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مقدمه
•

•

•

•

•

علم ،فناوری و نوآوری را میتوان یکی از مهمترین ارکان اقتدار ملی و محور توسعه و بالندگی در کشور دانست .همانگونه که در گفتمـان سیاسـتی
سال های اخیر کشور نیز بسیار بر آن تأکید شده است ،مهیا ساختن زمینه الزم برای توسعه فناوری و نوآوری و حرکت به سمت نفوذ آن در بخـ
های مختلف اقتصادی ،یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سطوح مختلف برنامه ریزی و اجرا باید به آن توجه داشت.
به ویژه با توجه به تغییرات فناورانهای که سالهای اخیر ،صنایع و بخ های مختلف را تحت تأثیر خـود قـرار داده اسـت ،لـزوم اندیشـیدن بـه
راهکارهای بهره گیری از این تغییرات در راستای حل مسائل و اولویتهای کشور و همچنین استفاده از ظرفیت آن در خلـ ارزش اقتصـادی و بـه
کارگیری نیروی انسانی دان آموخته و تحصیلکرده را بی از پی مشخص کرده است .این تغییر در فناوری ها ،موجب نوآوری های قابل توجهی
در حوزه ها و بخ های مختلف اقتصادی و کسب وکار شده است ،و توانسته است ضمن ارائه خدمات جدید بـا ارزش افـزوده بیشـتر و معرفـی
مدل¬های جدید کسب و کار ،بخ سنتی کسب و کار را نیز به چال کشیده و زمینه ظهور بازیگرانی جدید به نام شرکتهای مبتنی بر دانـ و
فناوری و استارت آپ ها را فراهم سازد .یکی از پارادایمهایی که در سالهای اخیر و در نتیجه توسعه فناوریها و نفـوذ آن در حـوزههـای مختلـف،
اهمیت بسیار باالیی یافته است ،اقتصاد دیجیتال است که در حال حاضر بسیاری از صنایع و بخ های مختلف کسب وکار را تحت تأثیر خود قـرار
داده است و بر اساس پی بینی ها ،به سرنوشتی محتوم برای حوزه ها و بخ های مختلف اقتصادی تبدیل خواهد شد.
ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،با در نظر داشـتن همزمـان رویکـرد مسـأله
محور و رویکرد آینده نگر ،برنامه های قابل توجهی را برای توانمندسازی ،توسعه و متنوعسازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشـور در نظـر گرفتـه
است و بر این اساس ،ابزارهای جامعی را نیز برای نفوذ شرکت های مبتنی بر دان و فناوری و اکوسیستم استارت آپی فعـال در ایـن حـوزه ،بـه
بخ های مختلف اقتصاد کشور طراحی کرده است.
برهمین اساس و در راستای کمک به متنوع سازی حوزه های فعالیت اکوسیستم استارت آپی و ترویج نمونه ها و الگوهای موف جهانی ،در سلسله
گزارش های ده گانه ،به بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخته شده اسـت ،تـا گـامی باشـد در
راستای هدایت کارآفرینان و سرمایه گذاران جدیدی که به این اکوسیستم نوظهور وارد می شوند؛ چرا که حرکت به سمت حوزههـای کمتـر مـورد
توجه قرار گرفته که با توجه به پتانسیل باالی کشور و ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی دان آموخته در این حوزه هـا ،دارای اثـرات اجتمـاعی و
اقتصادی قابل توجهی نیز می باشد ،در شرایط کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات مورد انتظار آن را افزای خواهد داد.
امید است انتشار این کتاب ها ،در راستای معرفی پتانسیل اکوسیستم مبتنی بر دان و فناوری اقتصاد دیجیتال برای حـل مسـائل و اولویـتهـای
کشور و همچنین استفاده از ظرفیت ها و فرصتهای ناشی از توسعه فناوری و نوآوری ،راهگشا باشد.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

6

محوریت برنامه هاي ستاد توسعه فناوري هاي اقتصاد دیجيتال و هوشمندسازي
محوریت برنامه های ستاد با در نظر داشتن لزوم پویاسازی و متنوع سازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور ،بر مبنای سه رکن اساسی زییر
م باشد.

توسعه اکوسيستم اقتصاد دیجيتال
پویاسازي و متنوع سازي اکوسيستم با رویکردهاي نيازمحور ،فناورانه و آینده محور
متنوع سازي اکوسيستم با
رویکرد نيازمحور و
محورمساله

توانمندسازي

زیرساختی

تقویت اکوسيستم موجود با
رویکرد رگوالتوري،
زیرساختی و ميانجيگري

متنوع سازي اکوسيستم
با رویکرد فناورانه و
آینده محور

.1ترویج و توانمندسازي عمومی؛ .2توانمندسازي تخصصی؛ .3جهت دهی خلق دانش؛
.4شکل دهی به فضاي استارتاپی؛  .5تامين مالی؛ .6تعامالت با شرکت هاي بزرگ و پيشگام
.1توسعه زیرساخت و بهبود فضاي کسب و کار و رگوالتوري در سطح ملی؛
.2تعامالت با نهادهاي بين المللی و گسترش بازارهاي خارجی
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حوزههاي اولویتدار فعاليت ستاد ،تلفيقی از رویکرد مسأله محور و رویکرد آینده نگر

یکی از مهمترین انتظاراتی که می توان از اکوسیستم جدید مبتنی بر فناوری و نوآوری داشت ،پرداختن به مسائل و اولویت های ملی
است .حوزه های اولویت داری که در زمره تمرکز و توجه برنامه های ستاد قرار گرفته است ،شامل موارد نشان داده شـده در شـکل

زیر می باشد (شکل الف).
همچنین داشتن نگاه آینده نگر به منظور بهره گیری از فرصت های حاصل از توسعه فناوری ها ،یکی از مهمترین مواردی اسـت کـه
در ستاد مورد توجه قرار گرفته است .حوز های فناورانه ای که با رویکرد آینده نگر مورد توجه قرار گرفته است ،در شکل زیـر نشـان
داده شده است (شکل ب).

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

داده شده است.

شکل ب

شکل الف
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برنامه هاي جامع ستاد در راستاي توسعه اکوسيستم اقتصاد دیجيتال
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 .4استارتآپهاي حوزهي اینترنت اشياء

4ـ .1بررسی وضعيت کالن حوزه

اینترنت اشيا :پيشران تحول
نظریه اینترنت اشیا ،برای نخستین بار در سال  ۱۹۹۹توسط کوین اشتون بیان شده اما تنها در چند سال اخیر است کیه بیه ریور یدی در دنییای
فناوری ارالعات بر روی این مبحث کار م شود و در حال حاضر اکثریت کسبوکارهای دنیا در حال حرکت به سیتت اسیتدادهی وسییع از ایین
فناوری هستند.
در کل ،مدهوم اینترنت اشیا اتصال هر چیزی به یکدیگر از رریق اینترنت است .به کتک اینترنـت اشـیا برنامیه هیا و دسیتگاه هیای مختفیف

م توانند از رریق اتصال اینترنت با یکدیگر و حت انسان تعامل و صحبت کنند .در واقع ،اینترنت اشیا بشر را قادر م سازد تا اشیا میورد اسیتداده
خود را از راه دور و به کتک زیرساخت های اینترنت مدیریت و کنترل کند .اینترنت اشیا ،سیستت از کامپیوترها ،ماشینهای محاسبه ،دستگاههای
دیجیتال و مکانیک  ،انسانها و حیوانات است که هر کدام با یک کد مستقل و به عنوان یک وسیفهی متتایز ،در شبکه حضور دارند و سهم قابیل
تو ه از تبادل ارالعات و رفتار و رابطه میان آنها ،بدون دخالت و نظارت مستقیم انسان انجام م شود.
 7.5ميليارد
 50ميليارد

 7.2ميليارد

 6.8ميليارد

 25ميليارد

 12.5ميليارد

 6.3ميليارد جمعيت کرهي زمين
 500ميليون

دستگاههاي متصل

اینترنت اشیاء

6.58

3.47

1.84

2020

2015

2010
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عبور تعداد
دستگاههاي
متصل از تعداد
انسانها

0.08

2003

دستگاههاي متصل به ازاي
هر نفر

سير تکامل اینترنت
ظهور اینترنت یک انقالب عظیم در مورد کامپیوترها و نحوه ارتبارات آنها ایجاد کرد .هتچنین اختراع تفگیراف  ،تفدین ،
رادیو و کامپیوترها نیز تحت تاثیر این شبکه هان قرار گرفت .اینترنت توانست خود را به عنوان یک منبع مهم و عظییم
در به اشتراک گذاری منابع معرف کند .کم کم صنایع  ,مشاهیر و دانشگاه ها نیز به این بانک عظییم ارالعیات مفحیق
شده و آنها نیز ارالعات را به این شبکه بزرگ اضافه کردهاند .اینترنت امروزی یک زیر ساخت ارالعات خیف وسیع م

باشد که هدف اصف آن نیز هتین فراهم کردن ارالعات بوده است و در اواییل هیم بیه آن شیبکه هیان زییر سیاخت
ارالعات گدته م شد .هتانطور که در شکل قابل مشاهده است سیر تکامل اینترنت نسل بیه نسیل بیا افیزای
بهبود پیدا کرده و به مرحفهای به نام اینترنت اشیاء ختم شده که ارتباط بین هته چیز را متکن ساخته است.

اینترنت اشياء
ماشين به ماشين

شناسای
ردیاب
نظارت
اتوماسیون

اینترنت انسانها
شبکههاي اجتماعی

اینترنت خدمات

”“Web 2.0

اینترنت محتوا

”“WWW

قبل از اینترنت
انسان به انسان

اسکایپ

بهرهوری دیجیتال

ایتیل

تفدن

فیسبوک

تجارت دیجیتال

ارالعات

پیامک

سرگرم
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کیارای

فناوريهاي مختلف ارتباطی مرتبط با اینترنت اشياء

سنسییورهای اصییف تییرین بخی در
توسعه اینترنت اشیا م باشند .یدول
روبهرو ،انواع سنسورهای مرسیوم در
اینرنت اشیا و کاربرد و بیرد آنهیا را
نتای م گذارد.

فناوری ارتباطی
بیسیم

کاربردهای کلیدی

2G/3G/4G

اتصال هتیشگ  ،نرخ داده
باال ،قابفیت تحرک

NFC

بازاریاب از رریق تفدن هتراه،
پرداخت از رریق تفدن هتراه،
سنسورهای پوشیدن

Wi-Fi

Bluetooth

ZigBee

RFID

وسیفه نقفیه ،خانه هوشتند ،مصرف
الکترونیک  ،بازاریاب از رریق تفدن
هتراه ،لوازم خانگ  ،سنسورهای
پوشیدن

بازاریاب از رریق تفدن هتراه ،پرداخت از
رریق تفدن هتراه ،سنسورهای پوشیدن

خانه هوشتند ،لوازم مصرف
الکترونیک  ،صنعت

عوارض ادهها ،فروشگاههای
هوشتند
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برد

حداکثر
گذردهی

توان
مصرفی

 30کیفومتر Gbps ۱

زیاد

۱0
سانت متر

کم

Kbps 20

 ۱00تا
 300متر

300
Mbps

 ۱0تا  ۱00متر

Mbps 1

کم

 ۱0تا  ۱00متر

20-250
Kbps

کم

 ۱0تا 200
سانت متر

40
Kbps

کم

زیاد

چرخه ارزش اینترنت اشيا

اینترنت اشیاء بر روی تجتیع ارالعات و استداده از منابع ارالعات مختفف متترکز است؛ اما این ارالعیات زمیان مدیید و
ارزشآفرین هستند که باعث تغییر در تصتیمگیریهای آینده با هدف سودمندی بیشتر باشند .این فرآیند در حالیت اییدهآل

باعث ایجاد ارالعات دید م شود و این رویه تداوم پیدا م کند .ارالعات ،پس از آن ،م تواند نه تنها در یک زنجییرهی
ارزش خط ارزش آفرین باشد بفکه این امکان را ایجاد م کند تا به صورت یک فرآیند و چرخهی دائت ارزشآفرین کند.
یک از راههای ذب این فرآیند یک چرخه ارزش ارالعات است که مراحل ذب گسسته اما به یکدیگر مرتبط است.
چرخهي ارزش اینترنت اشياء

بيــنشهــا منجــر بــه
تصميمگيري و اقدامکـردن
میشود

داده ها منجر به بينش
میشوند

داده ها تحت رایانش ابري
آناليز میشوند

سنسورها توليد داده میکنند

فعاليتهاي تجاري

Source: Deloitte. Insight: internet of things
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نفوذ اینترنت اشياء

پتانسیل های اصف و قابفیت های باالی اینترنت اشیاء ،در چند سال اخیر بیشتر به چشم م خورد .به تدریج با فراگیر شدن اینترنیت بی سییم،

مدهوم اینترنت اشیاء تکامل یافت ،سنسورهای قوی و پیچیده توسعه پیدا کردند و انسان ها متو ه شدند که این تکنولوژی عالوه بیر ییک ابیزار
حرفه ای ،م تواند یک ابزار شخص نیز باشد .عوامف زیادی دست به دست هم دادند تا اینترنت اشییاء بیا سیرعت زییادی توسیعه پییدا کنید.
هتانطور که در نتودار قابل مشاهده است تعداد دستگاههای متصل شده به اینترنت اشیاء از سال  2003به ررز چشتگیری رشد داشته است .این
امر خود نشاندهندهی میزان افزای

روز افزون توسعهی اینترنت اشیاء در هان م باشد

تعداد دستگاههاي متصل شده در دنيا

ميليارد

Source: Deloitte. Insight: internet of things
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اطالعات در اینترنت اشياء
ارزش واقع اینترنت اشیاء فقط بر روی دادهها قرار نگرفته و ارزش آن بیشتر در خدمات است که نسیبت بیه ایین دادههیا

ارائه م دهد؛ محافظت از دادهها ،تجزیهوتحفیل ،رصد و پای

دادهها به روری که به راحتی قابیل اسیتداده باشیند ارزش

واقع اینترنت اشیاء را نتایان م کند .اینترنت اشیاء و کالن دادهها فقط برای استدادهی تجاری نیستند و م توان گدت که
در حقیقت این دو فناوری پایههای کسبوکارهای کوچک و متوسط هستند که می توانید ایین شیرکتهیا را بیه سیوی
فعالیتهای دید و نوآورانه در حوزههای نو که قبال در آن قدم گذاشته نشده سوق دهد .اینترنت اشیاء مدهوم داده را کامال
برای نسل بشر و به رور کف تاثیر ذخیرهسازی دادهها برای آینده را تغییر داده است.

اگزابایت

دادههاي ساختارنيافته

دادههاي ساختاریافته

Source: Deloitte. Insight: internet of things
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حجم بازار اینترنت اشياء
ربق گزارش  PWCحجم بازار اینترنت اشیاء در سال  20۱۹به بی

از  ۱700میفیارد دالر خواهد رسید .هتیانطور کیه در نتیودار

قابل مشاهده است در ر  ۱0سال بازار اینترنت اشیاء رشد بسیار چشتگیری داشته است که در سال  20۱6بیشترین سیهم بیازار

به ترتیب برای کشورهای آسیای و اقانوسیه ،آمریکا و آروپا ،خاورمیانه و آفریقا بوده است
سهم هزینهي در بازار اینترنت اشيا بر اساس منطقه (ميليارد دالر) 2021-2016

حجم بازار اینترنت اشياء در جهان (ميليارد دالر)

آسیا و اقیانوسیه

Source: PWC : internet of things
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آمریکا

اروپا ،خاورمیانه و آفریقا

اینترنت اشياء
بازار اینترنت اشیاء در هتین چند سال اخیر به بازار میفیارد دالری تبدیل شده است؛ این بازاربا قابفیتهای نوآورانه و کیاربردی

فراوان که دارد ،تو ه بسیاری از غولهای فناوری و شرکتهای استارتآپ را به خود فب کرده و هتیین امیر خیود باعیث
افزای

چشتگیر میزان سرمایهگذاری در بخ های مختفف اینترنت اشیاء شده است .ربق گزارش  PWCتیا انتهیای سیال

 2020میالدی ،انتظار م رود که  8۱درصد شرکتهای خودروساز در حوزه اینترنت اشیا سرمایهگذاری کنند.

خدمات

سالمت محصوالت صنعتی معدن

خردهفروشی

تفریحات انرژي و ابزار

بخش
عمومی

فناوري،
رسانه،
ارتباطات

اتومبيل

Source: PWC : internet of things
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سهم جهانی از پروژههاي اینترنت اشياء
ربق گزارش  PWCسهم قارههای مختفف از پروژههای اینترنت اشیاء نشاندهندهی این اسیت کیه در قیارهی آمریکیا ایین
حجم سرمایهگذاری از بقیهی نقاط دنیا بیشتر است پس از آن به ترتیب اروپا و آسیا قرار دارند.

Source: PWC : internet of things
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ميزان سرمایهگذاري خطرپذیر
ربق گزارش  Venture Scannerمیزان سرمایهگذاری خطرپذیر در حوزهی اینترنیت اشییاء و دریافیت سیرمایه توسیط
استارتآپهای این حوزه در سال  20۱8به بی

از  25میفیارد رسیده است.

بودجهي ساالنه

بودجه (ميليارد دالر)
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سرمایهگذاران خطرپذیر با بيشترین ميزان سرمایهگذاري در استارتآپهاي حوزهي اینترنت اشياء
بر اساس گزارش  Venture Scannerشرکتهای مو ود در نتودار بیشترین تعدادسرمایهگیذاری بیر روی اسیتارتآپهیای
حوزهی اینترنت اشیاء در دنیا دارند.
استارتآپهاي حوزه اینترنت اشياء

سرمایهگذاران خطرپذیر

22

چالشها و فرصتهاي کليدي حوزه اینترنت اشياء

1

استفاده از فناوری و خلق روشهای نوآورانه برای رصد تجهیزات و وضعیتهای مختلف با کمک سنسورها و جمعآوری
دادهها به منظور بهبود فرایندهای تصمیمگیری

2
3

استفاده از ابزارهای پوشیدنی و کمک ابزارها به منظور تسهیل شرایط زندگی برای انسان

توسعه رباتیک با کاربردهای مختلف به منظور انجام فرایندها و کارهای مختلف و خودکار سازی آنها با هدف
بهینهسازی فعالیتها

4

ایجاد بسترهایی به منظور توسعه خدمات اینترنت اشیا و افزایش امنیت آن

23

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت:1

استفاده از فناوری و خلق روشهای نوآورانه برای رصد تجهیزات و وضعیتهای
مختلف با کمک سنسورها و جمعآوری دادهها به منظور بهبود فرایندهای تصمیمگیری

1
راهکار:

مخاطب:

2

استداده از سنسورها برای
دریافت ارالعات و تجزیه
تحفیل آنها با هدف بهبود
روشهای تصتیمگیری

کسب و کارها

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

4

3
به کارگیری سنسورها
برای کاه مصرف
انرژی و صرفه وئ

استداده از سنسورهای
حرکت و دوربینها برای
کنترل ،حداظت و رصد

استداده از سنسورها به
استداده از سنسورها با هدف
منظور هوشتندسازی
افزای کیدیت آموزش و
محیطهای خانگ  ،اداری و
ایجاد سرگرم برای
تجاری
کودکان

نهادهای دولت و ارگانهای نظام

 -1سنسورهای رصد و پایش و جمعآوری اطالعات

24

5

عتوم مردم

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت:2

استفاده از ابزارهای پوشیدنی و کمک ابزارها به منظور تسهیل شرایط
زندگی برای انسان

1

راهکار:

مخاطب:

2

استداده از ساعتها و
زیورآالت هوشتند به
منظور پای وضعیت
ستان و تسهیل شرایط
زندگ

3
استداده از لباسهای
هوشتند و بارکدها برای
دریافت ارالعات
فیزیک بدن انسان و
ارالعات محصوالت

عینکهای هوشتند مجهز
به دستیاران صوت و
قابفیتهای واقعیت افزوده
برای تسهیل شریط زندگ

استداده از پدهای هوشتند برای
نظارت دائت بر وضعیت سالمت
بیتاران

عتوم مردم

کسب و کارها

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

4

 -2تجهییزات پوشیدنی و کمک ابزارها
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راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت:3

توسعه رباتیک با کاربردهای مختلف به منظور انجام فرایندها و کارهای
مختلف و خودکار سازی آنها با هدف بهینهسازی فعالیتها

2

1

راهکار:

مخاطب:

استداده از رباتهای
هوشتند برای انجام
وظایف انسان در
محیطهای تجاری ،اداری
و مسکون

کسب و کارها

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

3
استداده از پهپادها
برای رصد محیط و
دسترس به محلهای
صعبالعبور

استداده از رباتهای
هوشتند کوچک برای
مصارف آموزش و خدمات

نهادهای دولت و ارگانهای نظام

 -3رباتها و پهپادها
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4
استداده از رباتهای پفیس برای
کاه تفدات و آسیبهای
انسان

عتوم مردم

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت:4

ایجاد بسترهای به منظور توسعه خدمات اینترنت اشیا و افزایش امنیت
آن

1
راهکار:

مخاطب:

3

2

تحقیق و توسعه در حوزهی
اینترنت اشیاء برای دستیاب
هتگان راحت به این فناوری

کسب و کارها

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

توسعهی زیرساختهای
ماهوارهای برای دسترس
به فناوری اینترنت اشیاء
در هتهی نقاط کرهی
زمین

هوشتندسازی و ارتقاء
امنیت شبکهی اینترنت
اشیاء به کتک بالکچین و
فناوریهای از این دست

نهادهای دولت و ارگانهای نظام

4
توسعهی باتریهای پیشرفته
برای دائت کردن فعالیت
سنسورهای اینترنت اشیاء به
کتک روشهای نوین شارژ
باتری

عتوم مردم

 -4خدمات پشتیبانی و توسعه زیرساختهای اینترنت اشیا
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دستهبندي استارتاپهاي فعال در حوزه اینترنت اشيا بر حسب مخاطب
کسبوکارها

مصرفکنندگان نهایی

خدمات پشتیبانی و توسعه
زیرساختهای اینترنت اشیا

28

نهادهای دولتی و ارگانها

حوزه کاربردي استارتاپهاي فعال در حوزه اینترنت اشيا

این بخ از دستهبندی ،استارتآپهای که فرایند کاری آنها هوشتند کردن تجهیزات یا
تولید دستگاههیای بیه منظیور مانیتورینیج و تیعآوری ارالعیات هیت بهینیهسیازی
تصتیمگیری در صنایع مختفف م باشد ،را شامل م شود.

1

در این حوزه استارتآپها بیشتر در زمینهی تجهیزات پوشیدن فعال می باشیند کیه ایین
موارد شامل لباسها و لوازم مانند ساعت و ...م باشد.از این وسایل م توان برای تسهیل
شرایط زندگ روزمره ،پای سالمت مدیریت منابع انسان و ...استداده کرد.

2

دای ناپذیر فناوری اینترنیت اشییاء اسیت .بیه ریور کفی تتیام
حوزهی رباتیک بخ
رباتها به اینترنت اشیاء متصل هستند و برای تتیام فرآینیدهیای تولیید و ییا کیارهیای
خدمات از آنها استداده م شود
پهپادها امروزه نق پررنگ در صنایع و زندگ انسانها دارند و باید از آنهای بیه عنیوان
یک حوزه اصف در توسعه صنعت اینترنت اشیا نام برد.

3

استارتآپها در این بخ بیشتر در توسعهی زیرساخت اینترنیت اشییاء و خیدمات نظییر
روالن کردن عتر سنسورها و تسهیل در توسعه اینترت اشیاء  ،ایجاد شرایط مناسب برای
استداده از این فناوری ،بهبود امنیت و  ...فعالیت م کنند.

تجهییزات و کمک پوشیدنی ابزارها

رباتها و پهپادها

4

29

سنسورهای رصد و پایش
و جمعآوری اطالعات

خدمات پشتیبانی و توسعه
زیرساختهای اینترنت
اشیا

دستهبندي استارتاپهاي فعال در حوزه اینترنت اشيا بر حسب حوزه کاربردي
2

تجهییزات و کمک پوشدنی
ابزارها

1

4

سنسورهای رصد و پایش و جمعآوری اطالعات

خدمات پشتیبانی و توسعه زیرساختهای اینترنت اشیا
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3

رباتها و پهپادها

 -4استارتآپهاي حوزهي اینترنت اشياء
 2-4سنسورهاي رصد و پایش و جمعآوري اطالعات

استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات

نام شرکتRachio :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :کنترلکننده هوشتند آبیاری

کل سرمایه تامین شده 20.5 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :

مبتنی بر وب هست .تمرکز این شرکت بر بهبود مصـر آب خـانگی اسـت .ایین شیرکت
کنترلکننده هوشتند پخ

آب است که مشتریان را قادر م سازد تا نتایج بهتر و هزینه کتتری را از رریق

مانیتورینج خودکار شرایط آبوهوای  ،سازگاری با مشخصات حیاط کاربر ،از رریق اپفیکیشن تفدنهوشتند
داشته باشند Iro .ایگزین عبه کنترل فعف و قدیت کاربر م شود و با مدرنیزه کیردن سیسیتم آبییاری
باعث صرفه وی در زمان ،مقدار آب مصرف و هزینه م شود .ایین سیسیتم بیا آمیازون الکسیاApple ،

 ،Homekitدستیار گوگل IFTTT ،nest ،و  SmartTHingsنیز کار م کنید .تاکنون  34میلیون

گروه مخاطب :خانوادهها
مسائل راهبردی :چال

 Rachioسازنده کنترلکننده هوشمند آبیاری همراه با نرمافزار مبتنی بر ابـر و داشـبورد

فرصت شتاره ۱

گالن آب توسط انجمن  Rachioصرفهجویی شده است.

مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت جغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس20۱2 :
فناوریهای کلیدی :هوش مصنوع  ،اینترنت اشیا ،اپفیکیشن موبایل

https://rachio.com/
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:

نام شرکتfenestra :
سنسورهای رصد و پای
حوزه فعالیت:
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :پنجره هوشتند تصدیهکننده هوا
کل سرمایه تامین شده ۱.5 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایه-- :
گروه مخاطب :خانوادهها،ادارات
مسائل راهبردی :چال

این شرکت ،به تصفیه هوای محیط داخل با استفاده از پنجره هوشمند پرداخته اسـت.
این دستگاه سازگار با محیط زیست با متصل شدن به پنجرهها م توانید بیه وسییفه بیاز و بسیته کیردن
خودکار انها در زمان مناسب و متناسب با کیدیت هوای محیط ،عالوه بر تصدیه هوا و ورود هوای تازه به
محیط و ابه ای هوا بین محیط بسته و باز ،به فوگیری از هدررفت انرژی نیز کتک نتاید .هدف این
شرکت کاه

آلودگ از منافذ ورودی هوا به داخل خانه م باشد و با پنجره اولین گام را در ایین راسیتا

برداشته است .این پنجره م تواند ارالعات همچون دما ،میزان آلودگ و  ...را هم به افراد خانیه انتقیال
دهد

فرصت شتاره ۱

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱5 :
www.smartfenestra.com

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیا ،اپفیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:

نام شرکتSmartfrog :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :دوربینهای هوشتند مجهز به IOT
کل سرمایه تامین شده 32 :میفیون دالر

آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :
گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه
مسائل راهبردی :چال

 Smartfrogیک شرکت توسعهدهنده ی دوربینهای مدار بسته برای نظارت بر منازل
و ساختمانهای تجاری است .دوربینهای این شرکت به دلیل اندازهی بسیار کوچک و

امکانات بسیاری که ارائه میدهد بسیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت .ایین دوربیین
قابفیتهای مانند دوربین شب ،سنسورهای حرکت که از دزدی فوگیری م کند ،قابفیت ارتباط صیوت
به صورت دو ررفه و ...را داراست .هتچنین این دوربینها به فناوری اینترنت اشیاء مجهز هستند کیه بیا
اپفیکیشن موبایل قابل دسترس از راه دور است و کاربر می توانید از تتیام امکانیات ایین دوربیین بیه
وسیفهی تفدن هتراه استداده کند.

فرصت شتاره ۱

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :ایرلند

سال تاسیس20۱4 :
https://www.smartfrog.com/en-ir/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء،
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:

نام شرکتQarnot :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :بخاری دیجیتال هوشتند

این شرکت با طراحی یک رادیاتور ،از گرمای تولید شده از رایانههای در حال کار بـرای
گرم کردن محیط داخلی ساختمان استفاده مینماید .این دستگاه یک بخاری دیجیتال هوشتند
و متصل به اینترنت است که گرمای تولیدی رایانه درحال کاررا بدون نیاز به فن خنککننده ،هت استداده
مجدد به عنوان انرژی سبز در دستگاه به ریان م اندازد .این دسیتگاه قیادر اسیت بیدون تولیید گازهیای

کل سرمایه تامین شده 4.6 :میفیون یورو

گفخانهای یک ساختتان  45تا  ۹0مترمربع را گرم نتاید .هتچنین یک برنامه نرمافیزاری قابیل نصیب بیر

آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

روی تفدن هتراه ،شخص را قادر م سازد که سیستم گرمایشی خانیه را میدیریت کیرده و در یه حیرارت

گروه مخاطب :خانوادهها و دفاتر اداری
مسائل راهبردی :چال

دستگاه را به صورت کنترل از راه دور تغییر دهد که قابفیت ادغام با سیستم مدیریت ساختتان را نیز دارد.

فرصت شتاره ۱

مدل درآمد :فروش مستقیم محصوالت
موقعیت جغرافیایی :ایالت متحده
سال تاسیس20۱5 :
www.qarnot.com

فناوریهای کلیدی :اپفیکیشن موبایل ،اینترنت اشیا
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نام شرکتCOMMAND Center :
Concrete
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای و تعآوری
ارالعات

محصول/خدمت :سنسور نظارت بر خواص بتن
کل سرمایه تامین شده- :
آخرین نوع تامین سرمایه- :
گروه مخاطب :پیتانکاران

مسائل راهبردی:

توضیح:
این شرکت ارائه دهنده ابزار و سنسـورهایی اسـت کـه بـرای انـدازه گیـری و ثبـت
تاریخچه دمای بتن ،محاسبه بلوغ و ارزیابی استحکام آن استفاده میشود .سنسیورهای

COMMAND Centerبه یک ماژول و سنسور قابل استداده مجدد ) (SRMمتصل م شیوند
که داده ها را از هرمکان به خصوص مکان های سخت و غیر قابیل دسیترس تیع آوری می کننید و
سپس از رریق بفوتوث به اپفیکیشن  iOSانتقال م دهد و یا داده ها را به صورت محف بیرای انتقیال
بعدی ذخیره م کند .با این برنامه م توان دادههای سنسیور را در زمیان واقعی مشیاهده و تجزییه و
تحفیل کرد و هتچنین از رریق ایتیل یا  Dropboxبه اشتراک گذاشت .با استداده از ایین اپفیکیشین

هتچنین م توان گزارش های PDFحرفه ای ایجاد کرد .فایل های ایجاد شده در برنامه  iOSبیه
رور کامل با نرم افزار تحت ویندوز این شرکت سازگار است.

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :ایالت متحده آمریکا
سال تاسیس- :
www.commandcenterconcrete.com

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیا  ،اپفیکیشن موبایل ،ساخت و ساز هوشتند
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نام شرکتCOMMAND Center :
Concrete
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای و تعآوری
ارالعات

محصول/خدمت :سنسور نظارت بر خواص بتن

کل سرمایه تامین شده ۱6,7 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایه- :

توضیح:
این شرکت به توسعه نوعی ابزار اندازه گیری و نرمافزار وابسته به آن پرداخته که بـا
اندازهگیری میزان انرژی مصرفی یا تولیدی در ساختمانهـا بـه آگـاهی و هوشـمندی
بیشتر کاربران در مدیریت انرژی و آب کمک مینماید .به وسیفه ابزارهای اندازهگییری و نیرم
افزار مربوط به آن تتام لوازم برق منزل مانیتور م شود و انیرژی مصیرف آنهیا بیه هتیراه هزینیه بیه

صورت  real-timeدر اختیار کاربر قرار م گیرد و کاربر م تواند در هر کجا که باشد ارالعات مربوط
به میزان انرژی مصرف یا تولید شده توسط پنلهای خورشیدی در منزل را بر روی گوش هوشتند خیود
مشاهده نتاید.

گروه مخاطب :خانگ
مسائل راهبردی :چال

فرصت شتاره ۱

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :بفژیک

سال تاسیس20۱2 :
www.smappee.com

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،پفتدرم آنالین  /نرمافزار
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توضیح:

نام شرکتTado :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :تهویهی هوا هوشتند
کل سرمایه تامین شده ۱۱۱.3 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSecondary :
Market
گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه

مسائل راهبردی :چال

فرصت شتاره ۱

 Tadoیک شرکت توسعهدهندهی تهویههای هوشمند خـانگی اسـت کـه در مصـر
انرژی صرفهجویی بسیاری میکند .این دستگاهها مجهز به سنسـورهـای مخصـوص
هستند که با ورود اولین فرد به خانه فعالیت را شروع و با خروج اخرین فـرد تهویـهی
هوا را قطع میکنند .هتچنین به صورت خودکار با برس وضیعیت هیوا در روز نسیبت بیه موقعییت
غرافیای کاربر در هی حرارت منزل را تنظیم م نتاید .این دستگاهها دارای قابفیت زمانبندی هوشیتند

نیز هستند که باعث م شود در رول ساعات روز نسبت به تغیییرات دمیا ،دمیای خانیه نییز تغیییر کنید.
هتچنین قابفیت روشن شدن و تغییرات از رریق اپفیکیشن موبایل را نیز دارا هسیتند .ایین اپفیکیشین بیا
تعآوری دادهها میزان صرفه وی در انرژی و مواردی مانند میزان انرژی مصرف و مدت زمان روشین
بودن و ...در اختیار کاربر قرار م دهند.

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آلتان
سال تاسیس20۱۱ :
فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،یادگیری ماشین  ،سنسور هوشتند ،نرمافزار و اپفیکیشن موبایل

39

https://www.tado.com/en/

استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:

نام شرکتEnlighted :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :توسعهی  IOTبرای ساختتانهای
تجاری
کل سرمایه تامین شده 80.6 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries D :
گروه مخاطب :ساختتانهای تجاری و خدمات

مسائل راهبردی :چال

فرصت شتاره ۱

 Enlightedاستارتآپی فعال در حوزه ی اینترنت اشیاء برای ساختمانها بـا کـاربری
تجاری است .این شرکت سنسورهای هوشمندی توسعه مـیدهـد کـه مجهـز بـه 5
سنسور دما ،میزان نور ،حرکت ،انرژی و بلوتوث در یک سنسور است .نحیوهی کیار ایین

سنسورها به این شکل است که پس از نصب در محل مورد نییاز بیه ییک  Gatewayاینترنیت اشییاء
متصل م شود و پس از آن از داخل نرمافزار مخصوص این شرکت قابل کنترل است .بیه عنیوان مثیال
م توان برای میزان نور مو ود در محیط اندازهای تعیین کرد که این سنسورها به نسیبت مییزان نیور در
روز و شب وری تنظیم شوند که در شبها چراغها نور بیشتر و در روز نور کتتری سارع کنند .هتچنین
هتین موضوع برای میزان دمای محیط نیز صدق م کند .سنسورهای این شرکت به دلیل قابفییتهیای
باالی که دارند توسط کتپان های معتبری هتچون  AT&Tاستداده م شود.

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس200۹ :
https://www.enlightedinc.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،اپفیکیشن موبایل و نرمافزار
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توضیح:

نام شرکتNima :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :دستگاه شناسای مواد تشکیلدهندهی
مواد غذای
کل سرمایه تامین شده ۱3.2 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :
گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه
مسائل راهبردی :چال

 Nimaیک شرکت دان

بنیان است که سنسورهایی را توسـعه مـیدهـد کـه مـواد

تشکیل دهندهی موجود در خوراکیها را تشخیص میدهد .به عنیوان مثیال اگیر فیردی بیه
گفوتن حساسیت داشته باشد میزان انیدک از غیذای

را درون کپسیولهیای مخصیوص ایین دسیتگاه

م گذارد و داخل آن قرار م دهد؛ پس از گذشت زمان کوتاه ارالعات مواد تشکیل دهندهی مو ود در
داخل غذا را به وسیفهی نرمافزار مخصوص آن نتای

م دهد و در صورت و ود گفوتن آن را بیه کیاربر

هشدار م دهد .هتچنین م توان این دستگاه را روری برنامه ریزی کرد تا فردی کیه بیه میواد غیذای
خاص حساسیت داشته باشد در صورت و ود آن میاده در غیذا آن را بیه کیاربر هشیدار می دهید .ایین
سنسورها مجهز به اینترنت اشیاء هستند و از رریق اپفیکیشن مخصوص موبایل کنترل م شوند.

فرصت شتاره ۱

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱3 :
https://www.nimasensor.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،اپفیکیشن موبایل و نرمافزار
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توضیح:

نام شرکتDriveFactor :

حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :تحفیل رفتار رانندگ افراد
کل سرمایه تامین شده 6.۱ :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries Unknown :

گروه مخاطب :شرکتهای بیته  ،رانندگان
مسائل راهبردی :چال

فرصت شتاره ۱

مدل درآمد :فروش مستقیم خدمات
موقعیت جغرافیایی :ایاالت متحده آمریکا

این شرکت داده های رانندگی و تجزیه و تحلیل آن ها را با استفاده از دسـتگاه ضـبط
داده ها فراهم میکند که با یک پروفایل خصوصی برای راننده یکپارچه مـیشـود .ایین
شرکت این امکان را فراهم م کند تا شرکتهای بیته ،قادر به صرفه وی سریع و مقرون به صیرفه در
تخدیدات پیشنهادی به مصرفکنندگان خود باشند و هتچنیین ییک پشیتیبان تحفیفی بیرای ارزییاب
دقیقتر نرخ ریسک ارائه م دهد .این شرکت هتچنین مصرف کنندگان را قادر م سازد تیا بیا رعاییت

ایتن حین رانندگ و عادت های رانندگ ایتن ،امتیاز منحصر به فرد  DriveFactorخود را ایجیاد
کنند .مصرف کنندگان با باالترین امتیاز  DriveFactorم توانند تخدیف های بزرگ در بیتیه خیودرو
خود دریافت کنند .در واقع با استداده از یک دستگاه ضبط داده ،رانندگان به وسییفه نقفییه خیود و ییک
وبسایت خصوص وصل م شوند که عیادت هیای راننیدگ  ،مسییرها ،توصییه هیای بهبیودی و امتییاز
 DriveFactorمنحصر به فرد آن ها را نشان م دهد.

سال تاسیس20۱0 :

فناوریهای کلیدی :پفتدرم نرمافزاری/آنالین IOT /

www.drivefactor.com

42

استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات

توضیح:

نام شرکتweft :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :استداده از سنسور و نرمافزار برای
ردیاب کاال
کل سرمایه تامین شده 3 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSEED :
گروه مخاطب :مشتریان نهای /شرکتهای
پخ /فروشگاهها
مسائل راهبردی :چال فرصت شتاره ۱

این شرکت به مشتریان خود این امکان را میدهد که بـا اسـتفاده از پلتفـرم  weftو
سنسورهای آن در هر لحظه تنها با کمک موبایل از مکان دقی محموله ارسـالی خـود
اگاهی یابند و مسیر طی شده آنرا ردیابی کرده و مسیر آینده و برنامه زمانی پی

روی

آنرا مشاهد کنند .با تو ه به تجزیه تحفیل های که این پفتدرم به شرکتها م دهد ،آنها م تواننید

به برنامه ریزی کارآمدتر بپردازند .از رریق پفتدرم  weftو سنسیورهای ایین شیرکت و سنسیور هیای
سرویسدهندگان دیگر که قابفیت هتاهنگ با سیستمهای  EPR , CRMرا داراسیت ،ایین مجتوعیه

دست به تجزیه تحفیل دادهها زده و با ترکیب دادهل
های تاریخ  ،تنگناهای احتتال را شناسیای کیرده و

پیشنهادات الزم را هت دوری از این تنگناها ارائه م دهد.

مدل درآمد :فروش ارالعات و واسطه گری
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱3 :
www.weft.com

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیا /اپفیکیشن تفدن هتراه
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توضیح:

نام شرکتMetromile :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :پرداخت بیته خودرو بر اساس هر
مایل رانندگ
کل سرمایه تامین شده 2۹5.5 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries E :

این شرکت صدور بیمه خودرو را از طری

مدل پرداخت بیمه به ازای هر مایل متحـول

کرده است .در واقع این استارتآپ راههای هوشتندانهای برای مدیریت ریسک ایجیاد کیرده اسیت؛ از
تفه ارائه بیته خودرو مقرون به صرفه ،قیتت شداف بر اساس میزان کیفومتر استداده شده از ماشین ،ارائه
دادهها برای بهینهسازی استداده از ماشین و دسترس سریع به تشخیص زئیات وسیایل نقفییه از ررییق
اپفیکیشن رانندگ  Metromile .در سراسر ایاالت متحده گسترش یافته و در حیال حاضیر در اختییار
رانندگان کالیدرنیا ،ایفینوی ،اورگان ،نیو رس  ،پنسیفوانیا ،ویر ینیا و واشنگتن است .مشتریان کیه از ایین
بیته استداده م کنند ،به رور متوسط  500دالر در سال صرفه وی م کنند.

گروه مخاطب :رانندگان
مسائل راهبردی :چال

فرصت شتاره ۱

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :ایاالت متحده آمریکا
سال تاسیس20۱۱ :
www.metromile.com

فناوریهای کلیدی :اپفیکیشن موبایل /اینترنت اشیا
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توضیح:

نام شرکتDynniq :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :توسعهی سنسورهای چراغهای
راهنتای برای عابرین
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایه----- :
گروه مخاطب :معفولین حرکت
مسائل راهبردی :چال

فرصت شتاره ۱

 Dynniqیک استارتآپ توسعهدهنـدهی پلتفـرمهـای اینترنـت اشـیاء اسـت .ایـن
استارتآپ اخیرا یک اپلیکیشن به اسم  CrossWalkتوسعه داده است که به افـرادی
که دارای محدودیتهای حرکتی هستند اجازه میدهد که بـه راحتـی از خیابـانهـای
شلوغ عبور کنند .نحوهی کار این برنامه به این صورت است که چراغهای راهنتای و رانندگ مجهز
شده به سنسورهای که پیاده رو را اسکن م کننید و اگیر فیردی را پییدا کننید کیه در حیال اسیتداده از

اپفیکیشن این شرکت است با اسکن محیط و میزان ماشینهای مو ود چراغها را وری تنظیم م کند تا
اینگونه افراد بتوانند به راحت از خیابان عبور کنند؛ حت مدت زمان چراغ را نسیبت بیه سیرعت  .مییزان
محدودیت حرکت فرد نیز تنظیم کرده تا اینگونه افراد به هیچ مشکف بر نخورند .ایین شیرکت در کنیار
این اپفیکیشن خدمات سنسوری پارکینجها برای پارک ماشینها و خدمات اینترنیت اشییاء در حیوزهی
انرژی نیز ارائه م دهد.

مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱6 :
https://dynniq.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،اپفیکیشن موبایل و نرمافزار
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:

نام شرکتTiggly :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :بازیهای نرمافزاری و ابزار فیزیک
مرتبط با آن
کل سرمایه تامین شده 5 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

امروزه بازی با ابزار و ا سام فیزیک بسیار محدود شده است و بازیهای آموزش تقریبا بیه
فضای مجازی خالصه شدهانید .بازیهای نرمافزاری شرکت  Tigglyارتباط بین
بازیهای مجازی خود و ابزار فیزیکی را برقرار سـاخته اسـت .ابیزار فیزیکی

بازیهای این شرکت به نحوی رراح شدهاند که از رریق صدحه نتای

تبفتهیا خوانیده

م شود و امکان استداده از این ابزار را در حین ا یرای بیازیهیای نیرمافیزاری خیود را در
اپفیکیشن موبایل و پفتدرم آنالین از رریق اینترنت اشیا مهیا م سازد.

گروه مخاطب :کودکان
مسائل راهبردی :چال

فرصت شتاره ۱

مدل درآمد :فروش مستقیم محصوالت
موقعیت جغرافیایی :نیویورک ،آمریکا
سال تاسیس20۱2 :
https://www.tiggly.com/

فناوریهای کلیدی :پفتدرم آنالین ،اپفیکیشن موبایل ،اینترنت اشیا
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:

نام شرکتCloudTags :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :ارتباط فروشگاهها و مشتریان به
کتک Pop-Up
کل سرمایه تامین شده 5.6 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهEarly Stage :
Venture
گروه مخاطب :فروشگاههای خدمات
مسائل راهبردی :چال

فرصت شتاره ۱

 CloudTagsیک استارتآپ در زمینـهی معرفـی محصـوالت فروشـگاههـای خـرده
فروشی و برندها است که بدون نیاز به اپلیکیشـن و بـه صـورت  Pop-Upsبـر روی
تمامی لوازم متصل به اینترنت افرادی که در نزدیکی فروشـگاهی هسـتند و یـا قصـد

خرید دارند ظاهر میشود تا محصوالت فیزیکی آنها را به نمای

بگذارد .ایین نیرمافیزار

این ا ازه را به مشتریان م دهد بدون ورود به وبسایت فروشیگاه محصیوالت فیزیکی را روی صیدحه
وسیفهی الکترونیک خود بدون نیاز به نصب اپ خاص ،مشاهده کنند و ییا حتی بیرای خریید آن اقیدام
کنند .نحوهی کار این  Pop-Upبه این صورت است که افرادی در نزدیک محل فروشگاهها هستند به
وسیفهی یک ” “sonic frequency soundاین  Pop-Upsرا دریافت م کننید و فروشیگاههیا

م توانند برای استداده از این قابفیت به صورت روزانه ،هدتگ  ،ماهانه و ...ثبت نام کنند .این اسیتارتآپ
با برندهای معتبری مانند  Timberlandهتکاری م کند.

مدل درآمد :حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱2 :
http://www.connectedstore.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات

توضیح:
نام شرکتIo-sat :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :سنسورهای تع اوری داده های
محیط
کل سرمایه تامین شده........ :
آخرین نوع تامین سرمایه........... :
گروه مخاطب :شرکتهای فعال در اکتشاف و
استخراج صنایع معدن
مسائل راهبردی :چال

فرصت شتاره ۱

مدل درآمد :حق اشتراک

 io-satیک شرکت فعال در حوزه ارائه خیدمات و پشیتیان از شیرکتهیای فعیال در

حوزه استخراج و اکتشاف معدن م باشد .
این شرکت با استفاده از فناوری خود که مبتنی بر استفاده از سنسور ها و
اینترنت اشیا ،پردازش فضای ابری و ماهواره ها میباشد به جمع اوری و
انتقال لحظه ای داده ها به مشتریان می پـردازد io-sat ،بـا اسـتفاده از
سنسورها کوچکترین تغییرات محیطی در سایت معدن  ،از تغییرات اب و

هوایی تا لرزه های بسیار خفیف و  ...را در لحظه رصد کـرده و داده هـای
مربوط به آن را جمع آوریی نموده و در لحظه به انتقـال و پـردازش داده
های دریافتی می پردازد.

موقعیت جغرافیایی :شیف
سال تاسیس20۱4 :
www.io-sat.com

فناوریهای کلیدی :پردازش ابری  ،اینترنت اشیا
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:
نام شرکتGreen City Solutions :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :توسعه  IOTبرای پاکسازی هوا
کل سرمایه تامین شده 8۱.6 :هزار دالر
آخرین نوع تامین سرمایهGrant :
گروه مخاطب :شهرداریها و محیط زیست
مسائل راهبردی :چال

فرصت شتاره ۱

 Green City Solutionیک استارتآپ فعال در زمینهی محیط زیست و پاکیزگی هوا
است که به وسیلهی دستگاههایی به اسم  Citytreeهوای آلـودهی محـیط اطـرا را
جذب و فیلتر میکند .نحوهی کار این دستگاهها به این صورت است که با سنسیورهیای مخصیوص
میزان گازهای ناسالم در محیط ارراف را دریافت و پس از آنالیز آن ،متناسب با درصد آلودگ مو ود آن

شروع به فعالیت م کند؛ هر چه میزان گازها بیشتر باشد سریع تر فعالیت م کند .این دستگاهها در رول
سال بی

از چند ساعت نیاز به فعالیتهای تعتیر و نگهداری ندارند و با انرژی خورشیدی کار می کننید.

هتچنین این دستگاهها قابفیت تعآوری  230تن گاز مونوکسید کربن را دارند و در نقاط مختفف شهرها
به راحت نصب م شوند .تتام این دستگاهها به سنسورهای اینترنت اشییاء پیشیرفته مجهیز هسیتند و
ارالعات بسیاری در اختیار شهرداریها قرار م دهند.

مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت جغرافیایی :آلتان
سال تاسیس20۱4 :
https://greencitysolutions.de/en/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:

نام شرکتFieldIn :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :هوشتندسازی مزرعه به وسیفهی IOT
کل سرمایه تامین شده 6 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهConvertible Note :
گروه مخاطب :صنعت کشاورزی
مسائل راهبردی :چال

فرصت شتاره ۱

 FieldInیک شرکت ارائهدهنده ی خدمات اینترنت اشیاء بـرای مقاصـد کشـاورزی و
پرورش گیاهان است که تمامی دستگاهها و ماشینآالت کشاورزی را به سنسورهـای
اینترنت اشیاء مجهز مینماید .این سنسورها برای مدیریت آفیتهیا ،میدیریت کشیت و میدیریت

برداشت محصوالت استداده م شوند که یک مزرعیه را هوشیتند می کننید .پیس از نصیب سنسیورهیا
دادههای آنها به یک نرمافزار آنالیزی ارسال م شوند و ارالعات الزم نظیر خطرات آفیتهیا ،ارالعیات
خاک و ...در اختیار کشاورزان قرار م دهد؛ به عالوه در فعالیتهای مانند آبیاری و سمپاش خودکار نییز
قابل استداده هستند .هتچنین این شرکت یک اپفیکیشن موبایل نییز توسیعه داده اسیت کیه بیه شیبکه
متصل شده و م توان در آن وضعیت بفوکهای درختان و محصوالت کاشته شده را بررس و ارالعات
الزم را برای هر روز کسب کند.

مدل درآمد :فروش مستقیم و حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :رژیم اشغالگر قدس
سال تاسیس20۱3 :
https://fieldintech.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:

نام شرکتCowlar :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :توسعهی ابزار مجهز به  IOTبرای
دامهای لبنیات
کل سرمایه تامین شده 50 :هزار دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :
گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه

مسائل راهبردی :چال

 Cowlarیک شرکت توسعه دهندهی سنسورهای اینترنت اشیاء اسـت کـه منحصـرا
برای دامهایی که محصوالت لبنیاتی تولید میکنند استفاده میشود .این سنسورها کیامال
ضدآب و برای محیط بیروی ساخته شده و هر  6ماه یکبار نیاز به تغییر باتری دارند و از فنیاوری بیسییم
برای انتقال دادهها استداده کرده و تغییرات در دمای بدن دامها ،سالمت و میزان تولید محصوالت آنها را
تحتنظر م گیرد .کاربران م توانند به چندین روش از تفه به صورت پیام روی تفدن هتیراه ییا ییک
داشبورد آنالین وضعیت تتام دامها را بررس کنند و به رور مداوم دسترس داشته باشند .کاربران بیرای
استداده از این سنسور باید مبفغ را برای سختافزار آن و به صورت ماهانه مبفغ را برای امکانات ارائیه
شده پرداخت کنند.

فرصت شتاره ۱

مدل درآمد :فروش مستقیم و حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱5 :
https://www.cowlar.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،سنسورهای هوشتند
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:

نام شرکتGiatec :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :سنسور نظارت بر خواص بتن
کل سرمایه تامین شده 2.4 :میفیون دالر

آخرین نوع تامین سرمایهGrant :

بتن را نظارت و داده ها را در رول رراح  ،تولید ،تحویل و خدمات تجزیه و تحفیل م کنید .این شرکت
با ترکیب سنسورهای بی سیم بتن و برنامههای تلفن همراه ،تکنولوژیهـای مبتنـی بـر
 IoTهوشمند را برای نظارت بر خواص بتن در زمـان واقعـی توسـعه داده اسـت .ایین
تکنولوژی ارالعات حیات را به پیتانکاران ارائه م دهد تا بتوانند تصتیتات کارآمد و آگاهانیه را در محیل
کار اتخاذ کنند که در نهایت به صرفه وی در زمان و پول م انجامد .این شیرکت هتچنیین تکنولیوژی
های پیشرفته تست غیر مخرب ( )NDTرا برای تجزییه و تحفییل کیارای بیر اسیاس دوام میواد بتنی و

گروه مخاطب :پیتانکاران
مسائل راهبردی :چال

چشم انداز شرکت  Giatecایجاد انقالب در صنعت بتن با ا رای فناوریهای هوشتند است که خیواص

فرصت شتاره ۱

مدل درآمد :فروش مستقیم

ارزیاب شرایط دقیق زیرساخت ها توسعه داده اسیت .ایین محصیوالت بیه مهندسیین کتیک می کنید تیا

زیرساخت های عتران خود را مدیریت نتاید و به آنها ا ازه دهد برنامه های تعتیر و نگهداری ،نوسیازی و
عتفیات ایگزین را به رور موثر تر برنامه ریزی کنند.

موقعیت جغرافیایی :کانادا
سال تاسیس20۱۱ :
www.giatecscientific.com

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیا ،ساخت و ساز هوشتند ،اپفیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:
نام شرکتPRYSEXM :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :اینترنت اشیا و نرم افزارهای
مدیریت در معادن
کل سرمایه تامین شده.......... :
آخرین نوع تامین سرمایه.............. :

 PRYSMEXشرکت است که به توسعه و استداده از اینترنت اشیا در صنایع م پردازد.
این شرکت با استداده از فناوری اینترنت اشیا و به کارگیری آن در دستگاه هیا و وسیایل
مختفف در صنایع بالغ ماند معدن و تعآوری لحظهای دادهها و ترکیب آن با اسیتداده از
اپفیکیشن های مختفف و نرم افزارهای مدیریت این امکان را برای شرکتهای فعیال در
این حوزه فراهم م آورد تا نظارت و کنتیرل یامع بیر روی فرآینیدها داشیته باشیند و
بتوانند بازده  ،کیدیت و ایتن کار را افزای

دهند .

گروه مخاطب :شرکتهای فعال در حوزه معدن
مسائل راهبردی :چال

فرصت شتاره ۱

مدل درآمد :حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :مکزیک
سال تاسیس20۱5 :
WWW.prysmex.com

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیا
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:

نام شرکتNowi :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :توسعه سنسورهای  IOTبا روش
برداشت انرژی
کل سرمایه تامین شده 2.5 :میفیون یورو

آخرین نوع تامین سرمایهSeries :
گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه
مسائل راهبردی :چال

 Nowiیک شرکت توسعه دهنده ی سنسورهای اینترنت اشیاء اسـت کـه از فنـاوری
برداشت انرژی برای شارژ دائمی باتری این سنسورها استفاده میکند تا نیاز به تغییـر
باتری نداشته باشند .به رور کف سنسورهای اینترنت اشیاء پس از گذشت مدت زمان مشخص نیاز
به تعویض باتری یا شارژ مجدد برای ادامهی فعالیت دارند؛ اما سنسورهای توسعه داده شده توسیط ایین

استارتآپ م توانند از کتترین انرژیهای سارع شده مانند انرژی وای-فای یا حرکت انیرژی دریافیت
کنند و باتریهای سنسور را شارژ نتایند .در مدل های مختفف این سنسورها صدحههای یاذب انیرژی
نیز قرار داده شده است .فناوری ساخته شده توسط این شرکت بیرای یذب انیرژی بسییار میورد تو یه
شرکتهای توسعه دهندهی اینترنت اشیاء قرار گرفته و وایز متعددی نیز دریافت کرده است.

فرصت شتاره ۱

مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت جغرافیایی :هفند
سال تاسیس20۱5 :
https://www.nowi-energy.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،فناوری شارژ بیسیم
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:

نام شرکتBlue Pillar :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :پفتدرم هوشتند کنترل انرژی به کتک
IOT

کل سرمایه تامین شده 36.8 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهVenture :

گروه مخاطب :صنایع تولیدی و خدمات
مسائل راهبردی :چال

 Blue Pillarاستارتآپی فعال در زمینهی هوشمندسـازی مصـر انـرژی و نحـوهی

استفاده از انرژی به کمک  IOTاست .این شرکت یک پلتفرم هوشمند به نام Aurora
توسعه دادهاست که به وسیلهی آن و اینترنت اشیاء ،تمامی دستگاههایی که از انـرژی
استفاده میکنند را به شـکل یـک شـبکهی کلـی و واحـد در مـیآورد .بیه عنیوان مثیال
بیتارستانها که به رور کف مصرف انرژی باالی دارند با استداده از این پفتدرم م توانند مصرف انیرژی
را با یک کفیک کنترل کنند و هتچنین م توانند باعث صرفه وی در مصرف انیرژی و افیزای

مییزان

بهرهوری شوند .این شرکت در اکثر حوزههای صنعت  ،تجاری و خدمات فعالییت می کنید و پفتدیرم آن
بسیار کاربردی م باشد.

فرصت شتاره ۱

مدل درآمد :فروش مستقیم و حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس2006 :
http://www.bluepillar.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:

نام شرکتTonbo Imaging :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :سیستم های تصویربرداری و
حسگرهای دفاع
کل سرمایه تامین شده 23.4 :میفیون دالر

آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :
گروه مخاطب :صنایع دفاع و نظام

مسائل راهبردی:

چال

فرصت شتاره ۱

Tonboسیستم های تصویربرداری و حسگرهای پیشرفته ای را تولید می کند کـه در
بخ

های مختلف زمینی ،هوایی و دریایی حوزه دفاعی به کارگرفته می شـوند .ایـن

سیستم ها و حسگرها قابلیت شناسایی و کارکردن را در شرایط محیطـی مختلـف دارا
می باشند .موانع از قبیل تاریک شب ،دود ،مه و اسیتتار ،رصید و هتچنیین مسییریاب را در منیارق
مرزی و یا در شرایط نج دشوار م سازند ،اما محصوالت پیشرفته این استارت آپ سبب م گردند که
عتفیات شناسای منارق ،فراهم نتودن امنیت زیرساخت هیای حییات و حتیل و نقیل تسیهیل گردنید.
محصوالت Tonboمواردی از قبیل سیستم های تصویر برداری پیچییده و دیجیتیال و سیسیتم هیای
رراح را شامل م گردند .سیستم تصویربرداری به نام  STARاز تفه تولیدات Tonboم باشد که
در بخ

نیروی زمین و بر روی تانک ها نصب م گردد که مجهز به فناوری واقعییت افیزوده بیوده و

تصاویر و ویدئوهای از محیط ارراف را به صورت هتزمان در اختیار راننده ،تدنگدار و فرمانده تانک قیرار
مدل درآمد :فروش مستقیم

م دهد.

موقعیت جغرافیایی :هند
سال تاسیس20۱۱ :
www.tonboimaganing.com

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:
نام شرکتThoughtWire :
حوزه فعالیت :سنسورهای رصد و پای
ارالعات

و تعآوری

محصول/خدمت :توسعهی  IOTبرای بیتارستانها
کل سرمایه تامین شده 20 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :
گروه مخاطب :بیتارستانها و مراکز خدمات
مسائل راهبردی :چال

فرصت شتاره ۱

 ThoughtWireیک شرکت فعال در زمینهی تجهیز بیمارستانها به اینترنت اشـیاء و
هوشمندسازی رصد وضعیت بیمار فعالیت میکند .این شرکت با ارائهی راهکـارهـای
مختلف به هوشمندسازی بیمارستانها و اتاق نگهداری بیمار کمک میکند .از تفهی این
راهکارها تجهیز منازل به سنسورهای حیات است که در صورت کوچکترین تغییرات در وضعیت سالمت
فرد به نزدیکترین آمبوالنس ارالع داده م شود؛ هتچنین تتام ارالعات مورد نییاز بیرای رسییدگ
بهتر و دقیقتر به بیتار برای تکنسینهای آمبوالنس نتای
بیتارستان نتای

داده م شود؛ پس از آن ارالعات بیتیار در

داده م شود تا در زمان مورد نیاز برای پذیرش بیتار صرفه وی شیود و در نتیجیهی

آن بهرهوری بیتارستان افزای

یابد .هتچنین تجهیز تتام دستگاههای حیات بیتارسیتان بیه اینترنیت

اشیاء هتراه پیجرهای مخصوص برای پرستاران و پزشکان که در صورت تغییر احوال بیتیاران بیه افیراد
مورد نیاز سریعا ارالع داده شود از تفه خدمات این شرکت م باشد.

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :کانادا
سال تاسیس200۹ :
https://www.thoughtwire.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
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 -4استارتآپهاي حوزهي اینترنت اشياء
 3-4تجهييزات پوشدنی و کمک ابزارها

استارتآپهاي فعال در زمينهي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزارها
توضیح:

نام شرکتEight :
حوزه فعالیت :تجهیزات پوشش و کتک ابزارها
محصول/خدمت :هوشتندسازی تشک خواب
کل سرمایه تامین شده 30.۱ :میفیون دالر

آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :

ارائه میدهد .محصول این شرکت با نام تجاری  Eight Sleep Trackerیـک روکـ
هوشمند تشک است که بر روی آن کشیده تا تبدیل به یک وسیله هوشـمند شـود .ایین
دستگاه دادههای بیومتریک و محیط را با هدف ارائه راهحلهای شخص شده در راستای ردیاب و بهبود

خواب تعآوری م کند .این شرکت از نوآوری ،فناوری و بیومتریکهای فردی بهره برده است تا به افراد
کتک کند هرروز صبح سطوح باالتری از انرژی را داشته باشند .هتچنین این شرکت توسط سرمایهگذاران
پیشیرو دره سییفیکون از تفیه  Khosla Venturesو  Y Combinatorحتاییت و در سیال 20۱8

گروه مخاطب :خانوادهها
مسائل راهبردی :چال

این شرکت فناوریمحور سیستم خواب مدرن و زیبایی را مطاب با زندگی روزمره افراد

فرصت شتاره 2

بهعنوان یک از شرکتهای نوآور در لوازم الکترونیک مصرف توسط شرکت  Fastاعالم شده است.

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس20۱4 :
فناوریهای کلیدی :هوش مصنوع  ،اینترنت اشیا ،اپفیکیشن موبایل

https://eightsleep.com/
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزارها
توضیح:

نام شرکتRingly :

حوزه فعالیت :تجهیزات پوشش و کتک ابزارها

 Ringlyیک شرکت سازنده ی جواهرآالت است که محصـوالت خـود را بـه اینترنـت
اشیاء مجهز میکند .این شرکت جواهرات خود را به فناوریهای مختلف مجهز میکند

محصول/خدمت:

واهرات مجهز به اینترنت اشیاء

کل سرمایه تامین شده 26.۹ :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهA Series :
گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه
مسائل راهبردی :چال

که به تلفن همراه متصل میشوند و به کمـک اینترنـت اشـیاء امکانـاتی را در اختیـار
استفاده کننده میگذارد؛ از تفهی این امکانات م توان به سیستم هشدار برای فسات و وقتهای
مالقات ،ویبره در هنگام تتاسهای تفدن و سنسورهای نتای

میزان انرژی مصرف و تحرک در رول

روز اشاره کرد .به عنوان مثال اگر فردی از تفدن هتراه خود دور باشد از رریق این واهرات م توانید از
تتاسها و پیامهای خود مطفع شود.

فرصت شتاره 2

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱3 :
https://ringly.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزارها
توضیح:

نام شرکتMyKronoz :
حوزه فعالیت :تجهیزات پوشش و کتک ابزارها
محصول/خدمت :ساعتهای هوشتندمجهز به اینترنت
اشیاء
کل سرمایه تامین شده ۱7.6 :میفیون دالر

آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :
گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه

 MyKronozیک شرکت تولیدکننده ی ساعتهای هوشمند مجهز به اینترنـت اشـیاء
است .این شرکت ساعتهای هوشمندی تولید میکنـد کـه بـرای اقشـار مختلـف از
مدیران تا ورزشکاران قابل استفاده است .تتام مدلهای این شرکت قابفیت اتصال به تتیام
مدلهای تفدن هتراه را دارند که امکان دریافیت پییامهیا و تتیاسهیای کیاربر را می دهید؛ هتچنیین
ساعتهای مخصوص ورزش ارائه م کند کیه مییزان انیرژی مصیرف و تحیرک در ریول روز در کنیار
امکانات دیگر را در اختیار کاربران م گذارد .نکته قابل تتایز این شرکت نسبت به رقبیای دیگیر قیتیت
بسیار پایین در کنار کیدیت باالی محصوالت آن و هتچنین کاربر پسند بودن این ساعتها است.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :سوئیس

سال تاسیس20۱3 :
www.mykronoz.com

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزارها
توضیح:

نام شرکتSensoria :
حوزه فعالیت :تجهیزات پوشش و کتک ابزارها
محصول/خدمت :لباسهای ورزرش مجهز به اینترنت
اشیاء
کل سرمایه تامین شده 5.6 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه

 Sensoriaیک شرکت تولیدکنندهی لباسهای ورزشی مجهـز بـه سنسـور اینترنـت
اشیاء است .این استارتآپ در تمامی لباسهای ورزشیاش سنسـورهـایی اسـتفاده
میکند که میزان انرژی ،ضربان قلب ،مدت زمان تحرک و ..در نـرمافـزار مخصـوص
تلفن همراه نمای

میدهد .به عنوان مثال ت شرتهای  Sensoriaبه سنسیورهیای هوشیتند

مجهز هستند که در زمان ورزش به صورت خودکار فعیال می شیوند و ارالعیات کیاربر را در نیرمافیزار
مخصوص آن ثبت م کنند و یا ورابهای مخصوص آن ارالعات حرکت در کف پا را ثبت می کننید.

در کنار این لباسها پفتدرم  Sensoriaارالعات کاربران را تعآوری کرده ،آنالیز و ارالعات کفی در
بازههای زمان که ورزشکاران حرفهای نیازمند آن هستند را در اختیار آنان قرار م دهد.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱0 :
http://www.sensoriafitness.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزارها
توضیح:

نام شرکتNorth :
حوزه فعالیت :تجهیزات پوشش و کتک ابزارها
محصول/خدمت :عینکهای هوشتند
کل سرمایه تامین شده ۱60 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهGrant :
گروه مخاطب :تتام سطوح امعه

 Northیک استارتآپ تولیدکنندهی عینکهای هوشـمند اسـت .عینـکهـای ایـن
شرکت قابلیت استفاده در تمامی اقشار جامعه را دارد .از قابفییتهیای ایین عینیک دسیتیار
صوت است که در این عینک قرار داده شده و به وسیفهی هوش مصنوع و اینترنت اشییا فرمیانهیای

صوت کاربر را دریافت و آن را ا را م کند .هتچنین قابفیتهای واقعیت افزوده نیز در این عینیک قیرار
داده شده است .این عینکها قابفیت اتصال به سیستمها و تفدنهای هتراه را نیز دارد تا بتوان از ررییق
فرمانهای حرکت و صوت آنها را کنترل کرد .این عینکها قابفیت دریافت دادهها و وظایف را دارد کیه
روی صدحهی عینک به صورت شخص نتای

م دهد.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :کانادا
سال تاسیس20۱2 :
https://www.bynorth.com/

فناوریهای کلیدی :واقعیت افزوده ،اینترنت اشیاء

64

استارتآپهاي فعال در زمينهي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزارها
توضیح:

نام شرکتOrCam Technologies :
حوزه فعالیت :تجهیزات پوشش و کتک ابزارها

 OrCam Technologiesیک شرکت تولیدکنندهی عینکهـای مجهـز بـه اینترنـت
اشیاء مخصوص نابینایان و کم بینایان است که امکانـاتی ماننـد خوانـدن نوشـتههـا،

محصول/خدمت :عینکهای مجهز به  IOTبرای افراد
نابینا
کل سرمایه تامین شده 86.4 :میفیون دالر

آخرین نوع تامین سرمایهVenture Series :
گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه

شناسایی چهره ،دستیار صوتی ،شناسایی محصوالت و ...ارائه میدهـد .ایین عینیکهیا
قابفیت اتصال به تفدن هتراه را دارند و بسیار کاربر پسند هستند .به عنوان مثیال اگیر فیردی نابینیا نییاز

داشته باشد مطفب را مطالعه کند این عینکها با کتک اینترنت اشیاء بیه صیورت خودکیار نوشیتههیا را
اسکن و به صورت پیام صوت به فرد نابینا یا کم بینا انتقال م دهند .هتچنین بسیاری از مسیائل ماننید
مسیریاب و هتیاب به کتک دستیار صوت این محصول برای این گونه افراد قابل حل است.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :رژیم اشغالگر قدس
سال تاسیس20۱0 :
https://www.orcam.com/en/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،ابزار پوشش
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزارها
توضیح:

نام شرکتNeurable :
حوزه فعالیت :تجهیزات پوشش و کتک ابزارها

 Neurableیک استارتآپ توسعهدهندهی عینـکهـای واقعیـت افـزوده مجهـز بـه
اینترنت اشیاء است که از فعالیتهای بیوفیزیولوژیکی مغز برای تشـخیص آنچـه کـه

محصول/خدمت :توسعهی عینکهای واقعیت افزوده
کل سرمایه تامین شده 2 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :
گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه

شخص قصد انجام آن را دارد استفاده میکند تا در عینک واقعیـت افـزوده تغییـرات

الزم را اعمال کند .نحوهی کار به این صورت است که یک رابط بین مغز و کامپیوتر دادههای مغزی
را تعآوری و به نرمافزار مخصوص انتقال م دهد این نرمافزار دادهها را آنالیز و تغییرات الزم را اعتیال
م کند .این فناوری این ا ازه را به افرادی که توانای فیزیکی خیود را از دسیت دادهانید می دهید کیه
فعالیتهای مانند رانندگ یا بازیهای کامپیوتری را بتوانند فقط با فعالیتهای مغزی خود و بدون نیاز به
انجام فعالیت فیزیک انجام دهند.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱5 :
http://neurable.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،واقعیت افزوده
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزارها
توضیح:

نام شرکتVitalConnect :
حوزه فعالیت :تجهیزات پوشش و کتک ابزارها

 Vitalconnectیک شرکت نوآور در زمینهی سالمت است که برچسـبهـایی تولیـد

میکند که به اینترنت اشیاء مجهز میشوند و عالئم حیاتی بیماران مانند ضربان قلـب،
محصول/خدمت :برچسبهای نشاندهندهی عالئم
حیات

کل سرمایه تامین شده 86.7 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهDebt Financing :

درجه ی حرارت بدن و ...را در اختیار پزشکان و پرستاران میگذارد .ایین برچسیبهیا بیه
دلیل اندازهی کوچک در کنار کارای باالی آن و هتچنین حذف تعداد زیادی از دستگاههای نظیارت در
مراکز درمان بسیار مورد تو ه قرار گرفته است .در کنار این مزایا این برچسبها امکانات دیگری نیز بیه
و ود آورده اند؛ مانند کنترل وضعیت بیتار از راه دور پس از ترخیص از مراکز درمان و یا درمان در منزل

که به وسیفهی این فناوری به پزشکان ا ازهی بررس عالئم حیات بیتاران از راه دور را می دهید .ایین

گروه مخاطب :فعالین حوزه سالمت و بیتاران

شرکت پفتدرم را نیز توسعه داده است که تتام امکانات مورد نیاز برای نظارت بر سالمت بیتاران نییز

مسائل راهبردی:

در آن مو ود است.

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آمریکا

سال تاسیس20۱۱ :
https://vitalconnect.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،بایوتکنولوژی ،نرمافزار و اپفیکیشن موبایل

67

استارتآپهاي فعال در زمينهي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزارها
توضیح:
نام شرکتWiseshelf :
حوزه فعالیت :تجهیزات پوشش و کتک ابزارها
محصول/خدمت :تولید قدسههای هوشتند
کل سرمایه تامین شده ۱.2 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :
گروه مخاطب :فروشگاهای زنجیرهای

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستدیم

 Wiseshelfقفسه های سنتی را با کمک اینترنت اشیا،هوشمند مـیکنـد.
نحوه کارکرد محصوالت این شرکت بدین صورت اسـت کـه قفسـههـای
مخصوصی را توسعه داده است که فروشگاههای زنجیرهایی با نصب ایـن
قفسهها اطالعات کاملی از وضعیت اجناس داخل آنها کسب میکنند.بیرای
مثال وقت تعداد محصیوالت قدسیه از تعیدادی کتتیر شیود در برنامیه موباییل متصیدی

هشداری با عنوان کاه تعداد محصول ارسال م کند تا برای تکتیل محصوالت اقیدام
ل
شود .این قدسهها ارالعات دیگری مانند میزان زمان که سپری شده تا کاال فیروش رود و
ارالعات تحفیل دیگری در غالب یک نرمافزار موباییل بیه متصیدی و صیاحب فروشیگاه
انتقال م دهد.

موقعیت جغرافیایی :رژیم اشغالگر قدس
سال تاسیس20۱6 :
https://www.wiseshelf.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیا/اپفیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزارها
توضیح:

نام شرکتGerman Autolabs :
حوزه فعالیت :تجهیزات پوشش و کتک ابزارها

 German Autolabsیک استارتآپ نوپا است که پلتفرم دستیار صوتی توسعه داده
است که به کمک اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی کار میکند و منحصرا برای صـنعت

محصول/خدمت :دستیار صوت منحصر به اتوموبیل
کل سرمایه تامین شده ۹ :میفیون یورو
آخرین نوع تامین سرمایهSeries :
گروه مخاطب :صنایع اتوموبیلسازی

اتومبیل به کار میرود .این دستیار صوت که ” “Chrisنام دارد این قابفیت را دارد که در دو حالیت
آنالین و آفالین فعالیت کند و بسیاری از رفتارهای راننده را شناسای و ثبت کند تا در موقع لزوم واکن
مناسب برای کاربر را داشته باشد .هتچنین سیستم عامل این دستیار صوت روری رراح شده تا بتواند
به دستیاران صوت شرکتهای دیگر مانند ” “Siriبه راحت متصل شیود و ارالعیات کیاربر را از آنهیا
دریافت و با آن مکاتبه داشته باشد .یک از نکات مورد تو ه دربارهی این دستیار صوت قابفیت ارتباط با
ارائه دهندههای خدمات مانند شرکتهای بیته و یا سرویسهای کنار ادهای م باشد.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آلتان
سال تاسیس20۱6 :
https://www.germanautolabs.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،هوش مصنوع  ،یادگیری ماشین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزارها
توضیح:

نام شرکتAltierre :
حوزه فعالیت :تجهیزات پوشش و کتک ابزارها

 Altierreیک شرکت ارائهدهندهی خدمات اینترنت اشیاء و راهکارهای قیمتگذاری و
هوشمندسازی برای خردهفروشان و فروشگاههایی که نیاز به تگ قیمتی دارند اسـت.

محصول/خدمت :ابزار قیتتگذاری به کتک اینترنت
اشیاء
کل سرمایه تامین شده ۱۱۱.6 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهDebt Financing :

این شرکت با ارائهی راهکارهای نوین توانسته پیشگام در زمینهی قیتت گذاری برای فروشگاهها باشید.

لیبلهای قیتت این شرکت به اینترنت اشیاء مجهز هستند و قابفیت تغییر را دارند .به عنیوان مثیال اگیر
یک شفف نیاز به قیتتگذاری مجدد یا تغییرات محصوالت در فروشگاه را داشته باشد این برچسبهیای
قیتت به وسیفهی نرمافزار این شرکت قابفیت تغییر و نوشتار مجدد را دارند .هتچنین پفتدرم ارائیه شیده
توسط این شرکت به مشتریان کتک م کنند بدون نیاز به ستجو در فروشگاههای بزرگ بیه وسییفهی

گروه مخاطب :فروشگاهها و محصوالت خدمات

برچسبهای قیتت از محل محصول مورد نظر خود در فروشگاه مظفع شوند و یا بخ های که تخدیف

مسائل راهبردی:

دارد را به راحت پیدا کنند.

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس2003 :
http://www.altierre.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در زمينهي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزارها
توضیح:
نام شرکتEVRYTHNG :

حوزه فعالیت :تجهیزات پوشش و کتک ابزارها

 EVRYTHNGیک شرکت ارائه دهنده ی خدمات اینترنت اشیاء برای کاالهای مصرفی
است .این شرکت با ارائهی خدمات ابری ،این امکان را به مشتریان میدهد که بـرای

محصول/خدمت :خدمات اینترنت اشیاء برای اقالم
مصرف
کل سرمایه تامین شده 4۱.3 :میفیون یورو
آخرین نوع تامین سرمایهB Series :

محصوالت خود یک هویت دیجیتال فعال تهیه کنند؛ بسته به نوع کاال یک کید قابیل اسیکن

برای هر کاال به صورت مجزا تهیه م شود که روی آن چاپ م شود و مشیتریان می تواننید بیا اسیکن
کردن این کد ارالعات ،آفرها ،خدمات پس از فروش ،نحوهی کار و نظرات خود را دریافت و در اختییار
بگذارند؛ هتچنین به این وسیفه م توانند از اصالت محصوالت خیود ارتینیان حاصیل کننید .در مقابیل
خدمات مدیریت برای زنجیره ارزش محصول نیز به مدیران ارائه م شود .به عنوان مثیال ییک شیرکت

گروه مخاطب :تولید کنندگان کاالهای مصرف

م تواند ببیند کدام محصول

مسائل راهبردی:

پفتدرم این شرکت از فناوری بالکچین پشتیبان م کند و مشریان مطرح بسیاری ماننید کوکیاکوال از آن

در کدام نقطه کاربرد بیشتری دارد و کدام محصول کتتر استداده م شود.

استداده م کنند.
مدل درآمد :حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱2 :
https://evrythng.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،کالن دادهها ،بالکچین ،اپفیکیشن موبایل
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 -4استارتآپهاي حوزهي اینترنت اشياء
 4-4رباتها و پهپادها

استارتآپهاي فعال در زمينهي رباتها و پهپاد
توضیح:

نام شرکتPrecisionHawk :
حوزه فعالیت :رباتها و پهپادها

 PrecisionHawkشرکتی نوآور در زمینهی پهپادهای هوشمند برای مصار تجـاری،
خدماتی و صنعتی است .پهپادهای این شرکت که به اینترنت اشیاء مجهز هستند و به

محصول/خدمت :پهپادهای هوشتند مجهز به IOT
کل سرمایه تامین شده ۱04 :میفیون دالر

آخرین نوع تامین سرمایهSeries D :
گروه مخاطب :صنایع تولیدی و خدمات

نواحی مورد نیاز برای تصویر برداری و تهیهی نقشه از محیط میروند و در کنار آن کار
تصویر برداری به کمک سنسورهای حرارتی و سنسورهای پیشـرفته دیگـر را انجـام
میدهند .این پهپادها به کتک اینترنت اشیاء دادهها را پس از ثبت در یک محیط ابری قرار م دهنید و
کاربر م تواند از آن استداده کند .این پهپادها قابفییت اسیتداده در حیوزههیای کشیاورزی ،انیرژی بیرای
پنلهای خورشیدی و بادی ،اکتشاف منابع ربیع ندت و گاز و ساختوساز به کار م رود.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱۱ :
https://www.precisionhawk.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،هوش مصنوع  ،رباتیک
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات
توضیح:

نام شرکتAnalogix :
حوزه فعالیت:

این استارت آپ سیستم ها و تجهیزات پیشرفته با قدرت تجزیـه و تحلیـل سـیگنال
های مختلف تولید می نماید که در حوزه های مختفف از قبیل سالمت ،هواپیتای  ،شیبیه سیازی و

محصول/خدمت :سیستم های تصویربرداری و
حسگرهای دفاع
کل سرمایه تامین شده--- :

آخرین نوع تامین سرمایه--- :

هتچنین حوزه دفاع مورد استداده قرار م گیرند .از تفیه محصیوالت ایین اسیتارت آپ سیسیتم هیای
کنترل کننده ربات ها در عتفیات و شرایط مختفف م باشد .این فناوری تمام حرکات ربات ها را
از طری دستک

ها و لباس هایی که اپراتور بر تن دارد شبیه سـازی و کنتـرل مـی

نماید ،به گونه ای که تمام حرکات طبیعی اپراتورها توسط ربات ها نیز تکرار می شود.

گروه مخاطب :صنایع دفاع ،هوای  ،سالمت

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس2007 :
www.Analogix.us

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،رباتیک
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رباتها و پهپاد
توضیح:

نام شرکتAnalogix :
حوزه فعالیت :رباتها و پهپادها

این استارت آپ سیستم ها و تجهیزات پیشرفته با قدرت تجزیـه و تحلیـل سـیگنال
های مختلف تولید می نماید که در حوزه های مختفف از قبیل سالمت ،هواپیتای  ،شیبیه سیازی و

محصول/خدمت :فناوری های پوشیدن
ربات ها

هت کنترل

کل سرمایه تامین شده 23.4 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :
گروه مخاطب :صنایع دفاع و نظام

هتچنین حوزه دفاع مورد استداده قرار م گیرند .از تفیه محصیوالت ایین اسیتارت آپ سیسیتم هیای
کنترل کننده ربات ها در عتفیات و شرایط نظام مختفف م باشد .ایـن فنـاوری تمـام حرکـات
ربات ها را از طری دستک

ها و لباس هایی که اپراتور بر تـن دارد شـبیه سـازی و

کنترل می نماید ،به گونه ای که تمام حرکات طبیعی اپراتورها توسـط ربـات هـا نیـز
تکرار می شود.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :هند
سال تاسیس20۱5 :
www.cronsystems.com

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،هوش مصنوع
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رباتها و پهپاد
توضیح:

نام شرکتSphero :
حوزه فعالیت :رباتها و پهپادها

 Spheroیک شرکت سـازندهی ابـزار آموزشـی و اسـباببـازی اسـت کـه تمـامی

محصوالت خود را به اینترنت اشیاء مجهز میکند .ایین اسیتارتآپ اسیباببیازیهیای ماننید
محصول/خدمت :اسباببازی مجهز به اینترنت اشیاء

کل سرمایه تامین شده ۱2۱ :میفیون دالر

ماشین کنترل و رباتهای کوچک تولید م کند که به اینترنت اشیاء مجهز هستند و هر کیدام برنامیهای
برای تفدن هتراه دارند که به وسیفهی آن کنترل م شوند؛ این اسباببازیها در کنار نبهی تدریح آن
به کودکان امکان یادگیری و آموزش نیز ارائه م دهند .به عنوان مثیال ربیات بولیت ییک ربیات بسییار
کوچک ،ساخته شده توسط این شرکت است که به چندین  LEDمجهز شده است کودکان با اسیتداده از

آخرین نوع تامین سرمایهProdut :
Crowdfunding
گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه

بگیرند .این استارتآپ در کنار این رباتهای کوچک برنامههیای آموزشی نییز در سراسیر دنییا برگیزار

مسائل راهبردی:

م کند.

برنامهی مخصوص تفدن هتراه این ربات از رریق  LEDهای مو یود روی آن می تواننید اعیداد را ییاد

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱0 :
فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،واقعیت مجازی ،رباتیک ،نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
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https://www.sphero.com/

استارتآپهاي فعال در زمينهي رباتها و پهپاد
توضیح:

نام شرکتUnirobot :

حوزه فعالیت :رباتها و پهپادها
محصول/خدمت :ربات خانگ
کل سرمایه تامین شده 2.۹ :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایه---- :
گروه مخاطب :خانوادهها

این شرکت توسعهدهنده رباتها و دستیاران خانگی هوشمند و شرکتی است .محصول این

شرکت  ،Uniboقادر است از طری فناوری اینترنت اشیا با دستگاههای هوشمند که ایـن
فناوری را پشتیبانی میکنند ارتباط برقرار کند .این شرکت چندین مـدل از  Uniboرا بـا
کاربری خانگی ،شرکتی و  ...تولید کرده است .هتچنین شرکت  Unirobotتاکنون توانسته اسیت
چندین نتونه از ربات خود را به بازار عرضه کند که هر یک ویژگ خاص خود را دارند و تاکنون وایز بسیاری
را نیز کسب کرده است .این ربات قابفیت یادگیری خصوصیات فردی را دارد و بهعنوان مثال متناسب با فردی

که با آن صحبت م کند نوع مکالته خودش را تغییر م دهد.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :ژاپن
سال تاسیس--- :
https://www.unirobot.com/

فناوریهای کلیدی :هوش مصنوع  ،رباتیک ،کالن داده  ،اینترنت اشیا
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رباتها و پهپاد
توضیح:

نام شرکتSavioke :

حوزه فعالیت :رباتها و پهپادها

 Saviokeیک شرکت توسعه دهندهی رباتهای هوشـمند تحویـلدهنـده اسـت کـه
میتواند در محیطهای کار انسانی مانند بیمارستان به راحتی گردش کند و اقالم مـورد

محصول/خدمت :ربات تحویلدهنده
کل سرمایه تامین شده 34 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :

نیاز انسانها را تحویل دهـد Relay .ربیات هوشیتند ایین شیرکت بیا چیرخهیای متحیرک در
محیطهای بسته حرکت م کند و اقالم مورد نیاز افراد را در اختیار قرار م دهید ییا آنهیا را از انسیانهیا
دریافت کرده و در مخزن امن قرار داده و به بخ

دیگیر انتقیال می دهید .بیه عنیوان مثیال داروهیای

بیتارستان در مخزن این ربات قرار گرفته و بر اساس برنامه این داروهیا را بیه ریور خودکیار در اختییار
بیتاران قرار م دهد .مخزن نگهدارندهی این ربات دارای امنیت باال با قابفیت تنظیم در ه حرارت و غیر

گروه مخاطب :بیتازستانها و مراکز خدمات

قابل ندوذ است .هتچنین این ربات پفتدرم دارد که محیط را مانند نقشه رراح کرده و م تیوان بطیور

مسائل راهبردی:

مداوم فعالیت این ربات را مورد برس قرار داد.

مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱3 :
http://www.savioke.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،رباتیک ،هوش مصنوع  ،یادگیری ماشین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي رباتها و پهپاد
توضیح:

نام شرکتKnightscope :
حوزه فعالیت :رباتها و پهپادها

 Knightscopeیک استارتآپ فناور در حوزهی رباتیک است که رباتیهـای توسـعه
میدهد که برای امور امنیتی استفاده میشوند و مجهز به اینترنت اشیاء هسـتند .ایـن

محصول/خدمت :رباتهای هوشتند امنیت مجهز به
IOT
کل سرمایه تامین شده 46.6 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهDebt Financing :
گروه مخاطب :نیروهای امنیت

مسائل راهبردی:

شرکت  5مدل مختلف ربات توسعه داده که هر کدام برای مقاصـدی خـاص بـه کـار
میروند و نیزوهای امنیتی از این رباتها در محیطهای مختلف اسـتفاده مـیکننـد .بیه
عنوان مثال ربات  K1یک از این  5مدل است که بیشتر در محیط که رفیتوآمید بیشیتر اسیت ماننید
الب های هتلها یا پارکینجهای شفوغ استداده م شود؛ این ربات قابفیتهای زیادی دارد که خوانیدن و
ثبت پالک اتومبیلها به صورت هوشتند یک از موارد آن است .در صورت که اتیومبیف تخفدی انجیام
دهد ،این ربات به صورت خودکار ارالعات پالک اتومبیل را ثبت و به کتک اینترنت اشییاء آن را بیرای
مرا ع قانون ارسال م کند .به رور کف رباتهای این شرکت بیرای کیاه

یرایم و خطیرات بیرای

نیروهای امنیت ساخته م شوند و تتام اتداقات محیط را به کتیک دوربیینهیای  360در یهای ثبیت
مدل درآمد :فروش مستقیم

م کنند .تتام ارالعات ثبت شده توسط این رباتها به صیورت لحظیه ای آپفیود می شیوند و قابفییت

موقعیت جغرافیایی :آمریکا

کنترل از راه دور را دارند.

سال تاسیس20۱3 :
https://www.knightscope.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،رباتیک ،هوش مصنوع  ،یادگیری ماشین
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 -4استارتآپهاي حوزهي اینترنت اشياء

 5-4خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي
اینترنت اشيا

استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتSamsara :
حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت

 Samsaraیک استارتآپ بسیار بزرگ در زمینهی اینترنت اشیاء است کـه تقریبـا در
تمامی حوزههای صنعتی از مواد غذایی تا نفت و گاز و بسـیاری از حـوزههـای دیگـر

محصول/خدمت :توسعه دهندهی سنسورها و شبکهی
اینترنت اشیاء
کل سرمایه تامین شده 230 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries E :
گروه مخاطب :تتام صنایع

خدمات اینترنت اشیاء ارائه میدهد .بطور کف این استارتآپ برای بخ
بخ

ناوگان حتل و نقیل و

صنعت بسیار فعال است .برای ناوگانهای حتلونقل خدمات بسیاری مانند دوربینهای داشیبورد،

مدیریت ناوگان مانند سیستمهای

پ اس ،سیستمهیای گیزارش و اخطیار و ...در کنیار راهکیارهیای

نظارت بر تجهیزات و دارای را در اختیار کاربران قرار م دهد .در کنار این حوزه ،در صنعت نیز امکانیات
بسیاری را تحت اینترنت اشیاء مانند سیستم چک خودکار خراب کاالهای ساخته شده در کنار نرمافزارها
و سنسورهای نظارت ارائه م دهد.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم و حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :آمریکا

سال تاسیس20۱5 :
https://www.samsara.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتNowi :

حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت
محصول/خدمت :سخت افزار ،نرم افزار ،شبکه برق ،ب
سیم

کل سرمایه تامین شده ۱46 :مفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :
گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه

شرکت تریلیانت یکی از پیشتازان توسعه شبکه هوشمند و اینترنت اشیاء
است .این شرکت ترکیب از سخت افزار ،نرم افزار و خدمات را به عنوان سیستم عصب
شبکه هوشتند ارائه م دهد .از سال تأسیس این شرکت در  ،۱۹85این شیرکت هتیواره

یک پیشرو در توسعه زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته ( ،)AMIراهکارهای پاسخ بیه
تقاضا و مدیریت شبکه بوده است .حیوزههیای کفی فعالییت ایین شیرکت شیامل شیهر
هوشتند ،شبکه هوشتند ،کنتورهای هوشتند و روشنای هوشتند است .این شرکت دارای
بی

از  ۱00مشتری از شرکت های یوتیفیت مطرح است.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :هفند

سال تاسیس۱۹85 :
www.trilliant.com

فناوریهای کلیدی :پفتدرم آنالین  /نرمافزار ،اینترنت اشیاء
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتHologram :
حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت

 Hologramیک شرکت توسعهدهندهی اینترنت اشیاء بر پایهی شـبکهی Cellular
است .این شرکت با توسعه ی یک سیمکارت در شـبکهی  LTE-4Gدر کنـار پوشـ

محصول/خدمت :سنسورهای  IOTمتصل به ماهواره
کل سرمایه تامین شده 6.۱ :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

سراسری به کمک  550عدد از ارائهدهندههای خـدمات اینترنـت  Cellularتوانسـته
توجه بسیاری از صاحبان مشاغل و صنایع را جلب کند .در کنار این سیمکارت هولوگرام ییک
پفتدرم مخصوص و کاربرپسند نیز به نام  Novaنیز توسعه داده است که به کاربران ا ازه میدهد تیا بیه
نزدیک ترین برج مخابرات برای اتصال به شبکه اینترنت متصل شوند و خودشان در داشبرد این پفتدیرم
انتخاب کنند که به کدام سرویسدهنده تتایل دارند که متصل شود .عالوه بر این مزایا این سیمکارتها

گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه

قابفیت استداده با بی

مسائل راهبردی:

دارند .هفوگرام با شرکتهای بزرگ چون اپل و هواوی هتکاری دارد.

از  ۱000مدل مختفف سختافزار اینترنت اشیاء از اکثر شرکتهای تولید کننده را

مدل درآمد :فروش مستقیم و حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱3 :
https://hologram.io/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:
نام شرکتVeniam :
 Veniamیک استارتآپ نوآور در حوزه اینترنت اشیاء منحصرا برای وسایل حملونقل

حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت

است .این شرکت پلتفرمی تهیه کرده است که سختافزار و نرمافزار و رایان
محصول/خدمت :پفتدرم اینترنت اشیاو برای وسایل
حتلونقل
کل سرمایه تامین شده 26.۹ :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهB Series :

ابـری

را در کنار هم ارائه میدهد Veniam .شبکهای با مقیاس باال بـرای ارتبـاط وسـایل
حملونقل در شهرها به وجود آورده و به کمک آن پوش

اینترنت بیسیم را گسترش و

در کنار آن انتقال ترابایتها داده را در یک محیط تحت رایان

ابری شکل داده است.

این شرکت از هر وسیفهی نقفیه به عنوان یک هاتاسپات استداده می کنید تیا مییزان پوشی
بیسیم خود را افزای

اینترنیت

دهد و در کنار آن این وسیفهها به صورت هتتا به هتتا با هم ارالعات ترافیکی و

گروه مخاطب :ناوگان حتلونقل

سایر ارالعات را به اشتراک م گذارند؛ هتچنین به عنیوان ییک شیبکهی مرکیزی بیرای سنسیورهیا و

مسائل راهبردی:

دوربینها از این وسایل نقفیه اسیتداده شیود .شیرکتهیای معتبیر زییادی ماننید Verzion, Cisco,
 Yamaha Motorsو ...در این استارتآپ سرمایه گذاری کرده اند.

مدل درآمد :فروش مستقیم و حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱2 :

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،رایان

www.veniam.com

ابری
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتMyriota :
حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت

 Myriotaیک استارتآپ نوآور است که به دلیل نوآوری که در زمینهی شبکهی اینترنت اشییاء خیود،
بسیار مورد تو ه قرار گرفته است .این شـرکت بـا همکـاری بـا کمپـانی  spacexتوانسـته

محصول/خدمت :سنسورهای  IOTمتصل به ماهواره
کل سرمایه تامین شده ۱5 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

شبکهی بسیار ارزان و کم مصرفی از اینترنت اشیاء را توسعه دهـد کـه بـه وسـیلهی
ماهوارهای که در مدار زمین میچرخد پوش

سراسـری در تمـام نقـاط دنیـا بـرای

شبکهی اینترنت اشیاء خود به وجود آورده است .این شرکت با نیوآوری بیزرگ خیود توانسیته

یک از پیشگامان حوزهی اینترنت اشیا باشد .تتام سنسورهای توسعه داده شده توسط  Myriotaبیه
کتک ماهوارهی منحصر به فرد این شرکت به رور دائت به شیبکه متصیل هسیتند و امکانیات الزم را

گروه مخاطب :صنایع خدمات و تولیدی

برای کاربران این سنسورها فراهم م کنند .استارتآپ  Myriotaبا شرکتهای بزرگ مانند بویینج و

مسائل راهبردی:

آمازون هتکاری تجاری دارد.

مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت جغرافیایی :استرالیا
سال تاسیس20۱5 :
https://myriota.com

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،فناوری ماهوارهای
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:
نام شرکتDrayson Technologies :
حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت

 Drayson Technologiesیک شرکت ارائهدهندهی خدمات اینترنت اشیاء است کـه
پلتفرم  IOTتوسعه داده است که فناوری شارژ بیسیم را با یادگیری ماشـینی ترکیـب

محصول/خدمت :توسعهی پفتدرم هوشتند IOT
کل سرمایه تامین شده 3۹.6 :میفیون پوند
آخرین نوع تامین سرمایهSeries C :

گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه

کرده تا یک شبکهی هوشمند اینترنت اشیاء به وجود آید که برای مشتریان هزینههای
مصر انرژی کمتر با بازده باالتر داشته باشد .استارتآپ درایسون به دلیل مقیرون بیه صیرفه
بودن روش تعآوری و انالیز دادههای اینترنت اشیاء بسیار مورد تو ه قرار گرفته است؛ هتین امر باعیث
شده تا مشتریان این شرکت بتوانند با هزینهای کتتر یک شبکهی اینترنت اشیاء بیرای محیل کیار خیود
مستقر کنند.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم و حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :انگفستان
سال تاسیس2007 :
https://www.draysontechnologies.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،فناوری شارژ بیسیم ،یادگیری ماشین
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتOssia :
حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت

 Ossiaیک شرکت نوآور است که فناوری را ایجاد کرده که مـیتـوان تمـامی لـوازم
الترونیکی را به صورت بدون سیم و با فاصله شارژ نمود .این وسیفه کیه بیه کتیک اینترنیت

محصول/خدمت :شارژر بیسیم

کل سرمایه تامین شده 25.5 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries C :

اشیاء و فرستندههای مخصوص لوازم الکترونیک را شارژ م کند .تدیاوت محصیول ایین اسیتارتآپ بیا
شارژرهای بیسیم دیگر در این است که تتام شارژرهای مو ود در بازار از یک صدحهی انتقیال انیرژی
به باتری استداده م کنند اما این وسیفهی نسبت به قدرت فرستنده انرژی محدودهی ارسال انرژی حتی

به شعاع چند متری م رسد.به عنوان مثال شارژیهای موبایل مو ود در بازار برای شارژ الزم است تفدن
هتراه را روی یک پد انتقال انرژی قرار داد و در حقیقت فقط عنصر سیم از شارژ خارج شده ول در کیل

گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه

هنوز قابفیت ابه ای ندارد اما محصول  COTAفرآیند شارژ را با شعاع چندین متری بدو نیاز بیه هییچ

مسائل راهبردی:

صدحهای و به صورت کامال بیسیم با قابفیت ابهجیای وسییفهی الکترونیکی از ررییق امیواج انجیام
م دهد.

مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس2008 :
https://www.ossia.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،فناوری شارژ بیسیم
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتAudio Analytic :

حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت
محصول/خدمت :نرمافزار تشخیص صدا

کل سرمایه تامین شده 8.2 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :
گروه مخاطب :سازندگان دستگاههای الکترونیک

این شرکت ارائهکننده نرمافزار تشـخیص صـدا اسـت .نـرمافـزار  ai3ایـن شـرکت
سازندگان دستگاههای الکترونیکی را قادر میسازد تـا محصـوالتی را تولیـد کننـد کـه
صداهایی ازجمله آالرمهای هشدار دیاکسید کربن ،صدای شکسـتن شیشـه و صـدای
گریه نوزاد را شناسایی و بهصورت خودکار پاسخ دهند .نرمافزار ایـن شـرکت در طیـف
وسیعی از دستگاههای هوشمند خانگی و همچنین خودرو مورداستفاده قرار میگیرد .ایین

شرکت بر اساس تحقیقیات دانشیگاه در مقطیع دکتیرا و بیا سیرمایهگیذاری  SEEDاداره توسیعه شیرق
انگفستان ) )EEDAو فرشتگان سرمایهگذار محف تاسیس شده است.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :انگفستان
سال تاسیس2008 :
فناوریهای کلیدی :هوش مصنوع  ،اینترنت اشیا،

http://audioanalytic.com/
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتAlchemy IOT :
حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت

 Alchemy IOTیک شرکت نوپا در زمینهی توسعهی خدمات اینترنت اشیاء است کـه
یک  APIمجزا منحصرا برای خدمات اینترنت اشیاء به وجود آورده اسـت .ایین  APIبیه

محصول/خدمت :توسعهی  APIمجزا برای IOT
کل سرمایه تامین شده 4 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :
گروه مخاطب :صنایع سنگین و خدمات

دلیل قابفیت ارتباط با پفتدرمهای اینترنت اشیاء در دو حالت در فضای ابری و ارتباط به صیورت مسیتقیم
بسیار مورد تو ه قرار گرفته است .این  APIامکانات قابل تو ه دیگری نیز دارد که م توان به قابفیت
آنالیز اشاره کرد که این قابفیت باعث م شود الگوریتمهای یادگیری ماشین بدون نیاز به نظارت ،بیرای

ارزیاب تجهیزات به صورت حودکار تعآوری شود؛ هتچنین امکانات نظیر آپفیود کیردن دسیتگاههیای
دید روی این شبکه به صورت کاربرپسند در کنار کنترل و برس تجهیزان به صورت در لحظه و امکان
ایجاد پروفایلهای دید با قابفیت شخص سازی را م دهد.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم و حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱6 :
https://www.alchemyiot.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،هوش مصنوع  ،یادگیری ماشین
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتKONUX :
حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت

 KONUXیک شرکت ارائه دهندهی خدمات اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی است که
با هد افزای

محصول/خدمت :توسعهی  IOTبرای افزای
تجهیزات
کل سرمایه تامین شده 5۱.5 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :
گروه مخاطب :صنایع تولیدی و خدمات

مسائل راهبردی:

کارای

کارایی و تسهیل فرآیند نگهداری تجهیزات صنعتی و تجاری فعالیـت

میکند .این شرکت که در حال حاضر منحصرا بر روی راهآهن کشیور آلتیان فعالییت می کنید تتیام
خطوط آهن این کشور را به سنسورهای اینترنت اشیاء مجهیز کیرده اسیت و در کنیار هیوش مصینوع
تتام فرآیندهای نگهداری تجهیزات ریف را به کتیک ایین سنسیورهیا و نیرمافیزار مخصیوص انجیام

م دهد .سنسورهای اینترنت اشیاء این استارتاپ م توانند در شیرایط سیخت آب هیوای روی رییلهیا
سالم بتانند و به شدت مقاوم هستند هتچنین عتر باتری  2ساله در کنار نصب سریع و راحت آنها(کتتیر
از  ۱0دقیقه) باعث شده بسیار مورد تو ه قرار گیرند .ایین امیر باعیث افیزای
هتچنین کاه

فراوان هزینهها شده است .هتچنین نیرمافیزار  KONUXایین امکیان را می دهید تیا

بخ های که امکان اسیب دیدن را در آینده را دارند به کتک هوش مصنوع
مدل درآمد :فروش مستقیم و حق اشتراک

ریول عتیر تجهییزات و
و سنسورها پیشیبین و

به اپراتورها اخطار دهد.

موقعیت جغرافیایی :آلتان
سال تاسیس20۱4 :
https://www.konux.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،هوش مصنوع  ،یادگیری ماشین
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتCassia Networks :
حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت

 Cassia Networksیک شرکت نوآور در زمینهی توسعهی اینترنت اشیاء به وسیلهی
فناوری بلوتوث است که در این حوزه پیشگام است .این اسـتارتآپ در بخـ

محصول/خدمت :خدمات اینترنت اشیاء به وسیفهی
فناوری بفوتوث
کل سرمایه تامین شده 20.3 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهB Series :

هـای

مختلف بازار اعم از آموزش ،سالمت ،اتوماسیون صنعتی ،ورزش و ...خدمات اینترنـت
اشیاء ارائه میدهد Cassia networks .چندین مدل سیخت افیزاری(روتیر) بیرای بخی هیای
خانگ  ،اداری-تجاری و صنعت با استداده از فناوری بفوتوث ارائه کیرده اسیت کیه قابفییت اسیتداده در

موجهای بفند با مصرف انرژی بسیار کم را دارند .برد این سنسورهای اینترنت اشیاء به بی

از  300متیر

م رسد و در کنار آن قابفیت اتصال به تعداد نامحدودی دستگاه را دارد .سادگ استداده بیه دلییل حالیت

گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه

کاربر پسند بودن آن در کنار قیتت پایین از مزایای این سنسورها م باشد .از مشتریان مطرح این شرکت

مسائل راهبردی:

م توان نرال الکتریک و ماکروسافت م توان اشاره کرد.

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱4 :
https://www.cassianetworks.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،سنسورهای هوشتند
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتPeople Power :

 People Powerیک استارتآپ ارائه دهندهی سختافـزار بـرای خانـهی هوشـمند

حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت

است .وسیلهی این شرکت که  people power IoT Gatewayنـام دارد وسـیلهای
محصول/خدمت :خدمات اینترنت اشیاء برای منازل
کل سرمایه تامین شده 8.8 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهB Series :

گروه مخاطب :صاحبان خانه

است که برای مجهز کردن منازل به اینترنت اشیاء استفاده میشود .ایین سیختافیزار بیه
دلیل قابفیتهای امنیت باال و هتچنین قابفیت اتصال به سیستمهای دستیار صوت گوگیل و آمیازون در
کنار کاربرپسند بودن آن بسیار مورد تو ه قرارگرفته است .در کنار موارد باال قابفیتهای دیگیر محصیول

این استارتآپ نرمافزار موبایل آن است که تتام قستتهای خانه که به اینترنت اشیاء مجهز شده انید
را م توان از راه دور کنترل کرد .این وسیفه تحت رایان

ابری نییز قیرار دارد کیه رفتیارهیای کیاربر را

دریافت و آنها را به کتک هوش مصنوع آنالیز و خود را با آن هتاهنج م کند.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس200۹ :

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،رایان

http://www.peoplepowerco.com/

ابری ،اپفیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتSIGFOX :

 SIGFOXیک شرکت ارائهدهنده ی خدمات اینترنت اشیاء اسـت کـه در شـاخههـای

حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت

بسیاری فعالیت میکند .این شرکت با ارائه خدمات اینترنت اشیاء همراه با مصر کم
محصول/خدمت :پفتدرم هوشتند اینترنت اشیاء
کل سرمایه تامین شده 277 :میفیون یورو
آخرین نوع تامین سرمایهPrivate Equity :

انرژی در کنار پوش

سراسری در اکثر نقاط دنیا یکی از شرکتهای پیشگام در ایـن

زمینه است .از پفتدرم  Sigfoxدر زمینههای بسیاری اعم از مدیریت زنجییرهی تیامین ،تولیید ،شیهر
هوشتند ،ساختتان هوشتند ،کشاورزی و ...استداده م کنند .نحوهی کار این شرکت به این صورت است
که با مجهز کردن حوزههای مختفف به اینترنت اشیاء صیاحبان مشیاغل و میدیران می تواننید وضیعیت
شرکت یا محل مورد نیاز خود را به صورت در لحظه به وسیفهی پفتدرم هوشتند ایین شیرکت بررسی و

گروه مخاطب :صنایع تولیدی ،کارگاهها،
فروشندگان ،شرکتها و ساختتانها

کنترل کنند .به عنوان مثال اگر در حوزهی شهر هوشتند استداده شود فردی که نیازمند ای پارک است

مسائل راهبردی:

از رریق این پفتدرم م تواند ارالع پیدا کند که در مقصدش ای پارک مو ود است یا خیر.

مدل درآمد :فروش مستقیم و حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :فرانسه
سال تاسیس200۹ :
فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،رایان

https://www.sigfox.com/en

ابری ،کالن داده
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتZingBox :
حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت

یک از مشکالت پی

روی حوزهی اینترنت اشیاء امنیت شیبکهی آن اسیت زییرا در صیورت پیشیامدن

حتالت سایبری به شبکهی اینترنت اشیاء در صنایع و حوزههای مختفف خطیرات بیران ناپیذیری کیل
محصول/خدمت :امنیت شبکه IOT
کل سرمایه تامین شده 23.5 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :

یک مجتوعه را تهدید خواهد کیرد .شرکت  ZingBoxیک شـرکت ارائـهدهنـدهی خـدمات
امنیت سایبری برای شبکههای اینترنت اشیاء است در سراسر دنیا است .این شـرکت
یک نرمافزار به اسم  Zingbox IOT Guardianارائه کرده است کـه پـ

روی سیستم ابتدا تمامی دستگاههای موجود در شبکه را اسکن و پ

از نصـب

از آن به صورت

دائمی وضعیت سالمت سایبری شبکه را برسی میکند .در صورت و ود کیوچکترین اشیکال

گروه مخاطب :صنایع تولیدی و خدمات

امنیت این نرمافزار به رور خودکار فرآیند دفاع از شبکه را آغاز و از روش IOT Personality-base

مسائل راهبردی:

فرآیند پشتیبان را انجام م دهد.

مدل درآمد :فروش مستقیم و حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس20۱4 :
https://www.zingbox.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،یادگیری ماشین ،کالن دادهها
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتSonavation :
حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت

 Sonavationیک شرکت سازندهی سنسورهای مجهز به اینترنت اشیاء است که بـه
وسیلهی اثر انگشت کاربر فعال میشوند .این سنسورها که دارای فناوری سـه بعـدی

محصول/خدمت :سنسورهای بایومتریک مجهز به IOT
کل سرمایه تامین شده 46.3 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهVenture :
گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه

فراصوت هستند را میتوان در بخ

هایی که نیـاز بـه شناسـایی بایومتریـک اسـت

استفاده کرد .به عنوان مثال اگر فردی بخواهد اتومبیل خود را با اثر انگشت روشن کند می توانید بیه

کتک اینترنت اشیاء و این سنسورها اتومبیل خود را به این رریق روشن نتاید .ایین فنیاوری بیا کتیک
اینترنت اشیاء کاربری که اثر انگشت خود را روی سنسور قیرار داده شناسیای و در صیورت لیزوم ا یازه
دسترس به اتومبیل یا وسیفهای که بر روی آن سنسور بایومتریک قرار دارد را م دهد.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس2004 :
http://www.sonavation.com

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،بایومتریک ،نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتUltimo Digital Technologies :
حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت
محصول/خدمت :اکوسیستم هوشتند ایتن اینترنت اشیاء

 Ultimo DigitalTechnologiesیک شرکت توسعهدهندهی اکوسیستم
امنیتی هوشمند بر پایه فناوری بالکچین برای اینترنت اشـیاء اسـت .ایین
شرکت با ارائه راهکارهای مختفف مانند گزارشهای میداوم از رونید فعالییت سنسیورهیا،

کل سرمایه تامین شده 40 :میفیون دالر

ایجاد شدافیت در زنجیرهی تامین ،حذف خراب هیای نقطیهای در سنسیورهیای اینترنیت

آخرین نوع تامین سرمایه---- :

اشیاء و ....امنیت کف شبکهی اینترنت اشیاء را تامین م کند .این شرکت با کتپان هیای

گروه مخاطب :هتهی اقشار امعه

معتبری مانند یوتیوب هتکاری م کند.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :استرالیا
سال تاسیس20۱7 :
https://www.ucot.world/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،بالکچین ،نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتFilament :
حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت

 Filamentیک شرکت امنیتی برای استفاده از بالکچین در شبکه اینترنت اشیا بـرای
مقاصد تجاری و صنعتی است .این شرکت نرمافزار و سختافزاری توسعه می دهید کیه اینترنیت

محصول/خدمت :توسعه بالکچین در  IOTتجاری و
صنعت
کل سرمایه تامین شده 22.5 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :
گروه مخاطب :صنایع و خدمات دهندگان

اشیای مورد استداده در حوزههای صنعت و تجاری را با هیدف افیزای

امنییت بتیوان بیر پاییه فنیاوری

بالکچین پیادهسازی نتود .نحوهی کار این سختافزارها به این گونه است که پس از اتصال به ماشینها
و دستگاهها دادههای آنها را دریافت و در یک محییط ابیری قیرار می دهید و پیس از آن بیه وسییفهی
 Blocklet Chipاین دادهها به صورت آن در بستر بالکچین قرار گرفته و به قستتهای میورد نییاز
انتقال داده م شوند .این امر باعث افزای

امنیت در شبکهی اینترنت اشیاء در محیط تجاری یا صینعت

م شود و امکان صدمات از رریق حتالت سایبری را به کتترین حد خود م رساند.

مسائل راهبردی:
مدل درآمد :فروش مستقیم و حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :آمریکا

سال تاسیس20۱2 :
https://filament.com

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،بالکچین ،نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساختهاي اینترنت
اشياء
توضیح:

نام شرکتSolock.it :

حوزه فعالیت :توسعه زیرساخت

در دهه گذشته مداهیم دیدی مانند بالکچین ،اینترنت اشیا و اقتصاد مشارکت ظهور پیدا کیرده اسیت.
 Slock.itشرکت است که با ترکیب این سه مدهوم خدمت نوین را عرضه کرده است .پلتفرم ایـن

محصول/خدمت :پفتدرم اشتراکگذاری
کل سرمایه تامین شده 2 :میفیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :

شرکت بر زیرساخت اتریم بنا شده است و خود این پلتفرم نیز به صـورت مـتن بـاز
طراحی شده است تا از سوی طراحان دیگـر قابـل اسـتفاده باشـد .در پلتفـرم ایـن
مجموعه اشیا نیز دارای کیف پول دیجیتال میشوند و بر اسـاس قراردادهـای اتـریم
قابل اجاره دادن و اجاره کردن میباشـند .بـه عنـوان مثـال شـما قصـد اجـاره دادن

دوچرخه خود را در زمانهایی که سر کار هستید دارید .بر این اساس این اطالعات را

گروه مخاطب :مردم ،توسعهدهندگان نرمافزارها

درون پلتفرم  Slock.itقرار میدهید و از این شرکت یک قفل هوشمند تهیه میکنیـد.

مسائل راهبردی:

سپس هر شخص م تواند در پفتدرم این مجتوعه وارد شود ،میزان ا اره بها را با اسکن قدیل هوشیتند
درون شبکه اتریم  Slock.itپرداخت نتاید تا قدل به صورت الکترونیک باز شیده و بیه مییزان هزینیه

مدل درآمد :واسطهگری

پرداخت شده از دوچرخه استداده نتاید.هزینه واریز شده بیا کسیر مییزان کتی از سیوی  Slock.itدر

موقعیت جغرافیایی :آلتان

کسری از ثانیه به حساب شتا واریز م گردد Slock.it .را در حال حاضر م توان برای ا یاره ماشیین،

سال تاسیس20۱5 :

تتام نجهیزات و خانهها مورد استداده قرار داد.
https://slock.it/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پفتدرم آنالین ،اینترنت اشیا ،اپفیکیشن موبایل
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 -4استارتآپهاي حوزهي اینترنت اشياء
 6-4نتيجهگيري

فناوريهاي کمکی در استارتآپهاي حوزه اینترنت اشياء

یادگیری
ماشینی

اپلیکیشن
موبایل و
نرمآفزار

بالکچین

واقعیت
مجازی و
افزوده

کالن
دادهها

رایانش
ابری

رباتیک
هوش
مصنوعی
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فناوريهاي مطرح استارتآپها به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليتها
•
•
•
•
•

اپلیکیشن موبایل و نرمافزار
هوش مصنوعی
یادگیری ماشینی
پلتفرم آنالین
پردازش و ذخیرهسازی ابری
ساخت و ساز هوشمند
شارژر هوشمند

•
•
•
•
•
•

اپلیکیشن موبایل و نرمافزار
رباتیک
هوش مصنوعی
واقعیت مجازی
کالن دادهها
یادگیری ماشینی

•

سنسورهای رصد و
پایش و جمعآوری
اطالعات

•
•
•
•
•
•
•

1
تجهیزات و کمک پوشیدنی
ابزارها

3

2

اپلیکیشن موبایل و نرمافزار
واقعیت افزوده
هوش مصنوعی
فناوری بایو
یادگیری ماشینی
کالن داده
بالکچین

رباتها و پهپادها

خدمات پشتیبانی و توسعه
زیرساختهای اینترنت
اشیا
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4

•
•
•
•
•
•
•
•

اپلیکیشن موبایل و نرمافزار
پلتفرم آنالین
هوش مصنوعی
شارژر بیسیم
پردازش و ذخیرهسازی ابری
یادگیری ماشینی
کالن دادهها
بالکچین

مدلهاي مرسوم درآمدي استارتآپها به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليتها

سنسورهای رصد و
پایش و جمعآوری
اطالعات

• فروش مستفیم
• حق اشتراک
• واسطهگری

1
تجهیزات و کمک پوشیدنی
ابزارها

• فروش مستقیم

3

2

• فروش مستقیم
• حق اشتراک

رباتها و پهپادها

خدمات پشتیبانی و توسعه
زیرساختهای اینترنت
اشیا
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4

• فروش مستقیم
• حق اشتراک

استارتآپهاي حوزه اینترنت اشياء ـ به تفکيک مدل درآمدي

دریافت حق اشتراک

فروش مستقیم

واسطه
گری
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جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها
زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

فناوری اصلی

مدل درآمدی
کلیدی

نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
هوش مصنوع
رایان ابری

فروش مستقیم
محصول/خدمت
حق اشتراک

B2C
B2B

نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
یادگیری ماشین

فروش مستقیم
محصول/خدمت

استداده از سنسورهای حرکت و دوربینها
برای کنترل ،حداظت و رصد

B2C
B2B
B2G

نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
رایان ابری
هوش مصنوع

فروش مستقیم
محصول/خدمت

استداده از سنسورها به منظور هوشتندسازی
محیطهای خانگ  ،اداری و تجاری

B2C
B2B

نرمافزار و اپفیکیشن موبایل

فروش مستقیم
محصول/خدمت

استداده از سنسورها با هدف افزای کیدیت
آموزش و ایجاد سرگرم برای کودکان

B2C
B2B

نرمافزار و اپفیکیشن موبایل

فروش مستقیم
محصول/خدمت

مخاطب

پاسخهای ارائه شده

1

سنسورهاي رصد ،پایش و جمعآوري اطالعات

استداده از سنسورها برای دریافت
ارالعات و تجزیه تحفیل آنها با هدف
بهبود روشهای تصتیمگیری

به کارگیری سنسورها برای کاه
انرژی و صرفه وئ

استفاده از فناوری و خلق روشهای
نوآورانه برای رصد تجهیزات و
وضعیتهای مختلف با کمک
سنسورها و جمعآوری دادهها به
منظور بهبود فرایندهای
تصمیمگیری
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مصرف

B2C
B2B

جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها

استفاده از ابزارهای پوشیدنی و
کمک ابزارها به منظور تسهیل
شرایط زندگی برای انسان

استداده از ساعتها و زیورآالت هوشتند به
منظور پای وضعیت ستان و تسهیل
شرایط زندگ

B2B
B2C

نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
هوش مصنوع

فروش مستقیم
محصول/خدمت

فروش مستقیم
محصول/خدمت

B2B
B2C

نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
هوش مصنوع
بالکچین

عینکهای هوشتند مجهز به دستیاران
صوت و قابفیتهای واقعیت افزوده برای
تسهیل شرایط زندگ

B2B
B2C

نرمافزار و اپفیکیشن موبایل

فروش مستقیم
محصول/خدمت

استداده از پدهای هوشتند برای نظارت
دائت بر وضعیت سالمت بیتاران

B2B

نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
رباتیک
هوش مصنوع

فروش مستقیم
محصول/خدمت

استداده از لباسهای هوشتند و بارکدها
برای دریافت ارالعات فیزیک بدن انسان و
ارالعات محصوالت

2

تجهييزات پوششی و کمک ابزارها

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

پاسخهای ارائه شده

مخاطب

فناوری اصلی

مدل درآمدی
کلیدی
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جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها

توسعه رباتیک با کاربردهای
مختلف به منظور انجام فرایندها و
کارهای مختلف و خودکار سازی
آنها با هدف بهینهسازی
فعالیتها

استداده از رباتهای هوشتند برای انجام
وظایف انسان در محیطهای تجاری ،اداری
و مسکون

B2C
B2B

هوش مصنوع
نرمافزار و اپفیکیشن موبایل

استداده از پهپادها برای رصد محیط و
دسترس به محلهای صعبالعبور

B2C
B2B
B2G

نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
رایان ابری

استداده از رباتهای هوشتند کوچک
برای مصارف آموزش و خدمات

B2B
B2G

3

رباتها و پهپادها

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

پاسخهای ارائه شده

مخاطب

فناوری اصلی

استداده از رباتهای پفیس برای
کاه تفدات و آسیبهای انسان
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B2G

نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
هوش مصنوع
واقعیت افزوده
نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
هوش مصنوع
کالن دادهها

مدل درآمدی
کلیدی
فروش مستقیم
محصول/خدمت

فروش مستقیم
محصول/خدمت

فروش مستقیم
محصول/خدمت

فروش مستقیم
محصول/خدمت

جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها

خدمات پشتيبانی و خدمات پشتيبانی و توسعه

4

زیرساختهاي اینترنت اشيا اینترنت اشياء

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)
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مسالهی راهبردی

ایجاد بسترهای به منظور توسعه
خدمات اینترنت اشیا و افزایش
امنیت آن

مدل درآمدی
کلیدی

پاسخهای ارائه شده

مخاطب

فناوری اصلی

تحقیق و توسعه در حوزهی اینترنت اشیاء
برای دستیاب هتگان راحت به این
فناوری

B2C
B2B

هوش مصنوع
نرمافزار و اپفیکیشن موبایل

فروش مستقیم
محصول/خدمت

توسعهی زیرساختهای ماهوارهای برای
دسترس به فناوری اینترنت اشیاء در
هتهی نقاط کرهی زمین

B2C
B2B

نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
رایان ابری

فروش مستقیم
محصول/خدمت
حق اشتراک

نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
هوش مصنوع
بالکچین
کالن دادهها

فروش مستقیم
محصول/خدمت
حق اشتراک

هوشتندسازی و ارتقاء امنیت شبکهی
اینترنت اشیاء به کتک بالکچین و
فناوریهای از این دست

توسعهی باتریهای پیشرفته برای
دائت کردن فعالیت سنسورهای
اینترنت اشیاء به کتک روشهای نوین
شارژ باتری
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B2B
B2G

B2B
B2C

نرمافزار و اپفیکیشن موبایل
هوش مصنوع
کالن دادهها

فروش مستقیم
محصول/خدمت
حق اشتراک

 .8استارتآپهاي حوزهي اینترنت اشياء

4ـ .8مراحل اجرایی
طی شده در گزارش هر حوزه

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

گام اول) بررسی
کالن حوزه و
شناسایی موضوعات
کلیدی (چال ها و
فرصتها) با
بهرهگیری از روش
PEST

گام دوم) استخراج
حوزههای اصلی
فعالیتها در هر حوزه
با بهرهگیری از روش
زنجیره ارزش یا
دستهبندیهای
استاندارد

گام سوم) بررسی و
شناسایی
استارتآپهای هر
حوزه بر اساس
حوزههای اصلی
فعالیت از
وبسایتهای معتبر
به ویژه وبسایت

گام چهارم) گزین
استارتآپهای مهم
و استخراج اطالعات
تکمیلی برای
استارتآپها از
وبسایت
https://www.crun
chbase.com

https://angel.co

گام اول) بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی (چال

گام پنجم) استخراج
لیست نهایی استارت
آپ ها و تکمیل
اطالعات آنها با
بررسی وب سایت
شرکتها و همچنین
ارتباط ایمیلی با
شرکتها

گام ششم) انجام
تحلیلهای مختلف بر
روی شرکتها مبتنی بر
مدلهای درآمدی،
حوزههای فناوری و
فناوریهای کلیدی و
میزان درآمدها و
شناسایی  unicornها

ها و فرصتها) با بهرهگیری از روش :PEST

در این گام ضمن بررسی مطالعات آیندهنگاری و تحلیل محیط موجود در هر حوزه ،مهم ترین چال
بتوان پیوندی میان این چال ها و راهکارهای استارتآپی ارائه نمود.
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ها و موضوعات کلیدی استخراج شده تا بر اساس آن

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
گام دوم) استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا دسته بندی های استاندارد:
در 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 درخت فعالیت ها
و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر ،حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است.

گام سوم) بررسی و شناسایی استارتآپهای هر حوزه بـر اسـاس حـوزههـای اصـلی فعالیـت از
وبسایتهای معتبر به ویژه وبسایت : https://angel.co
در این گام ضمن بررسی وبسایتهای مهم ،استارتآپهای موجود در هر حوزه شناسـایی شـد و
یک لیست اولیه از استارتآپها استخراج گردید.
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مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
گام چهارم) گزین

استارتآپهای مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارتآپها از وبسایت https://www.crunchbase.com

در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بی  ،مهمترین استارتآپهای هر حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخصهای رشـد و ارزش آنهـا یـک لیسـت
کوچکتر از استارتآپهای مهم استخراج گردید.

گام پنجم) استخراج لیست نهایی استارتآپها و تکمیل اطالعات آنها با بررسی وبسایت شـرکتهـا و
همچنین ارتباط ایمیلی با شرکتها
در این گام برای هر شرکت مجموعهای از اطالعات در قالب یک شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعاتی
مانند نحوه تأمین مالی ،نحوه رشد ،مدل کسب و کار و فناوریهای کلیدی آنها تبیین شده است.
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گام ششم) انجام تحلیلهای مختلف بر روی شرکتها مبتنی بر مدلهای درآمدی ،حوزههای فناوری و فناوریهای کلیـدی و میـزان درآمـدها و شناسـایی
unicornها:
در این گام برای هر شرکت مجموعهای از تحلیلها از منظرهای مختلف مانند فناوریهای مورد استفاده ،مدلهای کسبوکار ،حوزه فعالیـت ،مخاطبـان و ...
ارائه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم میکنند.
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