها هم مورد استفادو قرار م  گیرد

هوش مصنوع ، کالن دادو:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

بانک ها، بیمه و عموم مردم:یروه مخاطب

Upstart:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول
ج  و پلتفرم  هوشمند جت اعتبار سین 

پرداخت وام های شیص  شدو به افراد

:حوزه فعالیت

میلیون دالر85.7:هکل سرمایه  تامین شد

Series D:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو برای فروش نرم افزار
واسوه گری از وام های همتا به همتا

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.Luminance.com

Luminance   ن دادو در در زمینه توسعه نرم افزار تجزیه و تحلیل سند برای ایمن سازی سیسیتم هیای کیال

ی مختلف را این نرم افزار نمایی کلی از شرکت ها. سازمان های چندملیت  و دولت  فعالیت م  کند

ارکنـان  فراهم می کند و با خوشه بندی و فیلتر کردن اسناد بر روی حذف وظایف اداری ک

ا این استارت آپ ریسک، تجسم دادو ها، تشیییص نابنجیاری هیا و همدنیین بررسی  هیا ر      . تمرکز دارد

کییاربران را قییادر می  سییازد وظیایف را تیصیییص و تیییم خیود را پیشییرفت دهنیید و    . تشیییص میی  دهید  

کـال و  عالوه بر این، هوش مصـنوعی ایـن پلتفـرم بـه و    . سرمایه گذاری متعدد را مدیریت کنند

قراردادهای تیم های حقوقی کمک می کند تا طبقه بندی، بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد و

.مختلف را انجام دهد

هوش مصنوع  و پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

وکال، تیم های حقوق  و سازمان ها:یروه مخاطب

Luminance:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

قانون پلتفرم هوشمند برای امور:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر23:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.synap.ac

Synap      ن خیود را  یک پلتفرم یادگیری الکترونیک  برای دانیش آمیوزان و متیصصیان اسیت کیه کیاربرا

گذارنید و  تشویق م  کند تا با دوستان و همکاران خود تست های چند  گزینه ای ایجاد کردو و بیه اشیتراو ب  

ـ     . عالوو بر این با تست های دیگر نیز به تمرین بپردازنید  نوعی این پلتفـرم بـه کمـک هـوش مص

آزمون ها را به طور منظم در اختیار کاربران مـی گـذارد و همچنـین معلمـان مـی تواننـد      

ظارت امتحانات خود را در آن بارگذاری کرده و نتایج کسب شده توسط دانش آموزان را ن

ون در گذشیته  چ. دانشجویان متوجه شدند که این پلتفرم تاییر به سزای  در زمان امتحانات آن ها دارد.کنند

لتفرم  هوشمند، موالعه کتاب درس  طوالن  و خسته کنندو بود، آن ها تصمیم گرفتند این فرایند را تحت پ

.در اختیار همگان قرار دهند و به پلتفرم آموزش  برتر دنیا تبدیل شود

هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

دانش آموزان، دانشجویان و متیصصان:یروه مخاطب

Synap:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

آموزش  هوشمندپلتفرم:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

هزار پوند200.9:هکل سرمایه  تامین شد

..……:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم پکیج ها

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.gousto.co.uk

Goustoخـت آن  استارت آپی در زمینه تهیه بسته مواد اذایی و همچنین دستورالعمل پ

و گزینه مختلف دستور پخت اذا که شـامل سـبزیجات  29این شرکت اکنون . می باشد

وعی این پلتفـرم بـه کمـک هـوش مصـن     . پروتئین است را در پلتفرم خود ارائه می دهد

ه های تهیـه  محیطی بهینه برای انتخاب ارائه کرده و سفارشات را دریافت می کند و بست

نفیر مناسیو   4تا 2غذاها کامال انگلیس  و هر وعدو آن برای . اذا را به دست مشتریان می رساند

نوع ، در حال  که ت(ارزان تر از بزرگ ترین رقیو خود در انگلیس% 25)پوند 3قیمت این بسته ها تقریبا . است

یل انتیاب ایین  گاستو ادعا م  کند کیفیت، سادگ  و تنوع دال. استغذای  این شرکت دو برابر رقیو خود 

ردو و مسییری  این شرکت اولین نسیه پلتفرم اختصاص  خود را عرضیه کی  . استپلتفرم از سوی مشتریان 

و بسته هیای اولیین میاو    % 50همدنین برای خرید اولین بسته . مولوب برای سفارش غذا ایجاد کردو است

. تیفیف م  دهد% 30

هوش مصنوع  و اپلیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:یروه مخاطب

Gousto:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ی  به پلتفرم برای تیه بسته های غذا:خدمت/محصول
همراو دستور پیت

:حوزه فعالیت

میلیون دالر100:هکل سرمایه  تامین شد

Series E:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.ucenter.17zuoye.com پلتفرم آنالین و هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2007:سال تاسیس

چین:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

17zuoye دهندو  پلتفرم چند منظورو ای است که در هماهنگ  بیا برنامیه درسی  و کتیاب هیای     ارائه

ـ . درس  توسعه یافته است امع از این پلتفرم ارائه دهنده مجموعه ابزارهای آموزشی و آمار ج

بـه  شرایط کالس به معلمان، نرم افزارهای آموزشی نوین و هماهنگ با محتوای درسـی 

. دانش آموزان و گزارش های جامع فردی از وضعیت درسی فرزندان به اولیـا مـی باشـد   

تیرین  و دارای بزرگهمچنین در نقش یک شبکه اجتماعی کاربران عمل می کنـد این شرکت

ایین شیرکت بیا اسیتفادو از     . کشور چین اسیت در Wechatانجمن های آنالین معلمان و جامعه والدین 

اطالعات بدست آمدو در بستر خود و تحلیل آن ها، راهکار های جدیدی را در این حیوزو بیه کیاربران ارائیه    

ائیه  این مجموعه این امکانات را با استفادو از هیوش مصینوع  در قالیو ییک پلتفیرم آنالیین ار      . م  دهد

.م  دهد

17zuoye

پلتفرم آنالین مدیریت یادگیری

میلیون دالر135

Series E

دانش آموزان

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 

76



شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.joinroot.com. :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

Root Insurance

ارائه بیمه خودرو متناسو با رفتار رانندو

میلیون دالر177.5

Series D

رانندگان

مصنوع موبایل و هوش اپلیکیشن 

امـه بـرای   این شرکت اولین ارائه دهنده بیمه مبتنی بر تلفن همراه است که از یـک برن 

ادات راننیدگ   این شرکت ع. ارزیابی رانندگان بر اساس رفتار رانندگی آن ها، استفاده می کند

بیمه ای  خدمت و تحلیل،تجزیه و پس از ( تست رانندگ  کاربر) کردو کاربر را برای دو تا سه هفته بررس  

ه ایین  تیرین عیامل  اسیت کی    تست رانندگ  کاربر بزرگ. کاربر ارائه م  دهدایرا موابق با رفتارهای جادو

ار راننیدگ   مقد، با وزن کمتریآن پس از . شرکت هنگام ارائه شرایط بیمه نامه و قیمت آن در نظر م  گیرد

.نیز در نظر م  گیردرا و سابقه اعتباری کل  کاربر 

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.bidgely.com پلتفرم آنالین، هوش مصنوع  و کالن دادو:فناوری های کلیدی

:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

یپلتفرم برای مدیریت مصر انرژ:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر51.6:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

برقیلوازمانرژیمصرفبهمربو داده هایآنالیزجهتافزارنرمیکشرکتاین

کاربرهبونمودوتحلیلراخانهبرق لوازمتکتکانرژیمصارافزارنرماین.استنمودهایجاد

برای.دهدم ارائهمصردرجوی صرفهجتراهکارهای وخودمصارمورددرمفیدیاطالعات

هچکهم  دهدپیشناداوبهکاربرروزانهکارهایوهاعادتحسوبرروزشبانهازساعتهردرمثال

برقکنندوتأمینهایشرکت.دهدانجامم  تواندخودهایهزینهوانرژیمصرکاهشبرایکارهای 

جلورابرقبینهمصرجتآنانمشارکتونمودوتعاملمشترکانبام  توانندافزارنرماینکمکبه

.نمایند

Bidgely

2011

خانگ 

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.plotwatt.com :فناوری های کلیدی

2008:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتفرم برای بینه سازی انرژی:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

پیشیانرژسازیبهینهراهکارهایشبیه سازیومدل سازیاندازه گیری،باشرکتاین

 هایسرمایه گذاریاولویت بندیجهتراکسب وکارهاصاحبانوافرادگذاری،سرمایهاز

یکشرکتاین.می کندراهنماییانرژیبهمربو هزینه هایدرصرفه جوییبرایخود

وکردویلتحلراخودهوشمندکنتوربهمربوطدادو هایآنطریقازتام  گذاردکاربراناختیاردرپلتفرم

وم  روددرهبهجاهای چهدرانرژیکهگویدم شمابهپلتفرماین.بسنجندراخوداقتصادیعملکرد

راهکارهایپلتفرمایندیگرعبارت به.داردوجودآنرفتهدرازجلوگیریبرایراهکاریچه

. دهدم راانرژیقبو کاهشامکانخانوارهاوهابیزینسبهونمودوشیص راانرژیمانیتورینگ

Plotwatt

اداری، خانگ 

مصنوع آنالین و هوش پلتفرم 

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.cloudnc.com :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

CloudNCوعی یک نرم افزار در حوزه ی تولید هوشمند است که به وسیله ی هوش مصن

. به طور کامالً هوشمندانه ای مدیریت می کندرا CNCدستگاه های ابری پردازش و کنترل 

نرم افزاری توسعه دادو است که به عنوان مثال بشیود  CNCاین شرکت باهد هوشمند سازی دستگاو های 

پیس از  . رسید با یک کلیک تمام  دستگاو ها فرآیند تولید قوعات را انجام داد و دخالت انسان  به حیداقل ب 

  و نصو این نرم افزار برای دستگاو های مورداستفادو بیا کمیک تحلییل دادو هیای توسیط هیوش مصینوع       

. هوشمند شدو و دخالت انسان  به حداقل خود م  رسید CNCدستگاو های پردازش ابری همدنین خدمات 

ری آن تمیام   به دلیل عدم پیدیدگ  و سادگ  در استفادو از این نرم افزار و همدنین قابلییت انعویا پیذی   

به راحت  ییک  مدل های دستگاو ها از سازندگان بدنه ی لپ تاپ تا تولید کنندگان بدنه ی موتور جت م  توانند

.کلیک از این نرم افزار استفادو کنند

CloudNC

CNCنرم افزار کنترل دستگاو های 

میلیون پوند11/5

صنایع تولیدی

اپلیکیشن موبایل ماشین  و ، یادگیری مصنوع ، پردازش ابریهوش 

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.trip.io هوش مصنوع  و بالو چینپلتفرم نرم افزاری،:فناوری های کلیدی

2018:سال تاسیس

چین:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

قلپلتفرم  برای ارائه خدمات حمل و ن:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

دالرمیلیون16:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

(واسوه گری)مشارکت در فروش 

Trip.ioفعالیتلمحواستچینبالکفناوریپایهبرایرمتمرکزسفرخدماتپلتفرم

.استشدهواقعچیندرآن

هزینهم  توانندمسافران.م  کندفراهممسافرانبرایجانتمامدررااقامتگاورزروامکانسامانهاین

مینتضآن هاشیوواینبا.کنندپرداختمجازیارزهایازاستفادوباوآنالینبه صورتراخوداقامت

.دادو اندافزایشراخودقیمت گذاریشفافیتوم  دهندخودمصر کنندگانبهقیمت 

.م  کندفراهممسافرانبرایراصمیم وخاصتجربه ایآن هاکنندگانتأمینجامعههمدنین

Trip.io

شرکت های گردشگریمسافران و 

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.rocketrip.com هوش مصنوع ، کالن دادو:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

دالرمیلیون32.2:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

Rocketripوشرکت هابرایسفرهزینهمدیریتواطالع رسانیحرفه ایپلتفرم

.استکارمندان

صورتبهنسازمامسافرت سیاست هایگرفتننظردروقیمتبه هنگاماطالعاتاسا برپلتفرماین

رفه جوی صازایدرکارکنانسامانهاینازاستفادوبا.م  کندارائهراسفراختصاص بودجه هایهوشمند

لتفرمپاین.م  کنندزیادیصرفه جوی سازمان هانتیجهدروم  گیرندپاداشخودمسافرتهزینهدر

.داردتوییتروGE،Edmundsجملهازمشتریان 

نیویوروشردرکردندسرمایه گذاریآنروی2013سالدرکهRocketripگذارانسرمایهتمام

جملهازY-CombinatorوCanaanشرکت،Bessemerسرمایه گذاریشرکت.هستندمستقر

.هستندآن ها

Rocketrip

ارائه خدمات پشتیبان به 
گردشگران و شرکت های  

گردشگری

تجاری و کارمندانشرکت های 

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.travelflan.com و هوش مصنوع اپلیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

هنگ کنگ:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

دستیاری هوشمند برای ارائه خدمات:خدمت/محصول
به مسافران

:حوزه فعالیت

هزار دالر125:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

(واسوه گری)مشارکت در فروش 

TravelFlanسفرمومیعتجربهتامی کندکمکواستمتنبرمبتنیهوشمنددستیار

.بخشدبهبودمسافرانبرایرا

بهتوجهبااین،برعالوو.داردنیاززیادیتالشوزمانبهکهاستاینسفرریزیبرنامهکنون مشکل

ینآنالجستجویهمدنین.م  شودجدیمشکالتدچارمحل حمایت هایفرهنگ ،موانعوزبانموانع

اینجهنتیدر.نداردرامسافرانبهبه هنگاموکارآمدمشاوروتوانای ودهدانجامتواندم محدودیکمک

م راامکاننایکاربرانبهکهاستنمودومتنبرمبتن مسافرت دستیاریکتوسعهبهاقدامشرکت

خواستدرجواببه هنگامصورتبهوکنندمورحزمانهردرراخوددرخواست هایوسؤاالتتادهد

.بیابندشدوارائهجواب هایلیستمیاندرراخود

TravelFlan

مسافران

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.bridgeinternationalacademies.com :فناوری های کلیدی

:سال تاسیس

:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

ه به ایجـاد  این شرکت دارای شبکه ای از مدارس ابتدایی با  هزینه بسیار پایین است، ک

ین المللی این شرکت ب. آموزش با کیفیت باال در کشورهای در حال توسعه اختصاص دارد

این مجموعه از طریق یک . دالر در ماه ارائه دهد4با کیفیت باال به قیمت قادر است آموزش

هیر مدرسیه   . سیستم متمرکز ادارو م  شود و هزینه های اجرای  برای راو اندازی مدار  را کاهش م  دهید 

م  از میدیر آکیاد  . این مجموعه فقط یک کارمند اجرای  دارد، که به عنوان مدیر آکادم  شناخته می  شیود  

هوش مصنوع  و طریق پلتفرم موبایل و پلتفرم آنالین این مجموعه مدیریت م  کند که یه وسیله فناوری

ین و ایین اطالعیات از طرییق معلمی    . پردازش و ذخیرو سازی ابری به اطالعات مورد نیاز دسترس  م  یابد

.مدیران مدار  دیگر به روز رسان  م  شود

ابریذخیرو سازی هوش مصنوع ، اپلیکیشن موبایل، پردازش و آنالین، پلتفرم 

Bridge International Academies 

خدمات آموزش 

میلیون دالر28

Series D

دانش آموزان

کنیا

2007

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.coorpacademy.com پلتفرم آنالین و هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

ایـن مجموعـه دارای  . این شرکت در حوزه آموزش در بستر آنالین فعالیـت مـی نمایـد   

ـ     تر دوره های متفاوت از حوزه های مختلف آکادمیک و ایر آکادمیک مـی باشـد کـه در بس

ورت سنت  محصوالت این مجموعه عالوو بر محتوای آموزش  که به ص. پلتفرم آنالین ارائه می گردد

الش هیا  ارائه اساتید و متون و جزوات درس  ارائه م  شود، قسمت  از خدمات آموزش  به صورت چقالودر 

ات، دارای این پلتفرم عالوو بیر ایین خیدم   . وار سازی نیز ارائه م  گرددو بازی ها بین کاربران در قالو بازی

اب بسیته میورد   هوش مصنوع  برای تحلیل و بررس  وضعیت آموزش  کاربران م  باشد که بسته به انتیی 

.نظر آن ها قعال م  گردد

coorpacademy

ارائه محتوای آموزش 

میلیون دالر15

Series B

شرکت هادانش پژوهان و 

سوئیس

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 

85



شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.sparkki.com آنالین، هوش مصنوع  و بالکدینپلتفرم:فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

.......:هکل سرمایه  تامین شد

.........:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

Sparkkiقیات  مجموعه ای است که به طور خاص برای آموزش انواع شیوو های یادگیری، ترکیو تحقی

ت هیای  آموزش سنت  با فناوری نوظور به منظور حصول اطمینان از اینکه دانش آموزان و کارمندان میار 

این سیسـتم بـه ارائـه دهنـدگان     .الزم برای رقابت جان  در نیروی کار را دارند، ایجاد شدو است

موعه دوره های آموزشی این  امکان را می هد که محصول خود را در بستر پلتفرم این مج

لف آموزش  از از قابلیت های دیگر این پلتفرم م  توان ارائه راهکارهای میت. گذاشته ودرامدزایی کنند

بالکدین اتریم م  باشدپلتفرم این مجموعه براسا . طریق هوش مصنوع  به مدار  و معلمین نام برد

Sparkki

پلتفیییرم آنالیییین میییدیریت   
یادگیری و منابع آموزش 

کسو و کارها دانش پوهان، مدار  و 

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.toppr.com :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

شگاه این مجموعه به صورت تخصصی در زمینه ی آمادگی دانش آموزان برای ورود به دان

شید کیه متقاضییان    این شرکت دارای پلتفرم آنالین در بستر موبایل و کامپیوتر می  با . فعالیت می نماید

ر آزمیون هیای ایین مجموعیه د    . م  توانند در آن از ویدئو های آمادو شدو در مباحث میتلف استفادو نماینید 

ابیری پیس   هوش مصنوع  این پلتفرم یا یرو گیری از پردازش و ذخیرو سازی. همین بستر انجام م  پذیرد

یین  از برگزاری آزمون تحلیل دقیق  از نتیجه آزمون داوطلو ارائه می  دهید کیه داوطلیو بیا اسیتفادو از ا      

.اطالعات م  تواند نقاط ضعف خود را یافته و در جت برطر نمودن آن  ها تالش نماید

toppr

پلتفیییرم آموزشییی  و  
ریتحلیل میزان یادگی

میلیون دالر24

Debt Financing

داوطلبان ورود به دانشگاو 

پلتفرم آنالین، هوش مصنوع ، اپلیکیشن موبایل، پردازش و ذخیرو سازی ابری

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.bext360.com هوش مصنوع  و بالکدین:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

مکزیک:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش توکن

ا آغیاز  با ایجاد اولین راهکار زنجیرو بلوک  اش با موضوع زنجیرو تأمین دادو کار خیود ر 360شرکت بکست

وو شدو و به طور اختصاص  برای صنعت تولیید و مصیر قی   نامیدو bextmachineپلتفرم این .کرد

ی شـود،  این سیستم که با تولید قهوه در مزرعه توسط کشاورزان آااز م. طراح  شدو است

س این مسیر سپ. با پرداخت پول در بستر زنجیره بلوک به فروشندگان ادامه پیدا می کند

طول این تا هنگام رسیدن محصول به دست مصرف کننده نهایی ادامه پیدا می کند و در

ییل دسترسی    قوو به یک برنامیه موبا کشاورزان . می شوندمسیر تمام اطالعات مرتبط نیز ثبت 

ا استفادو خواهند داشت که به آن ها اجازو م  دهد تا نتایج نای  زنجیرو تأمین را مشاهدو کنند و به عالوو ب

ری دائمی  بیرو   از پلتفرم زنجیرو بلوک  استالر نیز م  توانند از ویژگ  های  مثل پرداخت های آن  و رهگیی 

همه بازیگران صنعت قوو اجازو م  دهید تیا بیه ایین اطالعیات      به Bextmachineپلتفرم . شوندمند 

ارآمیدباعث  این امکان با ایجاد ییک زنجییرو تیأمین ک   . ذخیرو شدو در زنجیرو بلوو دسترس  داشته باشند

مات ایین  در حال حاضر خید شاید . استافزایش باروری و رشد این صنعت و تأمین مزایا برای تمام طرفین 

کمک ” نصفانهتجارت م“شرکت کمک  به استقالل کشورها در زمینه تولید قوو نکند اما به ترویج مفوم 

.خواهد کرد

Bext360

نجیرو  شفاقیت و تسیل فرایندهای ز
تریتامین از تولید تا فروش به مش

میلیون دالر4.6

SEED

های  صاحبان فروشگاو و و کسو و کار
انآنالین، تولیدگنندگان،مشتری

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.adeptmind.ai هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

تبلیغات

هد این استارت آپ این اسیت کیه ارتبیاط فروشیگاو هیای آنالیین را بیا مشیتریان از طرییق جسیتجوی          

میان فروشیگاو  این شرکت با استفادو از الگوریتم یادگیری و هوش مصنوع  پل . هوشمندانه ببود بیشد

چ  فکر میکنید شعار این استارت آپ این است که کاف  است تا بگویید به. آنالین و مشتری ایجاد م  کند

تری نیاز خود را موتور جستجو می باشد که مشیک کارکرد این پلتفرم نحوه . بیابیمتا ما آنرا 

رفـی  در آن نوشته و با سرچ محصول مورد نیاز از میان فروشـندگان آنالیـن بـه وی مع   

ود را ببیود  پلتفرم با الگوریتم یادگیری سرچ ها و رفتیار مشیتری را ییاد گرفتیه و سیرچ خی      این . می گردد

.م  دهد

Adeptmind

جستجوی محصوالت

میلیون دالر5.5

Seed

فرشگاو اینترنت  و مشتربان نای 

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.mobymart.com هوش مصنوع  و اتومبیل های مستقل:فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

چین:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

هـر  این شرکت قصد دارد فروشگاه های خرده فروشی را  به درب منزل مشتریان یـا در 

یان بـه  جایی که مشتریان قرار دارند ببرد و بدین ترتیب نظام معمـول مراجعـه مشـتر   

این شرکت اولین فرشگاو خردو فروش  بیدون متصیدی  .فروشگاه ها را برای خرید برعکس نماید

شیرکت  فروشگاو ایین . استجان و سپس اولین فروشگاو بدون متصدی متحرو جان را را افتتاح کردو 

صیر و  یک کانتینر هوشمند م  باشد که بدون رانندو و به صورت برقی  کیار می  کنید و کاالهیای زود م     

ت را به درب منزل فرد بردو و خرید بیه صیورت هوشیمند و بیا موباییل صیور      ... ضروری مانند شیر و دارو 

ن این امکان را فراهم م  آورد که مشتریان از طریق لمس تنا یه دکمیه در تلفی  Mobymart.م  گیرد

اشیند و  همراو خود بتوانند در کمترین زمان ممکن فروشگاو خردو فرش  متحرو را در جلوی خود داشیته ب 

دیگر نیاز نیست برای خرید به فرشگاو مراجعه نمایند

MOBY MART

خیردو فروشی    فروشگاو های 
منزل مشتریدر 

هزار دالر200

SEED

مصر کنندگان نای  

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.ecrebo.com هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2010:سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

روش این شرکت برای خردو فروش  ها و فروشگاو های زنجیرو ای دست به بازاریاب  و فروش در لحظیه فی  

ـ م  زنید،   ( pos)وزبا استفاده از فناوری خود که مبتنی بر هوش مصنوعی و دستگاه های پ

خود می باشد داده های مشتری در خریدهای مختلف را جمـع آوری و بررسـی  مخصوص 

ریـد،  نهایی خرید مشتری و پرداخت هزینه خلحظه کرده و پس از تجزیه و تحلیل ، در 

انیتور دستگاه پیشنهادات مکمل یا متناسب با سوابق مشتری از خریدهای قبلی بر روی م

فیزایش  از این طریق موجبیات ا . ارائه می دهدفاکتور پوز، به وی یا به صورت کوپن در انتهای 

خیدمات خیود را   ECREBOشایان ذکر است که . فروش و بازگشت مشتری به فروشگاو را فراهم م  آورد

تفرم امکیان  قابلیت دیگر این پل. نرم افزار و درگاو پرداخت ارائه م  دهدقالو به فروشگاو های آنالین هم در 

به فروشگاو ها و د را م  باشتحلیل رفتار مشتری از سوابق وی به منظور هدفمند کردن پیشنادات تبلیغات  

دها و حیال حاضیر برخی  از بزرگتیرین برنی     در .می  کنید  صاحبان برند بیرای تبلیغیات هوشیمند نییز ارائیه      

.فروشگاو های انگلستان از خدمات این استارت آپ استفادو م  کنند

ecrebo

دستگاو پوز هوشمند

میلیون دالر22

SERIES D

و آنالینزنجیرو ای فروشگا های 

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.slice.is اپلیکیشن موبایل و هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

لتفـرم بـه   ایـن پ . این شرکت یک استارت آپ بیمه است که یک پلتفرم مبتن  بر تقاضا ارائه می  دهید  

رنامـه  نه بـه صـورت ب  )کاربران اجازه می دهد تا خدمات بیمه را فقط زمانی که نیاز دارند

ننـدگان  به عنوان مثال این برنامه یک خدمت بیمه بـرای را . خریداری کنند( های ساالنه

بیرای  . نـد ارائه می دهد به گونه ای که راننده می تواند فقط درحین رانندگی خود را بیمه ک

را ( ارائه شدو توسط همین شرکت)Rideshareاین کار کاف  است  رانندو به هنگام رانندگ   برنامه ی 

بیرای  Rideshareهنگام  که ایین برنامیه   . روشن کند و زمان  که  به مقصد رسید آن را خاموش کند

ایبری را این شرکت خدمات محافظت خانه و حمالت سی . رانندو روشن باشد او تحت  پوشش بیمه م  باشد

.نیز به همین صورت پوشش م  دهد

Slice Labs 

مبتن  بر تقاضاارائه بیمه

میلیون دالر15.5

Series A

خانه دارهارانندگان، 

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.goji.com پلتفرم آنالین و هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2007:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

..……:آخرین نوع تامین سرمایه

واسوه گری

ـ     تفاده از این شرکت یک آژانس بین المللی بیمه ای پیشرو در آمریکا اسـت کـه بـا اس

ـ تکنولوژی هوشمند و با تخصص انسانی به کاربران در یافتن بهتـرین   قیمـت  ه بـا  بیم

خانیه،  انواع بیمه های  که توسط این شرکت ارائه م  شیود شیامل بیمیه هیای    . مناسب کمک می کند

به صدها هیزار آمریکیای  کمیک کیردو     Goji، 2007از سال . خودرو، مستاجر و بیمه مسئولیت م  باشد

.اری کننداست تا قیمت های برندهای برتر را مقایسه کنند و خدمات  را که برای آنا مناسو است، خرید

Goji

مقایسه انواع بیمه 

میلیون دالر104.2

شرکت های بیمه و  مصر کنندو

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.imoney-group.com پلتفرم آنالین و هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

مالزی:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

.........:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

iMoney   یمـه،  یک پورتال مقایسه برنامه های مالی است که به صـورت آنالیـن بـین ب

در .  دهـد مقایسه انجام میکنندگان کارت های اعتباری، وام ها، پهنای باند برای مصرف 

مورد نیاز خود واقع این شرکت با استفادو از فناوری به مشتریان یک تجزیه و تحلیل رایگان از محصوالت

ایسیه  این کار مشتریان را قادر م  سازد تا بیدون بازدیید از چنیدین تیامین کننیدو بیرای مق      . ارائه م  دهد

سه . ه را انجام دهندمحصوالت خود، بتوانند به طور مستقیم با استفادو از کامپیوتر یا تلفن همراو این مقایس

برنامه های مال  را با استفادو از ابزار سیادو و شیفا   -1ویژگ  اصل  این شرکت به این صورت است که 

لفین  مشتریان م  توانند به صورت مستقیم از طریق وب سایت و ییا ت -2. برای مشتریان مقایسه م  کند

ونه بیه  مقاالت  آسان برای کمک به مشتریان به منظور  اینکه که چگ-3. فرآیند خرید خود را انجام دهند

رکت در دفتر مرکیزی ایین شی   . مدیریت و حفظ منابع مال  خود کمک کنند، از طریق سایت ارائه م  شود

.باشدکواالالمپور و دفاتر عملیات  آن در سنگاپور، اندونزی، فیلیپین، هنگ کنگ و تایلند م 

iMoney Group

ان مقایسییه تییامین کننییدگ 
فعال در حوزو فینتک

میلیون دالر10.7

مصر کنندو

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.wefoxgroup.com پلتفرم آنالین، اپلیکیشن موبایل، هوش مصنوع  و کالن دادو:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

آلمان:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

واسوه گری

Wefoxنـدگان  پلتفرم بیمه آلمانی است که مشتریان، کارگزاران بیمـه و ارائـه ده  یک

رواقیع ایین   د. بیمه را قادر می سازد تا به صورت  دیجیتال بیمه را مدیریت و معامله کننـد 

سیوال  شرکت یک اپلیکیشن تلفن همراو ارائه دادو است کیه  پیس از ورود کیاربر و پاسیخ دادن بیه چنید      

با کاربر تما  گرفته م  شود و تمام اطالعات جمیع آوری و  Wefoxشیص ، از طر کارشناسان بیمه  

لیکیشن انیواع بیمیه   کاربران م  توانند در این اپ.سپس بترین بیمه متناسو با کاربر به آن پیشناد م  شود

ز در حیال حاضیر  ا  . خود را مدیریت و خریداری کنند و  عالوو بر آن موالبه مجازی خود را نیز انجام دهند

Wefoxگیروو  . مصر کنندو استفادو م  کنند250،000شرکت بیمه و 300خدمات این شرکت، بیش از 

ONE. را نیز مدیریت م  کنید ONEیک هلدینگ فعال در زمینه بیمه م  باشد که شرکت دیگری به نام 

رای تمیام  یک شرکت بیمه اروپای  کامال دیجیتال است و چشم انداز آن این است که تنیا ییک بیمیه بی    

.یکپارچه شدو استWefoxبه طور کامل در پلتفرم ONE. ایجادکندخورات در زندگ  

wefox Group

اپلیکیشییین دیجیتیییال بیییرای 
شرکت های بیمه و مشتریان

میلیون دالر38.5

Debt Financing

شرکت های بیمه و مشتریان

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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شخصی سازي خدماتاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.heybrolly.com پلتفرم آنالین، اپلیکیشن موبایل و هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

اشتراو واسوه گری و حق 

Brollyتلفـن  یک ابزار برای خرید و مدیریت بیمه های کاربر است که از طریق برنامه
Brollyایین برنامیه شیامل سیه قسیمت       .  همراه در دسترس مـی باشـد   Advisor،Brolly

Locker  وBrolly Shop ارد، است که به  کاربر  در درو، مدیریت و خرید بیمه ای که به آن نیاز د

Brolly. کمک م  کند Advisor نید و  یک ابزار مفید است که م  تواند  نیاز های بیمه کیاربر را درو ک
ز دست رفته دارد بگوید که آیا کاربر بیش از حد یا کم تحت پوشش بیمه م  باشد، آیا پوشش تکراری یا  ا

Brolly. و غیرو Locker مکان  برای ذخیرو همه بیمه نامه های کاربر از هر ارائه دهندو بیمه ای اسیت
غییرو  کاربر، تیاریخ تمدیید، حیق بیمیه، و    خدمات بنابراین، اسناد، . که تا به حال از آن خریداری شدو است

Brollyهمیشه در آنجا وجود دارد  و هنگام  که کیاربر بیمیه را از طرییق     Shop     ،خرییداری می  کنید

Brollyبالفاصله در  Locker   در قسیمت  . خود ذخیرو می  شیودBrolly Shop     نیزکیاربر می  توانید
.  بترین بیمه متناسو با خود را انتیاب و در عر  چند یانیه خریداری کند

Brolly

اپلیکیشن مدیریت بیمه و خرید بیمه

میلیون یورو1

Seed

خریدارانشرکت های بیمه و

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي دستيار مجازي

:توضیح

www.jumper.ai :فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

سنگاپور:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

.......:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

واسوه گری 

Jumper بیه عنیوان   این شرکتپلتفرم برای تجارت در بستر شبکه های مجازی است یک

و در شیبکه هیای اجتمیاع  بیا اسیتفادو از هیوش مصینوع  خیود        شما را واسط، مشتریان بالقوو موردنظر 

نصیو برنامیه   شناسای  کردو و در کوتاو ترین زمان ممکن بدون ارجاع به... . الگوهای شناسای  کامپیوتری

شتریان بالقوو قیرار  یا اپلیکیشن  خاص و یا ارجاع به لینک  دیگر، مستقیماً محصوالت شمارا در برابر دید م

.م  دهد

jumper

ه پلتفرم هوشمند تجارت در شبک
های مجازی

SEED

زیک ، فیآنالین و کسو و کارهای فروشگاو و 
کنندگانتولید 

پلتفرم آنالین مصنوع ، کالن دادو، هوش 

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي دستيار مجازي

:توضیح

www.whisk.com پلتفرم آنالین و هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

.........:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش اطالعات و واسوه گری

WHISK بیه  ه می  سیازدک  این شیرکت مشیتریان را قیادر    فناوری . م  باشدیک پلتفرم هوشمند برای غذا

وسط خودشان واقع  ترین و نزدیک ترین تجربه دیجیتال از غذای مورد نظر خود با ترکیبات مشیص شدو ت

.دست یابند

مـواد  توسط پلتفرم هوشمند این شرکت خرده فروشی ها و فروشگاه های فعال در حوزه

ـ اذایی،  دگان مواد اولیه مورد استفاده در اذاهای گوناگون را ارائه می دهند و مصرف کنن

تـال  می توانند با ترکیب دلخواه این مواد اولیه اذای مورد عالقـه خـود را بصـورت دیجی   

درست کرده و تجربه ای دیجیتال از اذای مورد نظر خـود داشـته باشـند و در صـورت    

.عالقمندی از محصوالت برند های موجود در پلتفرم خرید کنند

WHISK

هوشییمند بییرایپلتفییرم 
خرید مواد غذای 

هزار دالر530

ن، فروشگاو، کسو وکارهیای آنالیی  
کنندگانفیزیک  و تولید 

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي دستيار مجازي

:توضیح

www.botmind.io

Botmind یک پلتفرمSaaS( نرم افزار به عنوان سـرویس )     اسـت کـه در االـب یـک

طور به تریان به سواالت و مشکالت مشاضافه شده و تیم پشتیبانی هوشمند، به اپراتور 

رقـرار  این دستیار با افزونه چـت بـاکس بـا مشـتریان ارتبـا  ب     بالدرنگ پاسخ می دهد

.می کند

ان گفتگیو کیردو و   این پلتفرم به راحت  به اکثر پلتفرم های نرم افزاری متصل م  شود تا بتوانید بیا مشیتری   

در بیه  کسو و کارهای  که از این نرم افزار استفادو م  کنند، قا. ها را حل نمایدمشکالت اولیه و تکراری آن

ر نایت د. آموزش دستیار مجازی خود و تعریف سوال ها برای پاسیگوی  به درخواست های مکرر م  باشند

یدا کند تا داشبورد این پلتفرم اجازو م  دهد تا دستیار مجازی نظارت و آموزش دادو شود و همدنین ببود پ

.در طول زمان عملکرد آن بتر و شیص  سازی شود

یادگیری ماشین وهوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

کسو و کارهای اینترنت :یروه مخاطب

Botmind:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

تجربه پلتفرم  برای به اشتراو گذاری:خدمت/محصول
زیمشتری با استفادو از دستیار مجا

:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تامین شد

………:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي دستيار مجازي

:توضیح

www.textio.com

Textio  بینـی و  یک پلتفرم هوش مصنوعی است که برای تجزیه و تحلیل متـون و پـیش 

ود یک هنیر  شعار این شرکت این است که نوشتار درست خ. بهبود عملکرد آن ها نوشته شده است

رخواسیت  درخواست کار بدهید، با کمک این استارت آپ م  توانید متن دفرضا شما م  خواهید . بزرگ است

بیرای اسیتیدام   خود را طوری بنویسید که تمایالت خوانندو در نظر گرفته شود و در نتیجه شانس بیشتری

با کمک داده هـا قبلـی و اسـتفاده از آن هـا بـرای      Textioموتور پیشگویی . خواهید داشت

ا  قوی تر شناسایی الگوهای معنی دار در زبان استفاده می کند، شما را به برقراری ارتب

Textioاولین محصول این استارت آپ .هدایت می کندبهتر و نتایج  Talent م  باشد که افراد را

حلییل  در زمینه نحوو نوشتن درخواست شغل و مکاتبات خود بیا شیرکت ییاری می  کنید و بیا توجیه بیه ت        

ه طور مداوم با  این پلتفرم ب. اطالعات راهنمای  های  به افراد برای نوع نوشتار م  کند و به آن امتیاز م  دهد

این . و یادگیری ماشین  مقدار زیادی دادو را تجزیه و تحلیل م  کند( NLP)استفادو از پردازش زبان طبیع  

میلیون شغل میتلف همراو با آماری از آن ها در مورد نحوو انجام کار را ذخیرو دارد و هیر میاو   350پلتفرم 

.میلیون شغل جدید به واسوه درخواست کاربران به دست م  آید10

هوش مصنوع ، یادگیری ماشین  و پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

افراد جویای شغل و مدیر منابع :یروه مخاطب
انسان  سازمان ها

Textio:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول
خ های که با پیش بین  پاسپلتفرم 

احتمال  به نحوو نگارش درخواست 
.کاربران کمک م  کند

:حوزه فعالیت

میلیون دالر29.5:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

شیص  سازی خدمات

4و 2چالش فرصت 
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هوش مصنوعیحوزه ي استارت آپ هاي 6

صوت و تصویرپردازش 6-4





راد جوامدع  پردازش زبان انسان با کمک هوش مصنوعی و بهبود نحوه برقراری ارتباط بین انسان و رایانه، اف
مختلف و حتی افراد ناتوان 

1

2

راهکارها ي مطرح در زمينه ي پردازش صوت و تصویر

وت، به  استفادو از فناوری تحلیل ص
او ها،  منظور تشییص صدای دستگ

موتور و تجیزات و عیو یاب  
آن ها

سولت در انجام امور روزمرو و بینه شدن
کار با وسایل الکترونیک  از طریق 

فرمان های صوت 

در  ساخت دستیار صوت 
اد  جت توانمند سازی افر
ه  ناتوان و افزایش امید ب
زندگ  در آن ها

یر تحلیل و پردازش تصاو
به منظور ارتقا امنیت  

ووح و تعریف سسیستم ها 
دسترس 

ا  کنترل کیفیت هوشمند ب
د شدو تحلیل شکل قوعات تولی
صورت بصری آن ها

ملل  تسیل روابط افراد و کسو و کارها بین ال
به واسوه درو زبان های میتلف جان از 

طریق پردازش زبان طبیع  یه  خودکار کردن وسایل نقل
با تحلیل حرکت دیگر 
وسایل و پردازش مسیر 

هاحرکت آن

پردازش صوت و تصویرچالش ها و فرصت هاي مطرح در زمينه ي 

رد افدراد بدر   پردازش تصویر و ویدئو برای پیش بینی اتفاقات، کاهش اشدتباهات و تحلیدل عملکد   
اساس حرکات آن ها

تحلیل محل قرارگیری  
بازیکنان ورزش  و آنالیز  

حرکت  آن ها با کمک پردازش
تصویر و هوش مصنوع 

لیل افزایش توان جسم  معلوالن از طریق تح
ویدئو و جبران کردن ضعف بدن  آن ها

رشد فکری کودکان توسط بازی های  
ر ایجاد  رایانه ای که به واسوه تحلیل تصاوی

شدو

فرصت هاي مطرح در زمينه ي  /چالش ها
و راهکارهاي ارائه شده براي آن هاپردازش صوت و تصویر
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(طبيعیپردازش زبان )تصویر پردازش صوت و استارت آپ هاي فعال در زمينه ي

:توضیح

www.unbabel.com

Unbabel میاد،  در حال تبدیل شدن به یک دنیای بدون موانع زبان است و امکان ترجمه های قابیل اعت

ه عنوان یک ترجمه ب»پلتفرم . یکپارچه و مقیا  پذیر را بین شرکت ها و مشتریان خود فراهم م  کند

به شرکت ها اجازه می دهد تا زبان محلی مشـتریانی کـه اهـل کشـور هـایی     « سرویس

تیبان خدمات این شرکت در االب خدمات پش. متفاوت هستند، درک کرده و ترجمه کند

از .دمانند تیکت، چت و ترجمه متون و اسناد در اختیار دیگر سـازمان هـا قـرار مـی گیـر     

جود هوش قابلیت های اصلی این شرکت، سرعت باالی ترجمه است که مشتری متوجه و

.مصنوعی در بین اپراتور و خودش نمی گردد

Caixaایین اسیتارت آپ بیا پشیتیبان       Capital ،Google Ventures وNotion Capital  بیه

به منظور درو بتیر زبیان هیا    Trelloو microsoft ،Skyscanner ،Pinterestمشتریان  مانند 

.  کمک م  کند

NLPیادگیری ماشین  و هوش مصنوع ،:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

پرتغال:موقعیت جغرافیایی

بیش فروش شرکت ها و مشتریان:یروه مخاطب

Unbabel:نام شرکت

:مدل درآمد

3و 2چالش فرصت :مسائل راهبردی

ف پلتفرم  برای درو زبان های میتل:خدمت/محصول
و توسعه بازار از این طریق

:حوزه فعالیت

میلیون دالر31.2:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

پردازش صوت و تصویر 
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(پردازش زبان طبيعی)استارت آپ هاي فعال در زمينه ي پردازش صوت و تصویر 

:توضیح

www.snips.ai

Snips  ایـن  . نید یک پلتفرم صوت  است که از هوش مصنوع  برای دستگاو های متصل اسیتفادو می  ک

، تشخیص گفتار و درک زبـان  (end-to-end)پلتتفرم با استفاده از راه حل انتها به انتها 

محصـوالت  طبیعی، هر کسی را قادر می سازد که یک دستیار صوتی قابل تنظیم بر روی

کامیل بیر روی   این استارت آپ تنا پلتفرم مبتن  بر یادگیری عمیق است که بیه طیور  . خود اضافه کند

ری نسیبت  انعوا پیذی )دستگاو عمل م  کند و مزایای متعددی از جمله ب  نیازی به سرور و فضای ابری 

  ارائیه  ، فقط یک بار هزینه و خدمات هر یک شیص  طبق قانون جدید حفظ حریم شیص(به قوع شدن

ته عملکردی بتر از آمازون السکا و گوگل اسیستنت داشSnipsطبق بررس  های انجام شدو . کردو است

.است

هوش مصنوع  و پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

م  توسعه دهندو های نرکسو و کارها،:یروه مخاطب
افزار

Snips:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

دستیار پلتفرم صوت  برای شیص  سازی:خدمت/محصول
ان صوت  بدون نیاز به سرور پشتیب

:حوزه فعالیت

میلیون دالر24.7:هکل سرمایه  تامین شد

Grant:آخرین نوع تامین سرمایه

ّ(freemiumّّ)فروش مستقیم 

پردازش صوت و تصویر 

3و 2چالش فرصت 
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(پردازش زبان طبيعی)استارت آپ هاي فعال در زمينه ي پردازش صوت و تصویر 

:توضیح

www.soundhound.com

SoundHound Inc      شرکتی نوآور در زمینـه فنـاوری اطالعـات و هـوش مصـنوعی در

ـ   . تشخیص صدا و مکالمه صوتی است تجوگر این شرکت یک سـرویس دسـتیار و جس

عمیق معنـا  صوتی که توانایی استفاده از فناوری تبدیل گفتار به مفهوم و همچنین درک

ت مشتریان این شرکاز .سال تحقیق و توسعه است10فناوری حاصل این . را دارد، توسعه داده است

این شرکت توسط شرکت های Houndifyسرویس . اشارو نمود.. م  توان به هیوندای،بنز، هوندا، آنک  و

ل صوت  بیین  خودروساز برای ایجاد دستیار صوت  در اتومبیل و یا شرکت های رباتیک به منظور ایجاد تعام

و SoundHoundاین استارت آپ اپلیکیشن تشییص موسیق  بیا نیام   . ربات و انسان، استفادو م  شود

.برای عموم مردم توسعه دادو استHoundخدمات دستیار صوت  با نام 

هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2005:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

خودروسازان،شرکت های رباتیک، :یروه مخاطب
عموم مردم،

SoundHound:نام شرکت Inc

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

المه و پلتفرم برای تشییص صدا، مک:خدمت/محصول
دستیار صوت 

:حوزه فعالیت

میلیون دالر215:هکل سرمایه  تامین شد

Corporated:آخرین نوع تامین سرمایه Round

فروش مستقیم
حق اشتراو

پردازش صوت و تصویر 

3و 2چالش فرصت 
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مجازيدستيار استارت آپ هاي فعال در زمينه ي

:توضیح

www.heek.com

Heekـ    . سازندو سریع وب سایت از طریق گفت و گو با کاربران است تیار ایـن اسـتارت آپ یـک دس

ـ    ب از هوشمند ایجاد نموده که به صاحبان کسب و کارها برای سـاختن وب سـایت مناس

ایین  پلتفیرم . طریق چت کردن با کاربران و پاسخگویی به سواالت آن ها خدمات می دهـد 

وع استارت آپ دارای یک رابط مکالمه ای است که در آن ربات های چت سواالت  در مورد سمت کاربران، نی 

.  کسو و کار آن ها و ویژگ  های مم کسو و کار مربوطه از بازدیدکنندو ها م  پرسند

اربران این پلتفرم به سادگ  قابل استفادو است و انواع میتلف  از ایین ربیات هیا را ارائیه می  دهید کیه کی        

از بتیرین  ایین اسیتارت آپ یکی    . م  توانند متناسو با نوع فعالیت وب سایت خود از آن ها اسیتفادو کننید  

.سازندو های وب گفت و گو است

هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

خردو فروشان،کسو و کارهای :یروه مخاطب
کوچک

Heek:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ساختن وب از پلتفرم  برای :خدمت/محصول
طریق گفت و گو

:حوزه فعالیت

هزار یورو700:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

پردازش صوت و تصویر 

3و 2چالش فرصت 
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(پردازش زبان طبيعی)استارت آپ هاي فعال در زمينه ي پردازش صوت و تصویر 

:توضیح

www.mindrocketsinc.com هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

اردن:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

.........:هکل سرمایه  تامین شد

...........:آخرین نوع تامین سرمایه

(freemium)حق اشتراو

. استرفته گاین مجموعه برای توسعه ابزار کمک  به ناشنوایان و کم شنوایان در سازمان ها و ادارات شکل 

بـدیل  این محصول توسط  آواتار های سه بعدی به ناشنوایان و کم شنوایان از طریـق ت 

صینوع   این برنامه با توجه بیه زییر سیاخت هیوش م    . متن و صوت به زبان نشانه کمک می نماید

. استفادو شدو در آن، قابلیت اجرا در بسیاری از شبکه های اجتماع  نوشتاری را یافته است

Mind Rockets Inc

تبدیل گفتار به زبان اشارو

معلولین و ناتوانان

پردازش صوت و تصویر 

3و 2چالش فرصت 
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:توضیح

https://www.bynorth.com/

North   عینـک هـای ایـن   . یک استارت آپ تولید کننده ی عینک های هوشـمند اسـت

 هـای  شرکت قابلیت استفاده در تمامی سطوح جامعه را دارد کـه بسـیاری از شـرکت   

تیار صوت  است دسعینک از قابلیت های این . تولیدی و خدماتی از این عینک استفاده می کنند

  کاربر را که در این عینک قرار دادو شدو و به وسیله ی هوش مصنوع  و اینترنت اشیا فرمان های صوت

. دو اسیت همدنین قابلیت های واقعیت افزودو نیز در این عینک قرار دادو ش. دریافت و آن را اجرا م  کند

رمیان هیای   این عینک ها قابلیت اتصال به سیستم ها و تلفن های همراو را نیز دارد تیا بتیوان از طرییف ف   

وی این عینیک هیا قابلییت دریافیت دادو هیا و وظیایف را دارد کیه ر       . حرکت  و صوت  آنا را کنترل کرد

.صورت شیص  نمایش م  دهدبه صفحه ی عینک 

هوش مصنوع  و واقعیت افزودو:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

تمام سووح جامعه:یروه مخاطب

North:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

عینک های هوشمند:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر160:هکل سرمایه  تامین شد

Grant:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

(عیپردازش زبان طبي)استارت آپ هاي فعال در زمينه ي پردازش صوت و تصویر 

پردازش صوت و تصویر 

3و 2چالش فرصت 
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(صوت)استارت آپ هاي فعال در زمينه ي پردازش صوت و تصویر 

:توضیح

www.onewatt.eu هوش مصنوع  و اینترنت اشیا:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

هلند:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

Onewatt:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

هسیستم نگداری و ایمن  شبک:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

........:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم 

OneWatشرکتیکAIباارموتورایمنیسیستمنگهداریسیستمیککهاست

بهوطراح باشرکتاین.کندمیفراهمایرمستقیموتهاجمیایرصدایازاستفاده

وم  دهدگوشصنعت عظیمموتورهایبهبیرون آکوستیکسنسورهایومصنوع هوشکارگیری

کردوشناسای اراشکالباالی دقتبااشکاالتبروزصورتدروم  کندبین پیشراسیستماشکاالت

.م  کندکمکمشکلدقیقوسریعرفعبهو

شبکه برق
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(ویدئوپردازش عکس و )استارت آپ هاي فعال در زمينه ي پردازش صوت و تصویر 

:توضیح

www.momenta.ai

Momenta  د و کیه هی  یک استارت آپ در زمینه توسعه رانندگی خودکار اتومبیل اسـت

ر یادگیری این استارت آپ نرم افزاری مبتنی ب. ادعای آن توسعه مغز هوشمند برای اتومبیل هاست

، برنامه ریـزی مسـیر مبتنـی داده هـا امکـان      720عمیق، نقشه برداری معنایی با کیفیت 

ـ  . تحقیق بخشیدن به رانندگی خودکار را فراهم می کند ی توانـد  سرویس این شـرکت م

ری را عابرین پیاده، خطو  راهنمایی رانندگی، خودروهای دیگر و تابلوهای راهنمای شه

ینای  کیامپیوتر و  تیم این شرکت متشکل از برخ  متیصصان برتر جان در ب. شناسایی و تحلیل کند

(محبوب ترین شبکه یادگیری عمیق)ResNetیادگیری عمیق است، از جمله یک  از برترین نویسندگان 

ImageNetو همدنین برندگان چالش  در این تیم هستند که نرم افزارهای راننیدگ  خودکیار را  2017

ن شیرکت  از حامییان اصیل  ایی   . با توانای  پیشرفته فن  و تعد قوی، به سمت نوآوری هیدایت می  کننید   

.م  توان به انویدیا و دایملر اشارو نمود

هوش مصنوع  و بینای  کامپیوتری:فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

چین:موقعیت جغرافیایی

هخودروسازان، صاحبان وسایل نقلی:یروه مخاطب

Momenta:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

توسعه نرم افزاری جت رانندگ  :خدمت/محصول
خودکار اتومبیل ها

:حوزه فعالیت

میلیون دالر83:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

پردازش صوت و تصویر 
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(پردازش عکس و ویدئو)استارت آپ هاي فعال در زمينه ي پردازش صوت و تصویر 

:توضیح

www.scortex.io

باعث نوآوری در کارخانیه هیا   4کنترل کیفیت بیش ضروری از فرایند تولید است؛ اگرچه رباتیک و صنعت 

ایین چیالش را بیا تلفییق     Scortex. شدو اما هنوز در بیش کنترل کیفیت به نیروی انسان  نییاز دارییم  

د فراینید  در واقع به دنییال ببیو  . سیت افزار، نرم افزار، یادگیری ماشین  و هوش مصنوع  حل کردو است

ـ . تولید از طریق تقویت دانش تولید و ارائه ابزاری برای تسیل تصمیم گیری اسیت  تارت آپ بـا  این اس

در رونـد  ( یـت کنترل کیف)استفاده از اتوماسیون هوشمند شکلی جدید از بازرسی بصری 

یک مرکز آنالیین و سیسیتم   )هوش کیف  .1: ابزار ارائه شدو دارای دو بیش. تولید ایجاد کرده است

یید را کنتیرل   مرکزی است که با استفادو از دادو های تصویری که از خط تولید به دست م  آید، کیفییت تول 

ا، صیفحه  این سیستم در سایت مشتریان نصو م  شود که شامل دوربین ها، چراغ هی )بازرس  .2و .( م  کند

ربیات هیا و   سیستم این شیرکت از تمیام  سنسیورها پشیتیبان  و همدنیین بیا      (. است... نمایش لمس  و 

قرمـز و  این استارت آپ با دوربین های حرارتی، مـادون . نقاله های صنعت  ارتباط برقرار م  کند

ـ   زارش سه بعدی تصاویر را بررسی کرده و آن ها را تجزیه و تحلیل می کند و در نهایـت گ

ـ  ت، ارائـه  بازرسی را در یک داشبورد که نمای کلی از کیفیتی که مشتری خواهان آن اس

.می شود

گیری ماشین مصنوع ، بینای  کامپیوتری، اتوماسیون صنعت ، اینترنت اشیا  و یادهوش:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

صنایع تولیدی:یروه مخاطب

Scortex:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ترل ارائه سیستم  هوشمند برای کن:خدمت/محصول
کیفیت 

:حوزه فعالیت

میلیون یورو1.8:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

پردازش صوت و تصویر 

3و 2چالش فرصت 

116



(پردازش عکس و ویدئو)استارت آپ هاي فعال در زمينه ي پردازش صوت و تصویر 

:توضیح

www.sportlogiq.com

ت هر بـازیکن  این استارت آپ نرم افزار تحلیلی پیشرفته ای برای تشخیص مکان و فعالی

یک های سپس با استفادو از تکن. روی زمین های چمن، یخ و همچنین در سالن ارائه داده است

هوش مصنوع ، به استیراج اطالعات مم پرداخته و آن ها را جمع آوری م  کند تیا بیه تییم و طرفیداران    

. توانای  درو بتر و تجربه ای بیش از قبل به دست آورند

SPORTLOGiQ عضو از بترین مندسیین نیرم افیزار، طراحیان، متیصصیان ورزشی  و       40با بیش از

تیا از بتیرین آزمایشیگاو هیای کانیادا فعالییت       9میتصصان تحلیل دادو تیم  قدرتمند تشیکیل دادو و در  

اختیراع طی    6همدنین با مشورترین متیصصان هوش مصنوع  همکاری م  کند و حاصل آن . م  کند

. دو سال اخیر است

هوش مصنوع  و پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

آن هاتیم های ورزش  و طرفداران:یروه مخاطب

SPORTLOGiQ:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ازیکنان  بعملکردپلتفرم  برای تحلیل:خدمت/محصول
تیم های ورزش 

:حوزه فعالیت

میلیون دالر7.2:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو
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(پردازش عکس و ویدئو)استارت آپ هاي فعال در زمينه ي پردازش صوت و تصویر 

:توضیح

www.cocoon.life :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

انگلیس:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

Cocoon     سیستم امنیتی هوشمند و تحت وای فـای کـه شـامل دوربـینHD  حسـگر ،

تگاو، اگر این دسی . که فناوری تشخیص فعالیت در داخل خانه استSUBSOUNDحرکت و 

ن همیراو هوشیمند   اتفاق  غیرمعمول یا صدای نامتعارف  را تشییص دهد سریعاً فیلم  باکیفیت را بیه تلفی  

ییک  Cocoonدر اصیل  . کاربر ارسال م  کند تا بتواند اقدام  به موقع انجام دهد و احسا  امنییت کنید  

به گونیه ای اسیت   این سیستم. سیستم امنیت  و هشدار دهندو است که مبتن  بر هوش مصنوع  کار م  کند

قابیل مشیاهدو   Cocoonروزو اپلیکیشین  7که تمام هشدارها و رویدادهای یبت شدو در برنامه زمان بندی 

 صیورت  هستند و پس از هفت روز به طور خودکار حذ م  شوند و قبل از حذ خودکار، کاربر نم  تواند به

.دست  هشدارها را حذ کند

Cocoon 

دوربین امنیت  و هوشمند

میلیون دالر7.1

Equity Crowdfunding

خانوادو ها

موبایلاشیا و اپلیکیشن هوش مصنوع ، اینترنت 
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(پردازش عکس و ویدئو)استارت آپ هاي فعال در زمينه ي پردازش صوت و تصویر 

:توضیح

www.cover.com :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

واسوه گری

Cover

پیشناد بیمه با تحلیل عکس

میلیون دالر11

series A

مصر کنندو

هوش مصنوع موبایل و اپلیکیشن پلتفرم آنالین، 

ـ  ت کـه بـا   این شرکت با استفاده از یک اپلیکیشن موبایل این امکان را فراهم کرده اس

حلیـل  از هر وسیله یا تجهیزی، درخصوص آن وسیله تجزیه و تویدیو دریافت عکس یا 

. شنهاد گـردد به مشتری پیقیمت ها با مناسب ترین بیمه ها انجام گیرد و سپس بهترین 

انگ ، در واقع کاربر پس از نصو اپلیکیشن م  تواند از هر چیزی مانند خانیه، شیرکت، خیودرو، حییوان خی     

کارشناسیان  سیپس . جواهرات، وسایل الکترونیک  و غیرو عکس یا ویدیو تیه کند و آن را بارگذاری نماید

قیمت هیا   ین با مناسو ترها را شرکت درخصوص آن وسیله تجزیه و تحلیل انجام م  دهند و بترین بیمه 

ن بیرای افیراد   این اپلیکیشی . به کاربر پیشناد م  دهد و کاربر م  تواند بیمه مورد نظر خود را خریداری کند

.خواهد آوردبه دست رایگان است و شرکت درآمد خود را ازطریق واسوه گری برای شرکت های بیمه 
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(پردازش عکس و ویدئو)استارت آپ هاي فعال در زمينه ي پردازش صوت و تصویر 

:توضیح

www.sensei.tech هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

پرتغال:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

مستقیمفروش

Sensei ه اسـت با استفاده از هوش مصنوعی به کمک فروشگاه های زنجیره ایی شـتافت .

،  اطالعات را ضبط و با کمک هوش مصـنوعی  posاین شرکت با استفاده از دوربین ها و 

رفتارهای مشتری را تحلیل کرده و خروجـی هـا و تحلیـل هـایی مهـم را بـه متصـدیان       

تبیدیل  ، نرخایاز اطالعات  که شرکت م  دهد م  توان به گلوگاو های لحظه .فروشگاه انتقال می دهد

ن آن، بررسی   بازدید کنندگان از فروشگاو به خریدار، مسیر حرکت  مشتری خال  بودن قفسیه ییا پیر بیود    

... او و میزان بازده  کمپین ها و کاالهیای تیفییف دار متناسیو بیا قرارگییری نقیاط میتلیف در فروشیگ        

.این اطالعات در لحظه و به صورت گزارش های ماهانه و هفتگ  قابل رویت م  باشد.م  باشد

Sensei

توسط هیوش کسو وکار تحلیل های 
posمصنوع  و با کمک دوربین و 

هزار یورو500

Seed

زنجیرو ایفروشگا های 
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(پردازش عکس و ویدئو)استارت آپ هاي فعال در زمينه ي پردازش صوت و تصویر 

:توضیح

www.timocco.com هوش مصنوع  و سنسور های حرکت :فناوری های کلیدی

2009:سال تاسیس

رژیم اشغال گر قد :موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تامین شد

..........:آخرین نوع تامین سرمایه

مستقیمفروش

ا استفاده این شرکت ب. این شرکت با هدف کمک به کودکان کم توان تشکیل شده است

ناختی از پنج بازی نرم افزاری متفاوت در جهت کمک به کودکان در دو حوزه مشکالت ش

.و حرکتی گام برداشته است

ادو واقیع  هر کدام از این نرم افزار ها به صورت مستقل در یک بیش به کمک بازپروری کودکان مورد اسیتف 

.یرنداین نرم افزار ها غالبا در مراکز بازپروری کودکان در ابعاد وسیع مورد استفادو قرار م  گ. م  شوند

Timocco

ازی توسعه بازی  برای توانمندسی 
و ببود کودکان

کودکان و معلولین
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(پردازش عکس و ویدئو)استارت آپ هاي فعال در زمينه ي پردازش صوت و تصویر 

:توضیح

www.orcam.com هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2010:سال تاسیس

رژیم اشغال گر قد :موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

بـاطی بـه   این شرکت با تولید دستگاهی که به وسیله هوش مصنوعی و فناوری هـای ارت 

بـرای  شناسایی اجسام پرداخته و اطالعات را به صورت حسـی بـه نابینـا یـا کـم بینـا      

ات بصیری بیه   در نمونه جدید دستگاو های این مجموعه، انتقال اطالع. مسیریابی بهتر منتقل می کند

.وسیله اطالعات صوت  انجام م  پذیرد

orcam

ری به دستگاو تبدیل المان های بص
المان های حوا  دیگر

میلیون دالر86.4

معلولین و ناتوانان
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(پردازش عکس و ویدئو)استارت آپ هاي فعال در زمينه ي پردازش صوت و تصویر 

:توضیح

www.aifi.io :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

.......:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم 

AiFi ـ گاه و یک شرکت رصد هوشمند است که از طریق دوربین هوشمند، تصاویر فروش

قیمتی را کاالها و تحلیل این اطالعات متوجه می شود که مشتریان چه مقدار کاال و به چه

تری را از قفسه ها برداشته اند و در انتها و به صورت هوشمند و خودکار مبلغ خرید هر مش

.از حساب او کسر می نماید

روی فروشگاو همدنین با استفادو از رصد هوشمند انجام شدو توسط این سیستم م  توان نظارت مولق  بر

رفتیار  داشت و نیروی کار موردنیاز را کاهش داد به عالوو اطالعات به دست آمدو از این سیسیتم در بررسی   

.مشتریان نیز مفید است

AiFi

رصد هوشمند و پرداخت خودکار 

میلیون دالر4

خردو فروش  ها و فروشگاو های زنجیرو ای

هوش مصنوع دادو و کالن 
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هوش مصنوعیحوزه ي استارت آپ هاي -6

ارتقا امنيت و کاهش تقلب6-5



تحلیدل رفتدار   ارتقا فضای امنیت سایبری و کاهش تقلب و کالهبرداری با اتکا به توانمندی هوش مصدنوعی و 
کاربران 1

ارتقا امنيت و کاهش تقلبراهکارها ي مطرح در زمينه ي 

امکان ایجاد فضای امن برای تراکنش های مال 

ایجاد سیستم  بر مبنای آموزش توسط
ری از فناوری یادگیری ماشین  برای جلوگی

تکرار اشتباهات و کاهش هزینه و افزایش
برو وری

حلیل جلوگیری از تقلو کاربران و ربات ها با ت
رفتار آن ها

بود  کنترل تولید محتوا توسط هوش مصنوع  و ب
همامنیت تمام وسایل الکترونیک  متصل به

ارتقا امنيت و کاهش تقلبچالش ها و فرصت هاي مطرح در زمينه ي 

فرصت هاي مطرح در زمينه ي  /چالش ها
ارتقا امنيت و کاهش تقلب و راهکارهاي ارائه شده براي آن ها
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ارتقا امنيت و کاهش تقلباستارت آپ هاي فعال در زمينه ي

:توضیح

www.cybelangel.com

CybelAngel در .  کندیک استارت آپ در زمینه امنیت سایبری است و اطالعات افشا شدو را ردیاب  م

هانی توسط حقیقت این شرکت اطالعاتی را که به سرقت رفته و یا به طور تصادفی و ناگ

ارتاپ می تواند این است. شرکای ثالث یا تامین کنندگان منتشر شده است را پیدا می کند

اطالعات را این شرکت نشت. .متون یا اخبار را از طریق متن کاوی را در وب سیاه ردیابی کند

کت سیریع و  الگوریتم های هوشمند این شیر . با تلفیق هوش مصنوع  و تیصص انسان  تشییص م  دهد

تریان اگرچه یادگیری ماشین  بر روی هشدار دادن، برای بیش هیای  کیه بیرای مشی    . دقیق عمل م  کنند

برای حیل  CybelAngel. مم است تمرکز م  کند اما جمع آوری این هشدارها را نم  توانند انجام دهند

.ننداین مشکل افرادی متیصص سایبر، تمام اطالعات مورد نیاز برای اصالح مشکل را تیه م  ک

امنیت سایبری و یادگیری ماشین هوش مصنوع ،:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

زمینه فناوری اطالعاتشرکت ها فعال در:یروه مخاطب

CybelAngel:نام شرکت

:مدل درآمد

5چالش فرصت :مسائل راهبردی

ال پلتفرم مدیریت ریسک دیجیت:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر16.5:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

ارتقا امنیت و کاهش تقلو
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ارتقا امنيت و کاهش تقلباستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.signifyd.com

Signifyd  یک راو حل فناورانه مبتن  بیرSaaS      کیه  . در زمینیه تجیارت الکترونییک ارائیه کیردو اسیت

رشـات  راه حـل ایـن شـرکت تشـخیص سفا    . بر روی پلتفرم متقاضیان م  نشیندAPIیه صورت 

ری تقلبی از سفارشات واقعی به کمـک هـوش مصـنوعی و تحلیـل کـالن داده و یـادگی      

نـه  ماشینی است که به کسب و کار ها امکان افزایش فروش می دهد و باعث کـاهش هزی 

ـ   »رسالت این مجموعه بر پایه . ناشی از تقلب می شود د بـدون  تجـارت الکترونیـک بای

ه بررسی   این شرکت با استفادو از کیالن دادو، ییادگیری ماشیین بی    .است« ترس از تقلب رشد کند

. ا جعلی  مشیصات مشتری پرداخته و به صاحو کسو و کار اطالع میدهد که آیا سفارش واقع  اسیت یی  

و افزونیه بیه   APIاین شیرکت عیدم وجیود تقلیو در سفارشیات را گیارانت  کیردو و بیه راحتی  توسیط           

  را بیه صیورت   گارانت  این شرکت در صورت تشییص اشیتباو هزینیه  . فروشگاو سازها قابل دسترس  است

شیرکت برتیر   500این استارت آپ توسط شرکت هیای چنیدوج  و   . کامل به خوردو فروش  باز م  گرداند

.خردو فروش  اینترنت  استفادو م  شود

هوش مصنوع و کالن دادو:فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

یکخردو فروشان در زمینه تجارت الکترون:یروه مخاطب

Signifyd:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول
ر سیستم  برای جلوگیری از تقلو د

کپرداخت های آنالین در تجارت الکترونی

:حوزه فعالیت

میلیون دالر185:هکل سرمایه  تامین شد

Series D:آخرین نوع تامین سرمایه

(ادوپرداخت به ازای استف)واسوه گری

ارتقا امنیت و کاهش تقلو

5چالش فرصت 
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ارتقا امنيت و کاهش تقلباستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.getcujo.com :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتفرم برای ارتقای امنیت:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراو

Cujoپلتفرمی   مبتن  بر هوش مصنوع  است که به اپراتورهای شبکه ای و میابرات  و کاربران خانگ  

ناسـایی  پلتفرم این شرکت شامل ش. با راهکارهای میتلف مبتن  بر هوش مصنوع  ارائه م  دهد

ـ    . وا اسـت پیشرفته دستگاه، امنیت مبتنی بر هوش مصنوعی و راهکارهـای کنتـرل محت

از تمام وسایلی که با یکـدیگر در  Cujoبخش امنیت مبتنی بر هوش مصنوعیِ پلتفرم 

ی، ارتبا  هستند اعم از لپ تاپ ها، تبلت ها، گوشی های هوشـمند، گجـت هـای پوشـیدن    

ای همدنین این پلتفیرم حجیم زییادی از دادو هی    . محافظت می نماید... تلویزیون های هوشمند و 

اشیین، خیود را   شبکه محل  را تجزیه وتحلیل م  کند و با استفادو از الگوریتم هیای اختصاصی  ییادگیری م   

.این شرکت تاکنون جوایز زیادی را از آن خود کردو است. قدرتمند م  سازد

CUJO

Series B

میلیون دالر8.5

اپراتورهای میابرات  و کاربران خانگ 

کالن دادواشیا و هوش مصنوع ، اینترنت 

ارتقا امنیت و کاهش تقلو

5چالش فرصت 

129



ارتقا امنيت و کاهش تقلباستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 

:توضیح

www.shift-technology.com :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

Shift Technology

تحلیل اطالعات مشتریان

میلیون دالر39.8

Series B

شرکت های بیمه

آنالین، تجزیه و تحلیل کالن دادو و هوش مصنوع پلتفرم 

ـ  رداران این شرکت بهترین داده های علمی را برای تشخیص خودکار شبکه های کالهب

مصینوع  و  این شرکت با استفادو از فناوری هیوش . در بیمه و تجارت الکترونیک به کار می گیرد

دو اسیت تیا   اختصیاص دا تصیمیم گییری   تجزیه و تحلیل دادو های بزرگ، به شرکت های بیمه یک پلتفرم 

تیه بسیط   از رفتارهای بیمه جعل  و جرایم سیازمان یاف گستردو ای خود را برای تشییص طیف ظرفیت های 

.جام م  دهدموالبه بیمه را نیز اناتوماسیون سازی این شرکت عالوو بر تشییص تقلو در بیمه ، . دهند

ارتقا امنیت و کاهش تقلو

5چالش فرصت 
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(پردازش عکس و ویدئو)استارت آپ هاي فعال در زمينه ي پردازش صوت و تصویر 

:توضیح

www.kalrayinc.com

Kalray     ه هـای  پردازنـد . شرکت  پیشگام در تولید پردازندو برای سیسیتم هیای هوشیمند جدیید اسیت

ی دارند و با تولیدی این شرکت دارای هوش مصنوعی بوده و توانایی تجزیه و تحلیل باالی

ر لحظه شیوه  هوشمندانه خود اطالعاتی زیادی به دست می آورند، این کمک می کند که د

ایین  .برندو در ارتباطات با جهان خارج تصمیم بگیرند و همچنین امنیت اطالعات را باال ب

پزشیک ،  پردازندو ها به سرعت در صنایع  نظیر نسل جدید شیبکه هیا، وسیایل نقلییه مسیتقل، تجییزات      

م افزاری همراو ، نر(سیت افزار)این استارت آپ عالوو بر تابلو ی الکترونیک  . پباد ها و ربات ها رشد م  کنند

.پردازندو های خود ارائه م  دهد

این شرکت از شیرکت هیای انیرژی جیایگزین و انیرژی اتمی  مشیتق شیدو اسیت و مشیریان عمیدو اش            

زندگان خیودرو  تولیدکنندگان سرور، سیستم های هوشمند و تولیدکنندگان محصوالت مصیرف  ازجملیه سیا   

.هستند

و بینای  کامپیوتریهوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2008:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

سرورهوشمند وتولیدکنندگان سیستم های:یروه مخاطب

Kalray:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

تولید پردازندو های هوشمند:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر37.9:هکل سرمایه  تامین شد

..……:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

ارتقا امنیت و کاهش تقلو

5چالش فرصت 
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هوش مصنوعیحوزه ي استارت آپ هاي -6

و  تجهيزات، ماشين آالتهوشمندسازي 6-6
کمک ابزارها



الدت  هوشمند سازی ربات ها، ماشین آالت و تجهیزات برای بهبود عملکرد سازمان ها، کارخانه ها و کاهش دخ
انسان و ارائه خدمات متناسب با هر فرد 1

هاراهکارها ي مطرح در زمينه ي هوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزار

کاهش آلودگ  و ترافیک  
کالن شرها از طریق ساخت  
لیه  اتومبیل های خودران و وسایل نق

هوشمند

ارائه درگاو پرداخت ارزهای  
رمزنگاری شدو به کسو و 

کارهاجداسازی پسماندهای شری  
از طریق هوشمندسازی سول 

ربات های  زباله ها و استفادو از 
نظافتهوشمند 

کاهش دخالت انسان در  
ه ها  صنایع تولیدی و کارخان

از طریق هوشمندسازی خط
تولید و اتوماسیون

د و ربات های اجتماع  که در منازل استفادو م  شون
راد  با هد ایجاد رفاو بیشتر از طریق ارتباط با اف

خانوادو

ربات های هوشمندی که جایگزین محافظین 
دیدات را شیص  م  شوند و توانای  پیش بین  ت
به واسوه تجزیه و تحلیل محیط

دارند

اهوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارهچالش ها و فرصت هاي مطرح در زمينه ي 

فرصت هاي مطرح در زمينه ي  /چالش ها
و راهکارهاي ارائه شده براي آن هاهوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارها
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ابزارهاهوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک استارت آپ هاي فعال در زمينه ي

:توضیح

www.shield.ai

محافظت از اعضیای سیازمان هیای سیرویس دهنیدو و غیرنظامییان بیه وسییله هیوش          ShieldAIهد 

ییاد  سپر هوش مصنوع ، ماشین ها را قادر م  سازد جان را درو کنند، از تجربییات خیود  . مصنوع  است

ل کننید؛ در  بگیرند، به محیط های خورناو دسترس  پیدا کنند و مقادیر زیادی اطالعیات را تجزییه و تحلیی   

نیـت  ایـن سـپر بـا وزارت دفـاع، وزارت ام    . نتیجه آگاه  موقعیت انسان را در اختیار خود بگیرند

دی از داخلی و سایر ادارات و سازمان های فدرال، ایالتی و محلی کار می کند تا نسل جدی

ای ایجیاد  آن ها از هوش مصنوع  بر. سیستم های اطالعاتی، تحقیقاتی و نظارتی را ارائه دهند

اعیث  سیستم های بدون سرنشین و کامال مستقل که به طور چشمگیری خویرات را کیاهش می  دهنید و ب    

.آگاه  موقعیت  در شرایط خورناو م  شوند، استفادو م  کنند

هوش مصنوع  و رباتیک:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

و ادارات وابسوه دولت و سازمان ها:یروه مخاطب
به دولت

ShieldAI:نام شرکت

:مدل درآمد

6چالش فرصت :مسائل راهبردی

  ربات های که به وسیله هوش مصنوع:خدمت/محصول
از انسان ها محافظت م  کنند

:حوزه فعالیت

میلیون دالر23.1:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

هوشمندسازی تجیزات، ماشین آالت
و کمک ابزارها
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي هوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارها

:توضیح

www.jibo.com :فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

Jibo

اجتماع ربات 

میلیون دالر72.7

Series B

خانوادو ها

رباتیکمصنوع  و هوش 

رقرار کردن جیبو برای تعامل و ارتبا  ب. جیبو یک ربات اجتماعی با کاربری خانگی است

( NLU)با اطرافیانش ساخته شده و این ربات بـا اسـتفاده از فهـم زبـان هـای طبیعـی       

ـ  . ی کنـد پیشرفته همراه با شناخت گفتاری و چهره ای با خانواده خودش ارتبا  برقرار م

درجه بدرخد و صورتش را به تمیام جیات   360باعث م  شود تا سر جیبو three-axisسیستم موتور 

اینچ است که با توجه به منو و میارت هیای  کیه دارد عمیل     5صورت جیبو دارای صفحه نمایش  . بدرخاند

ا فیراهم  جیبیو ایین امکیان ر   میکروفیون هیای   . م  کند و نیاز به دستورات صوت  و یا تصویری وجود ندارد

.هر سمت و سوی  صداها را به دقت تشییص دهد و پاسیگوی خانوادو خود باشدکه از کردو اند 

هوشمندسازی تجیزات، ماشین آالت
و کمک ابزارها

6چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي هوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارها

:توضیح

www.weconvert.org مصنوع  و رباتیکپلتفرم آنالین، هوش:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

.........:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش پسماند
خدمت/فروش مستقیم محصول

بن های ای هوشمند جهت جمع آوری بطری های پالستیکی و ارائهاین شرکت سطل زباله

ازی هرچیه  به منظور فرهنگ سی .تخفیف برای تشویق افراد به استفاده از آن ارائه کرده است

ا  مییزان  بیشتر از استفادو از سول های زباله خشک در هند، هر کاربر پس از ایجاد حساب کاربری بر اسی 

گاو هیا و مراکیز   ارائه شدو کد و یا بن تیفیف از فروشی ( تعداد بوری های پالستیک  و فلزی)پسماند خشک 

نیدگان نییز   این شرکت به عنوان واسو  بیرای بازیافیت کن  . طر قرارداد با این شرکت را دریافت م  کنند

ان خود عمل م  کند و با هزینه کمتر پسماندها را در اختیار آن ها قرار دادو و درآمد حاصل از آن را با مشتری

.  از طریق مشوق های مذکور سیم م  شوند

We-convert

ای سول زباله هوشمند برای بوری ه
شویق  پالستیک  همراو با سیستم ت

هزار دالر17.8

شرداری و شروندانمراکز بازیافت، 

هوشمندسازی تجیزات، ماشین آالت
و کمک ابزارها

6چالش فرصت 

137



استارت آپ هاي فعال در زمينه ي هوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارها

:توضیح

www.eceptacle.com کالن دادو، اینترنت اشیا  و رباتیکهوش مصنوع ،:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تامین شد

.........:آخرین نوع تامین سرمایه

محصیول، خیدمت، پسیماند و   فروش مستقیم 
تبلیغات

تصـال  این شرکت سطل زباله ای هوشمند با قابلیت فشرده سـازی خودکـار پسـماند و ا   

آنالین به شرکت های مدیریت پسـماند جهـت اطـالع رسـانی در خصـوص ظرفیـت و      

مونه هیای  سول زباله ی هوشمند ارائه شدو توسط این شرکت یک  از ن. وضعیت خود ارائه کرده است

این سیول زبالیه  عیالوو بیر    . موفق و تجاری شدو ی سول های زباله ی هوشمند در جان به شمار م  رود

تیا  تشویق میاطبان به انداختن زباله در سول، به طور خودکار زباله هیای داخیل خیود را فشیردو می  کنید      

کیه پییش از   ظرفیت سول دیرتر تکمیل شود و همدنین به یک سیستم اطالع رسان  آنالین مجیز بیودو  

سیماند اعیالم   تکمیل ظرفیت، وضعیت سول و پیش بین  زمان تکمیل را به شرکت  جمیع آوری کننیدو ی پ  

نیز م  توانید  Wi-Fiعالوو براین، این سول  زباله به عنوان یک مرکز ارائه دهندو خدمات اینترنت . م  کند

وناگون  از دیگر امکانات این سول، مجز بودن به یک صفحه ی نمایشگر است که اطالعات گ. عمل کند

.مانند وضعیت آب و هوا، اخبار و همدنین پیام های تبلیغات  را به افراد نمایش م  دهد

Eceptacle

سول زباله هوشمند

شرداری و شروندانمراکز بازیافت، 

هوشمندسازی تجیزات، ماشین آالت
و کمک ابزارها
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي هوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارها

:توضیح

www.anki.com

وزمـره  رهدف این شرکت ایجاد ارتبا  بین فناوری هوش مصنوعی و رباتیک و زنـدگی  

توسیط فیارغ التحصییالن    2010در سیال  Anki. مردم با رویکرد سرگرمی بـرای آن هـا اسـت   

Fastشرکت نوآورانیه جیان توسیط موسسیه     50اخیرا جز . کارشناس  رباتیک کارنگ  ملون تاسیس شد

Ankiاولین محصول آن . معرف  شدو است DRIVEسد بود که اکنون در آمریکا و بریتانیا به فروش م  ر

ن بـازی  این شرکت اولـی . و در کنفرانس توسعه دهندگان اپل در سراسر جان به نمایش گذاشته شید 

ـ   رای رباتیک و هوشمند را تولید کرده که به کاربران اجازه می دهد از تلفن همراه خـود ب

ت در اقـدامی  این شـرک . مسابقه، نبرد و شخصی سازی اتومبیل های رباتی استفاده کنند

دیگر زبان کوزمو را توسعه داده کـه بـا کمـک هـوش مصـنوعی یـک ربـات هوشـمند         

بازی سازی انکی یک سیستم عامل هم برای استفاده دیگر شرکت های. اسباب بازی است

ـ   از در به منظور هوشمند کردن وسایل بازی خود توسعه داده است که به صورت مـتن ب

Ankiازی پس از موفقیت عظییم در ایین اپلیکیشین، بی    .اختیار توسعه دهندگان قرار گرفته است

OVERDRIVE     میدوالر،  را تولید کرد که تجربه جدیدی در زمینه نبرد را بیا پیشیرفته تیرین مسییر هیای

.طرح های پیشرفته اتومبیل و نوآوری های بزرگ در گیم پل  به کاربر منتقل م  کند

اپلیکیشن موبایل و هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2010:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

ان شرکت های حوزو اساب بازی، کودک:یروه مخاطب
و نوجوانان

Anki:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول
ربات های هوشمند میصوص بازی، 

 های رباتمتن باز برای توسعه م رپلتف
هوشمندگیم 

:حوزه فعالیت

میلیون دالر182:هکل سرمایه  تامین شد

Series D:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

هوشمندسازی تجیزات، ماشین آالت
و کمک ابزارها

6چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي هوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارها

:توضیح

www.easymile.com

EasyMileرانسیه در  شرکت  پیشرو و متیصص در زمینه ساخت اتومبیل های خودکار است و عالوو بر ف

ر در زمینـه  این شـرکت بـا کارمنـدانی مـاه    . آمریکا، آلمان، استرالیا و سنگاپور نیز فعالیت م  کند

یل نقلیه بـدون  رباتیک، بینایی کامپیوتر و دینامیک خودرو، فناوری هایی برای تامین وسا

  کنید و  همدنین با توسعه نرم افزاری، سیستم های میتلف حمل و نقل را خودکار م. راننده ارائه می دهد

راو حل های هوشمندی برای حمل و نقل مسافر در مناطق شیری و روسیتای  و محییط هیای متنیوع ارائیه       

EZ10اکنیون خیودروی   . م   دهد و همدنین کامیونت های خودکار برای حمل  بار سبک تولید کردو اسیت 

تریک  محصوالت این شرکت کامال الک. کشور در سراسر جان عرضه شدو و از آن  استفادو م  شود20در 

.م  باشند و این اقدام  در جت کاهش آلودگ  حاصل از حمل و نقل عموم  م  باشد

رباتیک و اتوماسیون:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

سازمان های حمل و نقل:یروه مخاطب

EasyMile:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

 وسایل نقلیه خودکار و الکتریک:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

هوشمندسازی تجیزات، ماشین آالت
و کمک ابزارها

6چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي هوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارها

:توضیح

www.universalfieldrobots.com.au هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

استرالیا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تامین شد

...........:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

UniversalFieldRobots

هوشمند ربات های و ماشین ها 

استیراج کنندگان معادن

Universal Field Robots    یک شرکت فعال در حوزه توسعه ربـات هـای کـاربردی و

.ماشین های هوشمند و خودکار برای صنایع مختلف ازجمله معادن است

پس این شرکت نوپا با پایه قرار دادن محصوالت و ماشین آالت شیرکت هیای بیزرگ و شیناخته شیدو و سی      

اشیین   هوشمند سازی و ایجاد تغییرات متناسو با هد کاربردی در آن ها، ماشین میذکور را تبیدیل بیه م   

ی هوشمند و خودکار با توانای  های خاص و منحصربه فرد م  کنید کیه در حیوزو اسیتیراج و حتی  فیرآور      

 وری در تجیزات تولیدی این شرکت موجو کاهش هزینه ها و افزایش ایمنی  و بیرو  . معادن کاربرد دارند

ا بیا  به عنوان مثال حس گرهای ایین شیرکت ماشیین آالت معمیول کیاترپیالر ر     . سایت های معدن  م  گردد

.تغییرات  تبدیل به ماشین آالت هوشمند میصوص استیراج معادن م  نماید

هوشمندسازی تجیزات، ماشین آالت
و کمک ابزارها

6چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي هوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارها

:توضیح

www.tuling123.com :فناوری های کلیدی

2010:سال تاسیس

چین:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

Turing Robot   ن ایی . بهترین شرکت فعال در زمینه رباتیک و هـوش مصـنوعی اسـت

ین در خارج شرکت یک  از پیشگامان سیستم عامل رباتیک و هوش مصنوع  در داخل کشور چین و همدن

در ( آلن تورینگ)نام این ربات برگرفته از اسم یک  از دانشمندان معرو علوم کامپیوتر . از این کشور است

وری سیستم عامیل هیای هوشیمند ربیات، ییادگیری عمییق و فنیا       این شرکت. زمینه هوش مصنوع  است

خود یعنی   شرت این شرکت به واسوه ی ربات مبتن  بر رایانش ابری.پردازش شناخت  را توسعه م  دهد

Turing Robotـ    . هست ت تورینگ ربات به صورت نرم افزاری است کـه مـی توانـد قابلی

اه هـای  ارتبا  با انسان را به وسایل دیگر افراد مثل اسباب بازی هـای هوشـمند، دسـتگ   

پلتفرم .کنندپوشیدنی و واقعیت مجازی اضافه کند و این وسایل  می توانند با افراد صحبت

در حال حاضر بزرگ ترین پلتفیرم بیاز ربیات سیینگو در جیان اسیت کیه تعیداد         Turing Robotباز 

.هزار نفر رسیدو است600توسعه دهندگان آن به 

Turing Robot

ابریپردازش ربات هوشمند مبتن  بر 

CN¥ 50M

Series B

خانوادو ها

رباتیکمصنوع  و اینترنت اشیا، هوش 

هوشمندسازی تجیزات، ماشین آالت
و کمک ابزارها

6چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي هوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارها

:توضیح

www.micropsi-industries.com :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آلمان:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

Micropsi industries  ـ ا و یک شرکت فعال درزمینه ی یادگیری ماشینی برای ربـات ه

نـام دارد، بـرای   MIRAIربات ساخته شده توسط این شرکت کـه  . کنترل فرآیند است

ر دقیقیه  ایین ربیات بیه تغیییرات محیوی  د     . انجام فرآیند های مونتاژ پیچیده طراحی شده است

میر  واکنش نشان دادو و فعالیت های این ربات برنامه رییزی نشیدو بلکیه آمیوزش دادو شیدو اسیت و ایین ا       

 خواهند از ایین  همین مسئله باعث شدو کسان  که م . به وسیله ی نمایش، تصحیح و تکرار انجام شدو است

رکت نیرم افیزار ایین شی    . ربات استفادو کنند مارت های آن را بدون نیاز به نوشتن کد به آن آموزش دهنید 

ا را بیرای  م  تواند با جمع آوری دیتاها از ربات ها هم فرایند یادگیری را برای آن ها تسیل هم کنترل ربات ه

.م  نمایداپراتور میسر 

Micropsi industries

در ارائه  خدمات یادگیری ماشین 
رباتیکحوزو ی 

میلیون دالر9.5

Series A

صنایع تولید هوشمند به وسیله ی ربات

یادگیری ماشین رباتیک و هوش مصنوع ، 

هوشمندسازی تجیزات، ماشین آالت
و کمک ابزارها

6چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي هوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارها

:توضیح

www.kindred.ai :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

Kindred کـه هماننـد  تولیـد ربـات هـایی    یک شرکت فعال در حوزه ی رباتیک، باهدف

ـ . انسان بدن دارند و جایگزین انسان می شوند، فعالیت خود را آاـاز نمـوده اسـت    ن ای

د ربات های شرکت به وسیله ی تکنیک های جدید و پیچیده ی هوش مصنوعی درصدد تولی

. اده کـرد شبه انسان است که در صنایع به عنوان جایگزین انسان بتوان از آن هـا اسـتف  

ایید بیرای آن هیا    تئوری اصل  این شرکت بر این اسا  است که برای دستیاب  به ربات های شبه انسیان ب 

رای حیل  بی برنامیه هیا یی     هد این شرکت محدود به صنعت نیست و . بدن  همانند بدن انسان تیه کرد

سیرمایه گیذاران معتبیری ماننید گوگیل، بلیومبرگ و بانیک       . مشکالت در دنییای واقعی  هیم در سیر دارد    

.سیلیکون وال  بر روی این استارت آپ سرمایه گذاری کردو اند

Kindred

ربات های جایگزین انسان

میلیون دالر44

تمام  صنایع تولیدی و خدمات 

موبایلاپلیکیشن ماشین  و هوش مصنوع ، رباتیک، یادگیری 

هوشمندسازی تجیزات، ماشین آالت
و کمک ابزارها

6چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي هوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارها

:توضیح

www.zenrobotics.com رباتیک و هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2007:سال تاسیس

فنالند:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

دیگر، سیسـتم  این شرکت به منظور تسهیل و تسریع فرآیند تفکیک انواع پسماند از یک

ارائه کرده است که بـه صـورت خودکـار    Machine Visionمبتنی بر فناوری رباتیک و 

اتییک کیه   این سیستم رب. انواع پسماند خشک را شناسایی کرده و آن ها را از هم جدا می کند

ازی به منظور کاهش هزینه های جداسازی پسماندها و باالتر بردن کیارای  طراحی  شیدو انید قابلییت جداسی      

ماندهای ازجملیه پسی  . قوعات پسماند باارزش از زباله های جامد را با استفادو از بازوهای مکانیک  خوددارنید 

واها اشارو قابل جداسازی توسط این ربات ها م  توان به انواع فلزات، چوب ها، مواد معدن ، پالستیک ها و مق

  فروشد، هرچند شرکت این سیستم های رباتیک را معموالً به شرکت های بازیافت و تفکیک پسماند م. کرد

ماند خیود از  در برخ  موارد تولید کنندگان عمدو ی پسماندهای خشک نیز به منظور کاهش هزینه ی دفع پس

.این سیستم برو م  برند

Zen robotics

سیسیییتم خودکیییار تفکییییک
پسماندهای خشک

میلیون یورو14.4

Venture

صنایع تولیدی

هوشمندسازی تجیزات، ماشین آالت
و کمک ابزارها

6چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي هوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارها

:توضیح

www.humatics.com :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

Humatics   یک شرکت توسعه دهندو ی پلتفیرم هوشیمندmicro-location    اسیت کیه انقالبی  در

-microفنیاوری  . نحوو ی قرار گرفتن، هدایت و همکاری بیین انسیان و ماشیین بیه وجیود آوردو اسیت      

location تفادو به کمک نرم افزار میصوص آن بیرای ردییاب  مورداسی   توسط این استارت آپ ساخته شدو

ت و از یک از  فناوری ساخته شده توسط این شرکت بسیار آسان اساستفاده. قرار م  گیرد

توسـط  فرستنده ی رادیویی ارزان قیمت استفاده می کند که می تواند چندین هدف حمـل 

ه بـین  دستگاه ها را با دقت میلی متری مشـخص کنـد و همچنـین قابلیـت ایجـاد شـبک      

ماشین های حمل خودکار با برد باال تر را دارد که باعث همکـاری تمـامی ربـات هـای در    

این فناوری از بخش تولید تا بخش توزیع همه ی دستگاه ها می توانند به. صنایع می شود

ان درون انبار با کمیک آن می  تواننید بیه صیورت خیودر      جابه جای  برای نمونه ماشین های . مجهز شوند

.شرکت های بزرگ  مانند ایربا  از این فناوری استفادو م  کنند. فعالیت نمایند

Humatics

ات فناوری جایاب  تجییز 
دحمل و نقل در خط تولی

میلیون دالر50

Series A

تمام  صنایع و خدمات

هوش مصنوع اشیا و اینترنت 

هوشمندسازی تجیزات، ماشین آالت
و کمک ابزارها

6چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي هوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارها

:توضیح

www.petnet.io اپلیکیشن موبایل، هوش مصنوع  و اینترنت اشیا :فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر14.9:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

SmartFeederمحصول شرکتPetnet       دسـتگاه تغذیـه هوشـمندی اسـت کـه بـا ،

تغذیـه  اپلیکیشن فعال می شود و به صاحبان حیوانات خانگی اجازه می دهد تـا دفعـات  

حیوانیات  این دستگاو با خردو فروشیان میواد غیذای    . حیوان خانگی خود را تنظیم و مدیریت کنند

  شیود و از  بدین گونه که به کاربر پیغام ارسال می ) یکپارچه شدو است تا در زمان اتمام غذا، به طور خودکار 

احبان مجدد پر شود و از طرف  بیه صی  ( طریق اپلیکیشن غذای حیوان خود را خرید و به درب منزل ارسال

تگاو صاحبان با این دس. حیوانات خانگ  کمک کند تا نسبت به عادات غذای  حیوان خانگ  خود آگاو شوند

ستگاو، دفعیات غیذا   حیوانات خانگ  موقع مسافرت نگران حیوان خود نیستند و م  توانند با اپلیکیشن این د

.دادن به حیوان خانگ  خود را تنظیم کنند

Petnet

دستگاو هوشمند غذای حیوانات خانگ 

Series B

صاحبان حیوان خانگ 

هوشمندسازی تجیزات، ماشین آالت
و کمک ابزارها

6چالش فرصت 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي هوشمندسازي تجهيزات، ماشين آالت و کمک ابزارها

:توضیح

www.navvis.com افزودوهوش مصنوع  و واقعیت:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

آلمان:موقعیت جغرافیایی

:یروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

Series D:آخرین نوع تامین سرمایه

راوفروش مستقیم و حق اشت

NavVis        توسعه دهنده ی دستگاه هایی اسـت کـه بـا کمـک هـوش مصـنوعی خـدمات

ـ    ار هـای  جهت یابی و نقشه ی دیجیتال در محیط های بسته  مانند انبار ها بـرای کسـب وک

ـ       . مختلف در صنایع را انجام می دهـد  ال ایـن شـرکت بـه وسـیله ی یـک پلتفـرم دیجیت

ـ        ا در مخصوص، قابلیت جهت یابی بی نظیـری را بـرای صـنایع مختلـف و کسـب و کـار ه

ردی پشیت  ؛ نحوو ی کار این پلتفرم به این صورت است که فی محیط های بسته به وجود آورده است

ه بعیدی از  دستگاو های اسکنر میصوص م  ایستد و به وسیله ی این دستگاو ها شروع بیه نقشیه بیرداری سی    

توانسیته یکی  از پیشیگامان    NavVisبیه وسییله ی ایین نیوآوری، اسیتارت آپ      . محیط های بسته م  کند

ای جا به جای  صنعت  به وسیله ی هوش مصینوع  باشید کیه بسییاری از خیدمات جیت ییاب  را بییش هی         

 ,BMW, Daimler, Allianzشیرکت هیای بیزرگ و معتبیری ماننید      . لوجیسیتیک  انجیام می  دهید    

Lenovo, Deutsche Telekomاز پلتفرم این استارت آپ استفادو م  کنند.

NavVis

خدمات آنالیز موقعیت  و جت یاب  صنعت 

میلیون دالر45.6

صنایع تولیدی و خدمات 

هوشمندسازی تجیزات، ماشین آالت
و کمک ابزارها

6چالش فرصت 
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هوش مصنوعیحوزه ي استارت آپ هاي -6

جمع بندي6-7





هوش مصنوعیفناوري هاي مطرح در استارت آپ هاي حوزه ي 

ن  اتوماسیو
صنعت 

ذخیرو سازی و 
پردازش ابری

یادگیری 
ماشین 

یا اینترنت اش

رباتیک

Computer 
vision

بالکدین

اپلیکیشن 
فرم موبایل و پلت
نرم افزاری

پردازش 
زبان 
طبیع 

امنیت 
سایبری

واقعیت  
افزودو

کالن دادو

دادو کاوی

پردازش 
تصاویر پلتفرم  

آنالین

سنسورهای
حرکت 

ی اتومبیل ها
خودران
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فناوري هاي مطرح هوش مصنوعی  به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت ها

1

2

34

5

و و بهينه سازيتحليل اطالعات -1
پيش بينی مبتنی بر آن

هوشمند سازي خدمات-2

صوت و تصویرپردازش -3

ارتقا امنيت و کاهش تقلب-4

تجهيزات، هوشمندسازي -5
ماشين آالت و کمک ابزارها

هوش  
مصنوعی

ماشین یادگیری •
کالن دادو•
اینترنت اشیا •
پلتفرم آنالین•
سایبریامنیت •

ماشین یادگیری •
طبیع زبان پردازش •
موبایلنرم افزاری و اپلیکیشنپلتفرم •
واقعیت افزودو•
اینترنت اشیا •
اتوماسیون صنعت •
سنسورهای حرکت •
•computer vision

رباتیک•
پلتفرم آنالین•
کالن دادو•
اینترنت اشیا •
لاپلیکیشن موبای•
 اتوماسیون صنعت•
یادگیری ماشین •
افزودوواقعیت •

کالن دادو•
موبایلن نرم افزاری و اپلیکیشپلتفرم •
پلتفرم آنالین•
ابریو ذخیرو سازی پرازش •
یادگیری ماشین •
بالکدین•
اتومبیل های خودران•

کالن دادو•
ابریو ذخیرو سازی پردازش •
اینترنت اشیا •

یادگیری ماشین •
پلتفرم آنالین•
اپلیکیشن موبایل•

پردازش تصاویر•
دادو کاوی•
اتوماسیون صنعت •



هوش مصنوعیحوزه استارت آپ هاي مدل هاي درآمدي مطرح در 

توضنحعنوا 

...افراد، شرکت ها وبهخدمات محصول و یا فروش مستقیم تکنولوژی،فروش مستقیم

واسوه گری
ین افیراد  بی و از تراکنشم  کند تعداد زیادی خریدار را به تعداد زیادی فروشندو در یک حوزو معرف  

.مقداری کمیسیون برداشت م  کند

اشتراوحق
به صورت یکجیا  )ایجاد جریان نقدی قابل پیش بین  با دریافت مبلغ دسترس  به محصول و سرویس 

ایگان در برخ  موارد ممکن است محصول پایه ر. و یا بر اسا  میزان استفادو از محصول(یا دورو ای
.دریافت شودباشد و برای امکانات بیشتر حق اشتراو 

تبلیغات
نیدو،  خدمات یا محتوا را به صورت رایگان به یک بیش از میاطبان ارائیه می  کنید و تعیداد بازدیدکن    

.را به بیش دیگر میاطبان خود م  فروشد... شنوندو و 
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اشتراکحق 

فروش مستقیم خدمات و کاال

واسطه یری

تبلیغات

استارت آپ هاي حوزه هوش مصنوعی ـ به تفکيک مدل درآمدي
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ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن هااستارت آپی  جمع بندي راهکارهاي 

زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

تحلیل اطالعات جمع آوری شده
ه از فرایندهای مختلف سازمان ب
منظور بهبود تصمیم گیری 
مدیران و پیش بینی آینده

ل 
تحلي

ت و بهينه س
العا

اط
ي و 

ناز
ی بر آ

ی مبتن
ش بين

پي
1

بود  تجمیع و تحلیل اطالعات خط تولید به منظور ب
و های تصمیم گیری و حت  گرفتن تصمیمات در حوز

تکراری توسط هوش مصنوع 

B2G

یادگیری ماشین 

دادو کاوی

 اتوماسیون صنعت

حق اشتراو

مستقیمفروش 

ترین  تحلیل اطالعات مشتری برای شناسای  ب
مدل بازاریاب  و افزایش فروش

اب  به تحلیل اطالعات و سابقه بیماران به منظور دستی
الگوهای درمان  مشیص برای افراد

وای تحلیل رفتار میاطبین به منظور پبشناد محت
شیص  شدو برای آن ها و تولید محتوا با کمک 

یادگیری ماشین  توسط هوش مصنوع 

B2B

واسوه گری

پیدا کردن الگوی مصر خانه ها و کارخانه ها برای  
بینه سازی مصر انرژی

لاپلیکیشن موبای

پلتفرم آنالین

پردازش ابری

تحلیل اطالعات دوربین های کنترل ترافیک جت 
کاهش ترافیک و ببود حمل و نقل

کالن دادو

B2C

اینترنت اشیا 

پردازش تصاویر

تبلیغات
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ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن هااستارت آپی  جمع بندي راهکارهاي 

زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

پردازش زبان انسان با کمک 
هوش مصنوعی و بهبود نحوه 
برقراری ارتباط بین انسان و

رایانه، افراد جوامع مختلف و 
حتی افراد ناتوان 

ي 
هوشمند ساز

ت
خدما

2

ه واسوه تسیل روابط افراد و کسو و کارها بین الملل  ب
درو زبان های میتلف جان از طریق پردازش زبان 

طبیع 

یادگیری ماشین 

اتومبیل خودران

بالکدین

حق اشتراو

مستقیمفروش 

استفادو از فناوری تحلیل صوت، به منظور 
و تشییص صدای دستگاو ها، موتور و تجیزات

عیو یاب  آن ها

اتوان ساخت دستیار صوت  در جت توانمند سازی افراد ن
و افزایش امید به زندگ  در آن ها

ایل سولت در انجام امور روزمرو و بینه شدن کار با وس
الکترونیک  از طریق فرمان های صوت 

B2B

واسوه گری

لاپلیکیشن موبای

پلتفرم آنالین

پردازش ابری

کالن دادو

B2C

پلتفرم نرم افزاری

تبلیغات
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ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن هااستارت آپی  جمع بندي راهکارهاي 

زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

ای  ایجاد دستیارهای هوشمند بر
کاهش هزینه، زمان و ارائه  

ا در پیشنهاد به افراد و شرکت ه
جهت تسهیل انجام کارها 

ي 
هوشمند ساز

ت
خدما

2

ت آن ها و پیش بین  رفتار مشتریان، بررس  تصمیما
رفتار توانای  پیشناد دادن بر اسا  تجزیه و تحلیل

آن ها

یادگیری ماشین 

اتومبیل خودران

بالکدین

حق اشتراو

مستقیمفروش 

ق  ساخت وب سایت و انجام امور اینترنت  از طری
گفت و گو با بات های هوشمند

ز تحلیل رفتار مشتری و ایجاد ارتباط  بینه تر ا
شمندروش های قبل  با مشتریان از طریق دستیارهای هو

ا سنجش نقاط ضعف افراد با کمک هوش مصنوع  ی
آزمون های تحلیل میزان یادگیری ایجاد دورو آموزش 

شیص  سازی 

B2B

واسوه گری

لاپلیکیشن موبای

پلتفرم آنالین

پردازش ابری

کالن دادو

B2C

پلتفرم نرم افزاری

تبلیغات
مشاورو و آموزش در خصوص کسو و کارها و کاهش 

هزینه و زمان برای افراد
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ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن هااستارت آپی  جمع بندي راهکارهاي 

زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

پردازش زبان انسان با کمک 
هوش مصنوعی و بهبود نحوه 
برقراری ارتباط بین انسان و

رایانه، افراد جوامع مختلف و 
حتی افراد ناتوان 

ش 
پرداز

صویر
ت و ت

صو
ش 
پرداز

ت
صو
  و 

زبان طبیع
3

ه واسوه تسیل روابط افراد و کسو و کارها بین الملل  ب
درو زبان های میتلف جان از طریق پردازش زبان 

طبیع 

حق اشتراو

مستقیمفروش 

استفادو از فناوری تحلیل صوت، به منظور 
و تشییص صدای دستگاو ها، موتور و تجیزات

عیو یاب  آن ها

اتوان ساخت دستیار صوت  در جت توانمند سازی افراد ن
و افزایش امید به زندگ  در آن ها

ایل سولت در انجام امور روزمرو و بینه شدن کار با وس
الکترونیک  از طریق فرمان های صوت 

B2B

واسوه گری

B2C

لاپلیکیشن موبای

واقعیت افزودو

اینترنت اشیا 

سنسورهای حرکت 

پلتفرم نرم افزاری

Computer 
vision

یادگیری ماشین 

اتوماسیون صنعت 

 پردازش زبان طبیع
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ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن هااستارت آپی  جمع بندي راهکارهاي 

زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

ی  پردازش تصویر و ویدئو برا
پیش بینی اتفاقات، کاهش
فراد  اشتباهات و تحلیل عملکرد ا
بر اساس حرکات آن ها

ش 
پرداز

صویر
ت و ت

ش صو
پرداز

س و ویدئو
عک

3

تحلیل و پردازش تصاویر به منظور ارتقا امنیت
و تعریف سووح دسترس سیستم ها 

یادگیری ماشین 

اتوماسیون صنعت 

 پردازش زبان طبیع

حق اشتراو

مستقیمفروش 

دیگر خودکار کردن وسایل نقلیه با تحلیل حرکت
هاوسایل و پردازش مسیر حرکت آن

تولید شدو کنترل کیفیت هوشمند با تحلیل شکل قوعات
صورت بصری آن ها

ز حرکت  تحلیل محل قرارگیری بازیکنان ورزش  و آنالی
آن ها با کمک پردازش تصویر و هوش مصنوع 

B2B

واسوه گری

لاپلیکیشن موبای

واقعیت افزودو

اینترنت اشیا 

سنسورهای حرکت 

B2C

پلتفرم نرم افزاری

دئو و افزایش توان جسم  معلوالن از طریق تحلیل وی
جبران کردن ضعف بدن  آن ها

به رشد فکری کودکان توسط بازی های رایانه ای که
واسوه تحلیل تصاویر ایجاد شدو

Computer 
vision
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ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن هااستارت آپی  جمع بندي راهکارهاي 

زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

و ارتقا فضای امنیت سایبری
ا کاهش تقلب و کالهبرداری ب

وعی اتکا به توانمندی هوش مصن
و تحلیل رفتار کاربران

ب
ش تقل

ت و کاه
ارتقا امني

ایجاد سیستم  بر مبنای آموزش توسط فناوری4
باهات و یادگیری ماشین  برای جلوگیری از تکرار اشت
کاهش هزینه و افزایش برو وری

یادگیری ماشین 

کالن دادو

اینترنت اشیا 

حق اشتراو

مستقیمفروش 

امکان ایجاد فضای امن برای تراکنش های مال 

تار آن هابا تحلیل رفجلوگیری از تقلو کاربران و ربات ها 

ود امنیت کنترل تولید محتوا توسط هوش مصنوع  و بب
تمام وسایل الکترونیک  متصل به هم

B2B

واسوه گری

امنیت سایبری

پلتفرم آنالین

B2C
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ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن هااستارت آپی  جمع بندي راهکارهاي 

زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

هوشمند سازی ربات ها، 
ماشین آالت و تجهیزات برای  

بهبود عملکرد سازمان ها، 
کارخانه ها و کاهش دخالت 
با انسان و ارائه خدمات متناسب

هر فرد

ي 
هوشمندساز

ن آال
ت، ماشي

تجهيزا
ت  

ک ابزارها
و کم

5

جداسازی پسماندهای شری از طریق هوشمندسازی
تهوشمند نظافربات های سول زباله ها و استفادو از 

یادگیری ماشین 

کالن دادو

اینترنت اشیا 

حق اشتراو

مستقیمفروش 

ربات های هوشمندی که جایگزین محافظین 
دیدات را شیص  م  شوند و توانای  پیش بین  ت

دارند به واسوه تجزیه و تحلیل محیط

ا ربات های اجتماع  که در منازل استفادو م  شوند و ب
وادوهد ایجاد رفاو بیشتر از طریق ارتباط با افراد خان

ا از کاهش دخالت انسان در صنایع تولیدی و کارخانه ه
طریق هوشمندسازی خط تولید و اتوماسیون

B2B

واسوه گری

 اتوماسیون صنعت

پلتفرم آنالین

B2C

تبلیغات

اخت کاهش آلودگ  و ترافیک کالن شرها از طریق س
اتومبیل های خودران و وسایل نقلیه هوشمند

B2G

واقعیت افزودو

لاپلیکیشن موبای

رباتیک
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هوش مصنوعیحوزه ي استارت آپ هاي -6

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر  6-8
حوزه



مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی  ( گام اول
کالن حوزه و 
ات  شناسایی موضوع

چالش ها و )کلیدی 
با  ( فرصت ها

بهره گیری از روش  
PEST

استخراج  ( گام دوم
حوزه های اصلی 
فعالیت ها در هر 
حوزه با بهره گیری
از روش زنجیره  
ارزش یا  

دسته بندی های  
استاندارد

بررسی و( گام سوم
شناسایی 

استارت آپ های هر 
حوزه بر اساس  
حوزه های اصلی 
فعالیت از 

ر  وب سایت های معتب
به ویژه وب سایت 
https://angel.co

گزینش( گام چهارم
استارت آپ های مهم  
و استخراج اطالعات
تکمیلی برای  
استارت آپ ها از 
وب سایت 

https://www.crun
chbase.com

(  گام پنجم
استخراج لیست  
نهایی استارت آپ 
ها و تکمیل اطالعات
آنها با بررسی وب 
سایت شرکت ها و 
همچنین ارتبا  
 هاایمیلی با شرکت

انجام ( گام ششم
ر تحلیل های مختلف ب
روی شرکت ها مبتنی
بر مدل های درآمدی،  
حوزه های فناوری و 
فناوری های کلیدی و 
میزان درآمدها و 

هاunicornشناسایی 

: PESTبا بهره گیری از روش ( چالش ها و فرصت ها)بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی ( گام اول

آن ر اساسدر این گام ضمن بررسی مطالعات آینده نگاری و تحلیل محیط موجود در هر حوزه، مهم ترین چالش ها و موضوعات کلیدی استخراج  شده تا ب
. بتوان پیوندی میان این چالش ها و راه کارهای استارت آپی ارائه نمود
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:استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا  دسته بندی های استاندارد( گام دوم
الیت ها خت فعدر این گام ضمن بررسی رویکردهای مرتبط با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا در

. و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر، حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی و شناسایی استارت آپ های هر حوزه بـر اسـاس حـوزه هـای اصـلی فعالیـت از       ( گام سوم
:https://angel.coوب سایت های معتبر به ویژه وب سایت 

در این گام ضمن بررسی وب سایت های مهم، استارت آپ های موجود در هر حوزه شناسایی شـد و 
. یک لیست اولیه از استارت آپ ها استخراج گردید
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 https://www.crunchbase.comگزینش استارت آپ های مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارت آپ ها از وب سایت ( گام چهارم

لیسـت  در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس، مهم ترین استارت آپ های هر حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخص های رشـد و ارزش آنهـا یـک   
. کوچک تر از استارت آپ های مهم استخراج گردید

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

ـ ( گام پنجم رکت هـا و  استخراج لیست نهایی استارت آپ ها و تکمیل اطالعات آن ها با بررسی وب سایت ش
همچنین ارتبا  ایمیلی با شرکت ها

ی در این گام برای هر شرکت مجموعه ای از اطالعات در قالب یک شناسنامه استخراج شـده و موضـوعات  
. مانند نحوه تأمین مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و فناوری های کلیدی آن ها تبیین شده است
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سـایی  انجام تحلیل های مختلف بر روی شرکت ها مبتنی بر مدل های درآمدی، حوزه های فناوری و فناوری های کلیـدی و میـزان درآمـدها و شنا   ( گام ششم
unicornها:

ـ مخادر این گام برای هر شرکت مجموعه ای از تحلیل ها از منظرهای مختلف مانند فناوری های مورد استفاده، مدل های کسب وکار، حوزه فعالیـت،   ... ان و طب
. ارائه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم می کنند

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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يرمزک ارتباطات و اطالع رسان 
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