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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 بخـش
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 بخش 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 دانش آموخته و تحصیلکرده را بیش از پیش مشخص کرده است .این تغییر در فناوری ها ،موجب نوآوری های قابل توجهی
در حوزه ها و بخش 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 ،بخش سنتی کسب و کار را نیز به چالش کشیده و زمینه ظهور بازیگرانی جدید به نام شرکتهای مبتنی بر دانـش 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 بخشهای مختلف کسب وکار را تحت تأثیر خود قـرار
داده است و بر اساس پیش بینی ها ،به سرنوشتی محتوم برای حوزه ها و بخش 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 دانش و فناوری و اکوسیستم استارت آپی فعـال در ایـن حـوزه ،بـه
بخش 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 دانش 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 افزایش خواهد داد.
امید است انتشار این کتاب ها ،در راستای معرفی پتانسیل اکوسیستم مبتنی بر دانش 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
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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

7

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 نمایش داده شده است.

شکل الف
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شکل ب

برنامه هاي جامع ستاد در راستاي توسعه اکوسيستم اقتصاد دیجيتال
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 .3استارتآپهاي حوزهي توليد هوشمند

3ـ .1بررسی وضعيت کالن حوزه

توليد هوشمند در یک نگاه
طبق تعریف موسسه استاندارد و فناوری آمریکا تولید هوشمند را مجموعه سیستمهای تعریف م کنید کیه بیا همگیرا کیرد
فرایندهای تولید ،توانای پاسخ به تغییرات و نیازها را در لحظه دارند.
طبق تعریف  Deloitteتولید هوشمند ،یک سیستم یا چند زیرسیستم انعطافپذیر است که م تواند خود را بیا ییک شیبکه
وسیع از فعالیتها سازگار کرده و از تجربیات و فرایندها در لحظه یاد گرفته تا بتواند فعالیت خود را در شبکه بهینه کند .تولیید
هوشمند م تواند تمام یا بخش از فرایندهای تولید را بهصورت مستقل انجیام دهید .شیکل زییر نقیو تولیید هوشیمند را در
زنجیره هوشمند دیجیتال نشا م دهد .توسعه هوش مصینوع و رباتییک ،افیزایو اسیت اده از سنسیورها و اینترنیت اشییا،
یادگیری ماشین و ارتباط ماشینها ،تحلیل کال داده ،بالکچین و پرینترهای سهبعدی را می تیوا از مهیمتیرین ابزارهیای
توسعه پدیده تولید هوشمند دانست ...شکل زیر یک کارخانه هوشمند را در عصر صنعت چهارم نشا م دهد.

Source:Rojko, 2017
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تاثير دیجيتالی شدن بر زنجيره ارزش
بهطور گسترده ،دیجیتالسازی به این معن است که شرکتها م توانند فنّاوریهای جدیید را بیهعنیوا اهرمی بیرای
توسعه کل زنجیره ارزششا در حوزههای مختلف همانند فروش ،مال  ،تحقیق و توسعه و منابع انسان قرار دهند .شکل
زیر نشا م دهد که چگونه دیجیتالسازی بر زنجیره ارزش اثر م گذارد.

مرز تولید هوشمند
Source: infosy
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 5مشخصهي کليدي توليد هوشمند
اتصال
• دریافییت دادههییای فراینییدهای تولییید در کنییار
اطالعات سنسورهای
• تحلیییل دادههییای خییح در لحظییه بییا همکییاری
تامینکنندگا و مشتریا
• همکاری بین بخوهای مختلف زنجیره ارزش

بهينهسازي
•
•
•
•

افزایو تولید با ضریب اطمینیا بیاو و قابلییت
پیوبین
اقزایو زما آمادهبهکار خطوط تولید و کارای
تولیدخودکیار و انتقیال میواد اولییه بیا کمتیرین
دخالت انسان
کمینهکرد هزینههای تولید

شفافيت
• خلییق معیییارهییا و ابییزارهییا در لحظییه بییرای
تصمیمگیری
• پیوبین میزا تقاضای مشتریا در لحظه
• پیگیری ش اف س ارشات مشتریا

پيشگيري
•
•
•
•

پیوبین  ،شناسای و حل مشکالت تجهیزات
بازیاب و یهکارگیری مجدد خح به طور خودکار
شناسای زودهنگام مسائل مربوط به کی یت
تولید
نظارت بر ایمن در لحظه

چابکی
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• تغییرپذیری و برنامهریزی انعطافپذیر و سازگار
• اجرای تغییرات روی محصول برای دید
تاثیرات آ در لحظه
• طرحبندی و تجهیز کارخانه با قابلیت تغییر

پيشرانها و موانع پيشرو تحول توليد هوشمند
 )1توسعهی سریع فناوریهای نوین
تا چند سال اخییر تحقیق تولیید هوشیمند بیه دلییل قابلییتهیای محیدود
فناوریهای دیجیتال در کنار محاسبات پیچییده و هزینیههیای بیاو امیری
دستنیافتن به نظر م رسیدب اما چنین موانع در سالهیای اخییر بیهطیور
چشمگیری کاهویافته و باعش شیده بیا هزینیهی کمتیر و ییک شیبکهی
گستردهتر امکا پذیر به نظر برسد .قابلیتهیای تکنولیوکیک ماننید هیوش
مصنوع و یادگیری ماشین باعش اتصال سیستمها بیه ماشیینهیا شیده و
درنتیجه تولیدکنندگا م توانند بهسوی فرآیندهای تولید هوشیمند حرکیت
کنند.

 )4ظهور مفاهیم توسعه پایدار

1
2
3

4
5

 )2تغییر نگرش به سمت شبکهسازی
بیشتر سیستمهای فنیاوری اطالعیات امیروزی بیهطیور کامیل یک ارچیه
نیستند .شرکت ها ،تأمینکنندگا و مشتریا بهندرت به یکیدیگر متصیل
هستند .دپارتما های همانند مهندس  ،تولید و خدمات هم وجود ندارنیدب
اما در نگرش جدید کارخانهها و طبق م اهیم تولید هوشمند ،شیرکتهیا،
دپارتما ها ،وظایف و قابلیتها بیشیتر و بیشیتر یک ارچیهشیده و هماننید
شرکتهای همتراز ،شبکههای جهیان یک ارچیهسیازی داده را سیاخته و

زنجیره ارزش اتوماتیک و یک ارچهای را شکل م دهند.

امروزه با افزایو جمعیت و برداشت زیاد از منابع طبیع  ،صنایع آسیبهیای
جدی را به محیحزیست وارد کیردهانید .ازایینرو در عصیر جدیید ،میردم و
دولتها توجه ویژهای به م اهیم توسعه پایدار دارند و قوانین باودست نسبتاً
سختگیرانه برای صنایع تولید تنظیمشده است که با رعایت آ آسیبهیای
زیستمحیط هیر واحید تولییدی کیاهو پییدا کنید .بیرای دسیتیاب بیه
استانداردهای توسعه پایدار ،ناچار به توجیه بیشیتر بیه فنیاوریهیای روز در
فرایندهای تولیدی خود م باشند .اسیت اده از فنیاوری اطالعیات بیهمنظیور
جمع آوری اطالعات برای بهینهسازی تصمیمگیری ،پایو مییزا ضیایعات
تولید و است اده مجدد از آ و  ...را م توا ازجملیه اقیدامات دانسیت کیه

صنایع تولیدی را به سمت هوشمند سازی فرایندهای خود سوق م دهد.

 )5چالش نیرویکار
 )3افزایش رقابت و ضرورت چابکسازی
ظهور فناوریهای دیجیتال جدید ،حضور رقبا را تسهیل و رشید مییزا
تقاضا متناسب با افزایو جمعیت ،بازار را نسیبت بیه گذشیته جیذابتیر
کرده استب همچنین اخیراً که هزینیههیای ورود بیه بیازارهیای جدیید
کاهو پیداکرده است باعیش شیده کیه تولییدکننیدگان بیا اسیت اده از
خاصیت اهرم کرد فناوری خود در بازارهیای مختلیف نقیوآفیرین
باشند .این افزایو فشار رقابت  ،شرکتها را بیه تغیییر اسیتراتژیهیای
کال و عملیات خود به سمت چابک سازی و بهینهسیازی ،سیوق داده
است.

جمعیت رو به پیری در کشورهای توسعهیافته ،چالو مهم نییروی کیار را
برای بخوهای تولیید ایجیاد کیرده اسیت .کمبیود نییروی کیار جیوا و
متخص ی  ،وجییود بییازار کییار رقییابت و  ...باعییش شییده تییا بسیییاری از
تولیدکنندگا در جذب نیروی کار متخص و غیرمتخص با مشیکالت
مواجه شوند .آمارهیا نشیا می دهید تیا چنید دهیهی آینیده بسییاری از
تولیدکنندگا با کمبود نیروی کار مواجه خواهنید شیدب بنیابراین عمیدهی
شرکتها سرمایهگذاری هنگ ت را بر روی تولید هوشمند انجام دادهاند تیا
ریسکهای مرتبح به کمبود نیروی کار را به حداقل برسانند.
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حرکت به سمت توليد هوشمند

تطبیقپذیریوخودیادگیری
قدرتپیشبینی
تجزیهوتحلیلاطالعات

مشاهدهپذیریورصدآنی

6
5
4

3

اتصالتجهیزات
کامپیوتریسازی
ودیجیتالیشدن

1
گامهاي حرکت به سمت بلوغ در توليد هوشمند
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2

اثرات توليد هوشمند بر فرایندهاي توليد
استفادهی بهینه از منابع
هر بخو از کارخانهی هوشمند ،اطالعات را ایجاد م کند که از طریق تجزیهوتحلیل مستمر ،مسائل مربیوط بیه عملکیرد منیابع را نمیایو
م دهد که ممکن است نیازمند بهینهسازی باشد .درواقع همین مسئلهی کارخانهی هوشمند را از مدلهای اتوماسیو سینت مجیزا و بیشیتر
موردتوجه قرار دهد .هوشمند سازی تولید عامل مهم در بهینهسازی منابع کارخانه شده است درواقع م هوم بهینهسازی منابع را م تیوا بیه
کاهو خراب خطوط تولیدی ،بیشینه کرد ظرفیت تولید ،کاهو زما تغییرات خطوط و بسیاری مواردی از این قبیل توصیف نمود.

کاهش هزینهها

فرآیند هوشمند سازی بهطور خودکار منجر به فرآیندهای کارآمدتر م شود و به همین ترتیب باعش بهینهسازی هزینههیای موجیود در
کارخانههای سنت م گردد .یک فرآیند کارآمدتر م تواند باعش ایجاد یک شبکهی تأمین یک ارچه با سرعتباو و بدو تیأخیر شیود
که درنهایت هزینهها را کاهو م دهد .افزایو کی یت فرآیند تولید ،پیوبین خراب قبل از وقوع ،بهینهسازی تصیمیمگییری و  ...از
اثرات مهم تأثیر هوشمند سازی تولید بر صنایع بوده که خود عامل مهم بر کاهو هزینهها خواهد شد

افزایش کیفیت

بهینهسازی یک از خصوصیات اصل تولید هوشمند است که باعش پیوبین و تشخی نقاط ضیعف کی ییت و شناسیای خطاهیای
انسان  ،ماشین و مشکالت محیط به دلیل کی یت پایین شود .درنتیجهی بهینهسازی بهوسیلهی هوشمند سازی م توانید منجیر بیه
تولید محصول بسیار باکی یتتر شود.

افزایش ایمنی و پایداری

یک کارخانهی هوشمند م تواند باعش افزایو ایمن کارکنا و پایداری محییحزیسیت شیود .عملییات کیه در کارخانیهی هوشیمند
انجامگرفته به دلیل است ادهی بهینه از منابع آسیب بسیار کمتری به محیحزیست نسبت به فرآیند تولیید سینت می رسیاند .هوشیمند
سازی به دلیل کاهو خطاهای انسان بهطورکل کاهو آسیبهای انسان را نیز سبب م شود.
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اثرات توليد هوشمند بر فرایندهاي توليد
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حجم بازار شکل گرفته در خدمات توليد هوشمند

Source: Industry 4.0 & Smart Manufacturing 2018-2023, IOT analytics
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چالشها و فرصتهاي کليدي حوزه توليد هوشمند
1

ارائه راهکارهای بهمنظور تسهیل فرایندهای طراح و تحلیل نمونههای اولیه و تولید پروتوتایپ قطعات و
محصووت

2

3

تولید کمک ابزارهای هوشمند باهدف بهبود امنیت ،کنترل و رصد فعالیتها و تسهیل فرایندهای کاری برای نیروی
انسان

4

5
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توسعه و ارتقا کاربرد رباتیک در فرایندهای تولید با هدف ارتقا بهرهوری در صنایع تولیدی

است اده از فناوری و خلق روشهای نوآورانه برای رصد تجهیزات باهدف پیشگیری و پیوبین خراب آ ها و بهبود
نحوه نگهداری تجهیزات و افزایو کی یت محصووت

تجمیع اطالعات و تحلیل آ ها با کمک فناوری و بهمنظور بهبود فرایندهای تصمیمگیری ،پیوبین آینده،
است اده بهینه از منابع و کاهو هزینهها و تل ات

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرحشده
چالش/فرصت :1

ارائهراهکارهاییبهمنظورتسهیلفرایندهایطراحیوتحلیلنمونههایاولیهو
تولیدپروتوتایپقطعاتومحصوالت

1
راهکار:

مخاطب:

3

2

امکا کنترل از راه
دور و یا خودکار
دستگاههای  CNCو
تولیدی با کمک
فناوری روز

امکا طراح محصووت
و قطعات بهصورت
گروه و تحلیل مهندس
محصووت بهصورت
همزما بهوسیلهی
رایانو ابری

4
ایجاد ارتباط بین
تولیدکنندگا ،
طراحا و مهندسا
بهوسیلهی پلت رم
آنالین

ایجاد امکا تولید چابک
پروتوتایپ محصووت
پیچیده به وسیلهی
چاپگرهای سهبعدی

توسعه پلت رمهای آنالین و
شبکههای مجازی برای
تسهیل ارتباط افراد فعال
در صنعت بهمنظور رفع نیاز
یکدیگر

توسعه

تولید کنندگا صنعت

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

5

طراحا و مهندسین صنعت

 -1طراحی ،تحليل و توليد محصول اوليه
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راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرحشده
چالش/فرصت :2

توسعهوارتقاکاربردرباتیکدرفرایندهایتولیدیههدفارتقابهرهوری درصنایع
تولیدی

1
راهکار:

2

امکا انجام فرآیندهای
مونتاک پیچیده بهوسیلهی
ربات

امکا است اده از
رباتهای هوشمند در
فرآیند تولید بهعنوا
جایگزین انسا
بهخصوص در کارهای
پرخطر

5

4

3
ایجاد راهکارهای
بهمنظور کنترل از راه
دور رباتها و تسهیل
مدیریت آ ها

هوشمند سازی
جابهجای در محیح
کارخانه یا بخوهای
خدمات بهوسیلهی
رباتها

توسعه

مخاطب:
شرکتهای تولیدی و
کارخانجات صنعت

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

22

6

 -2رباتيک در فرایندهاي توليد

توسعه نرمافزار
بهمنظور ارتقای
یادگیری ماشین و
بهبود هوش
مصنوع رباتها

تولید رباتهای ماکوور
باهدف یک ارچهسازی با
ماشینآوت قدیم و
هوشمند سازی آ ها

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرحشده
چالش/فرصت :3

تولیدکمکابزارهایهوشمندباهدفبهبودامنیت،کنترلورصدفعالیتهاو
تسهیلفرایندهایکاریبراینیرویانسانی

1
راهکار:

است اده از فناوری
واقعیت افزوده
باهدف رصد و
بهبود کنترل ،انجام
فعالیتها از راه دور

3

2
است اده از په اد برای
کنترل و دسترس به
مناطق خطرناک در
محیح تولیدی

4
است اده از ابزارآوت هوشمند
برای تسهیل فرآیندهای
کاری برای منابع انسان

ایجاد ابزارهای برای کنترل و
جمعآوری اطالعات از نحوه فعالیت
نیروهای انسان و امکا رصد و
برنامهریزی فعالیت آ ها

توسعه

مخاطب:
شرکتهای تولیدی و
کارخانجات صنعت

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

 -3کمک ابزارهاي هوشمند
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راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرحشده
چالش/فرصت :4

استفادهازفناوریوخلقروشهاینوآورانهبرایرصدتجهیزاتباهدفپیشگیریو
پیشبینیخرابیآنهاوبهبودنحوهنگهداریتجهیزاتوافزایشکیفیتمحصوالت

1
راهکار:

توسعه سنسورهای
هوشمند بهمنظور
پایو وضعیت
کارکردی و در لحظه
تجهیزات ،مانند پایو
حرارت ،ارتعاشات و ...

2

4

3

است اده از پلت رمهای
مخصوص برای افزایو
امنیت شبکهی ارتباط
فرایندهای تولید

توسعه پلت رمهای به
منظور تعمیر
تجهیزات از راه دور و
توسح متخصصین

توسعه

مخاطب:
شرکتهای تولیدی و
کارخانجات صنعت

جایگاه در زنجيره فعاليتها:
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-4تعميرات و نگهداري تجهيزات

است اده از دستگاههای
تحلیل صوت و تصویر به
منظور شناسای اخاللها
در عملکرد دستگاه از روی
صدای تولیدی و تصاویر

5
است اده از هوش مصنوع
به منظور تجزیه و تحلیل
اطالعات جمعآوری شده
از تجهیز و پیوبین
خراب و دوره تعمیرات آ

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرحشده
چالش/فرصت :5

تجمیعاطالعاتوتحلیلآنهاباکمکفناوریوبهمنظوربهبودفرایندهای
تصمیمگیری،پیشبینیآینده،استفادهبهینهازمنابعوکاهشهزینههاوتلفات

1
راهکار:

توسعه شبکه اینترنت
اشیا به منظور
هوشمندسازی
فرایندهای تولیدی
صنایع

3

2
توسعه و تولید
سنسورها و
نرمافزاهای جمعآوری
داده و اطالعات
تجهیزات

4

اسییت اده از هییوش مصیینوع
بییهوسیییلهی پییردازش دادههییا
برای پیوبین آینده و کاهو
هزینییههییا و تل ییات و بهبییود
فرایندهای تصمیمگیری

توسعه داشبوردهای
مدیریت به منظور
رصد در لحظه وضعیت
تولید

5
است اده از شبیهسازیهای سه
بعدی به منظور انتقال م اهیم و
تبدیل اطالعات انتزاع به نمایش
به منظور تسهیل انتقال م اهیم در
جلسات

توسعه

مخاطب:
شرکتهای تولیدیکارخانهها
و بخوهای خدمات

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

 -5تحليل اطالعات ،برنامهریزي و افزایش بهرهوري توليد
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زنجيره فعاليت استارتآپهاي حوزهي توليد هوشمند
 -5تحليل اطالعات ،برنامهریزي و
افزایش بهرهوري توليد

-1طراحی ،تحلیل و تولید
محصول اولیه
استارتآپهای این حوزه بهطیورکل در دو حیوزه طراحی و

عمده استارت آپ های این حوزه شرکتهای هستند کیه بیا

تولید محصووت کار م کنند .نرمافزارها و ابزارهای تحلیلی

است اده از نرمافزار و تحلیل دادهها به میدیرا تولیید کمیک

5

1

برای مهندسین بهمنظور طراح و تحلیل قطعیات و تسیهیل
فراینیید تولییید پروتوتایییپ محصییول در اییین دسییتهبنییدی

کرده تا برنامهریزی و تصیمیمگییری خیود را بهینیه کننید و
همچنین راهکار های ارائه م دهند برای افیزایو بهیرهوری

قرارگرفتهاند.

 -2رباتيک در فرایندهاي توليد

تولید کمک م کند.

4

2

 -4نگهداري و تعميرات تجهيزات

استارتآپهای این حوزه شرکتهیای هسیتند کیه فنیاوری
رباتیک را برای تجهیز خطوط تولیدی و یا انجام فعالیتهیای
لجستیک و خدمات توسعه می دهنید .ایین ربیاتهیا حتی

3
 -3کمک ابزارهاي هوشمند
شرکتهای نوپا در این بخو ابزارهای هوشمندی را ایجاد کردهاند که بیه
کمک انسا در فرایندهای تولیدی آمده است ...گجت هوشمند ،په یادهیا،
عینکهای واقعیتمجازی و افزوده ازجمله فناوریهای توسعهیافتیه بیرای

تولید هوشمند توسح این استارتآپها هستند.
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و نرمافزارهای را توسعه م دهند که برای تعمیر و نگهیداری
تجهیزات کارخانهها و شرکتهای تولیدی به کار م روند.

توانستهاند فعالیتهای که توسح انسا انجیام می گرفیت را
بهطور کامل انجام دهند.

شرکتهای که در این حوزه فعالیت م کنند بهطورکل ابیزار

استارتآپهاي حوزهي توليد هوشمند ـ به تفکيک حوزه فعاليت
 -1طراحی،تحلیلوتولیدمحصولاولیه

 -2رباتیکدرفرایندهایتولید

 -3کمکابزارهایهوشمند

 -4تعمیراتونگهداریتجهیزات

 -5تحلیلاطالعات،برنامهریزیوافزایشبهرهوریتولید
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 -3استارتآپهاي حوزهي توليد هوشمند
 2-3طراحی ،تحلیل و تولید محصول

چالشها/فرصتهاي مطرح در زمينهي
طراحی و توليد محصوالت و راهکارهاي ارائه شده براي آنها

چالشها و فرصتهاي مطرح در زمينهي طراحی و توليد محصول

1

ارائهراهکارهاییبهمنظورتسهیلفرایندهایطراحیوتحلیلنمونههایاولیهوتولید
پروتوتایپقطعاتومحصوالت

زنجیره
فعالیت

راهکارهاي مطرح در زمينهي طراحی و توليد محصوالت
امکا کنترل از راه دور و یا خودکار
دستگاههای  CNCو تولیدی با کمک
فناوری های مانند هوش مصنوع

امکا طراح محصووت و قطعات
بهصورت گروه و تحلیل مهندس
محصووت بهصورت همزما
بهوسیلهی رایانو ابری

ایجاد امکا تولید چابک پروتوتایپ محصووت پیچیده
به وسیلهی چاپگرهای سهبعدی

30

ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگا ،
طراحا و مهندسا بهوسیلهی
پلت رم آنالین

توسعه پلت رمهای آنالین و شبکههای مجازی برای
تسهیل ارتباط افراد فعال در صنعت بهمنظور رفع
نیاز یکدیگر

کمک ابزارهای
هوشمند

2

4

3

استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات طراحی ،تحليل و توليد محصول

توضیح:

نامشرکتCloudNC :
حوزهفعالیت :طراح  ،تحلیل و تولید محصول

 CloudNCیک نرمافزار در حوزهی تولید هوشمند است که بهوسیلهی هوش مصنوعی
و کنترل رایانش ابری دستگاههای CNCرا بهطور کامالً هوشمندانهای مدیریت میکند.

محصول/خدمت :نرمافزار کنترل دستگاههای CNC
کلسرمایهتامینشده 11/5 :میلیو پوند
آخریننوعتامینسرمایه :سری A

این شرکت باهدف هوشمند سازی دستگاههای  CNCنرمافزاری توسعه داده است که بهعنوا مثال بشود

با یک کلیک تمام دستگاهها فرآیند تولید قطعات را انجام داد و دخالت انسان به حداقل برسید .پی

از

نصب این نرمافزار برای دستگاههای مورداست اده با کمک تحلییل دادههیای توسیح هیوش مصینوع و
همچنین خدمات رایانو فضای ابری دستگاههای  CNCهوشمند شده و دخالت انسان به حیداقل خیود

گروهمخاطب :صنایع تولیدی

م رسد .به دلیل عدم پیچیدگ و سادگ در است اده از این نرمافزار و همچنین قابلیت انعطافپیذیری آ

مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 1

تمام مدلهای دستگاهها از سازندگا بدنهی لپتاپ تا تولییدکننیدگا بدنیهی موتیور جیت می تواننید

بهراحت یک کلیک از این نرمافزار است اده کنند.
مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :انگلستا
سالتاسیس2015 :
فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع  ،رایانو ابری ،یادگیری ماشین  ،اپلیکیشن موبایل و نرمافزار

http://cloudnc.com/
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استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات طراحی ،تحليل و توليد محصول

توضیح:

نامشرکتOnshape :
حوزهفعالیت :طراح  ،تحلیل و تولید محصول
محصول/خدمت :نرمافزار طراح مهندس

 Onshapeیک نرمافزار طراحی مهندسی به کمک کامپیوتر است که بهوسیلهی فضـای
ابری ،قابلیت طراحی برای تمامی افراد یک شرکت یا گروه را بهصورت همزمـان فـراهم

میکند .این نرمافزار با حذف مشکالت طراح بهصورت تیم این امکیا را ایجیاد کیرده کیه مهندسیا

کلسرمایهتامینشده 169 :میلیو دور

حرفهای بتوانند بهراحت طراح های وزم را انجام دهند .این نرمافزار ابزار مدلسیازی پیشیرفته و میدیریت

آخریننوعتامینسرمایه :سریD

دادههای طراح را در یک فضای امن باقابلیت دسترس از هر دستگاه ایجاد کرده و هرگز اطالعات را از

گروهمخاطب :طراحا و مهندسا صنعت

دست نم دهد.

مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 1
مدلدرآمد :حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2012 :
فناوریهایکلیدی :رایانو ابری ،نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
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توضیح:

نامشرکتAdaptive Simulations :
حوزهفعالیت :طراح  ،تحلیل و تولید محصول
محصول/خدمت :نرمافزار شبیهسازی جریا سیال
کلسرمایهتامینشده1.6 :میلیو یورو
آخریننوعتامینسرمایه.............. :
مهندسا و طراحا صنایع هوای و
گروهمخاطب:
خودروسازی
مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 1

 Adaptive Simulationsیک نرمافزار شبیهسازی جریـان هواسـت کـه جریـان
سیاالت را شبیهسازی میکند و ابزارهای تحلیل را در اختیار مهندسین قرار میدهد.
مهندسین با مراجعه به وبسایت مجموعه و خرید اشتراک م تواننید از خیدمات نیرمافیزاری شیرکت
بهصورت ابری بهرهمند شوند .راهحل نرمافزاری این مجموعه بهصورت خودکار باعیش افیزایو دقیت،

انعطافپذیری و کاهو هزینه در هنگام شبیهسازی جریا سیال م شیود .در گیام اول خیدمات ایین
شرکت در حوزه آزمود و شبیهسازی آئرودینامیک قطعات طراح و تولیدشده در صنایع اتومبیلسازی
است .دسترس و سهولت است اده از این نرمافزار بسیار باوست و بسیاری از فعالیتهای طراح ماننید
محاسبات بدو نیاز به دانو قبل بهصورت خودکار برای سرعت بخشید به طراح انجام م پذیرد.
این استارتآپ خدمات نظیر شبیهسازی تونل باد نیز ارائه م دهد.

مدلدرآمد :حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :سوئد
سالتاسیس2015 :
فناوریهایکلیدی :رایانو ابری ،اپلیکیشن موبایل و نرمافزار ،شبیهسازی

https://www.ingridcloud.com/
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نامشرکتLaserHub :
حوزهفعالیت :طراح  ،تحلیل و تولید محصول
محصول/خدمت :برش و تولید فایلهای طراح بر روی
فلزات و فروش دستگاههای خم و برش

توضیح:
 Laserhubیک شرکت تولید صفحات فلزی در حجم باال است که بهصورت آنالیـن
سفارش برش را دریافت و با سرعت و بسیار دقی به مشتریان تحویـل مـیدهـد.
همچنین این استارتآپ با ایجاد یک بازار گاه توانسته محیطی را به وجـود آورد تـا

کلسرمایهتامینشده............. :

تولیدکنندگان دستگاههای لیزری و دستگاههای خم کننده بتواننـد محصوالتشـان را

آخریننوعتامینسرمایه.............. :

در آنجا قرار دهند و مشتریان نیز بتوانند بهراحتی دستگاه موردنیـاز خـود را از ایـن
بازارگاه خریداری نمایند .شرکت درزمینهی بازار ورقهای فلزی توانسیته انقالبی ایجیاد کنید و

گروهمخاطب :صنایع تولیدی فلزات ،شرکتهای
طراح و تولید

بسیاری از شرکتها از خدمات سریع و هوشمند این شرکت است اده می کننید .از خیدمات دیگیر ایین

مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 1

استارتآپ م توا به پوشو ورقهای فلزی ،سوراخکاری و آبکاری و ...اشاره کرد.

مدلدرآمد :واسطهگری و فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :آلما
سالتاسیس2017 :
فناوریهایکلیدی :پلت رم آنالین
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https://www.laserhub.de/
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نامشرکتBigRep :
حوزهفعالیت :طراح  ،تحلیل و تولید محصول
محصول/خدمت :تولید پرینتر سه بعدی صنعت
کلسرمایهتامینشده 24.7 :میلیو دور

آخریننوعتامینسرمایه :سری B
گروهمخاطب :صنایع تولیدی ،کارگاهها ،شرکتهای
طراح و مهندس
مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 1

توضیح:
 BigRepیک شرکت تولیدکنندهی پرینترهای سهبعدی از محصوالت قابلاسـتفاده در
منزل و محل کار تا پرینترهای باقابلیت استفاده برای تولید انبوه و کارخانههای تولیدی
است .پرینترهای این شرکت به دلیل سرعت بسیار باال در چاپهای انبوه و همچنـین
دقت باالی آن موردتوجه قرارگرفتهاند .این شرکت توانسته بیا ارائیه راهکیار بیرای پرینتیرهیای
سهبعدی بسیاری از مشکالت در این حوزه را از بین ببرد و شرکتهای تولید هوشمند بسییاری خواهیا
محصووت این استارتآپ هستند .این شرکت همچنین درزمینه ی تولید مواد اولیه پرینترها نیز فعالییت
م کند و در همه زمینهها از مدلسازی تا تولید انبوه را تحت پوشو قرار م دهد.

مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :آلما
سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :پرینتر  3بعدی

https://bigrep.com/
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توضیح:

نامشرکتXometry :
حوزهفعالیت :طراح  ،تحلیل و تولید محصول

 Xometryیک پلتفرم آنالین است که با ارائه قیمتگذاری و راهحلهای بهینه تولید،
درخواست مشتریان را بدون هیچ محدودیتی دریافت میکند و در اختیار بسـیاری از

محصول/خدمت :پلت رم آنالین به منظور اتصال
تولیدکنندگا و طراحا صنعت
کلسرمایهتامینشده 63 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه :سری A
گروهمخاطب :صنایع تولیدی باودست  ،شرکتها و
کارگاههای طراح و تولیدی
مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 1
مدلدرآمد :واسطهگری

تولیدکنندگان بزرگ دنیا قرار میدهد .هر شرکتی که توانـایی تولیـد ایـن قطعـات و
محصوالت را داشته باشد میتواند از طری این پلتفرم این درخواستها را دریافـت
و فرایند تولید را انجام دهد .همچنین این استارت آپ خدمات اسـتاندارد و تضـمین
کیفیت و گواهیهای معتبر در کنار گروههای مشاورهای برای طراحی اپلیکیشنهـا را
نیز ارائه میدهد .ایین شیرکت بیا شیرکتهیای بسییار بزرگی ماننید بی امو  ،جنیرال الکترییک،

تویوتا،کترپیالر و سازما فضای ناسا همکاری م کند .زمینههای فعالییت  ،CNCپرینتیر سیهبعیدی و
بسیاری شاخههای تولیدی است .این شرکت با تحلیل اطالعات گذشته م تواند زما و هزینه احتمال
را به مشتری دهد.

موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2013 :

فناوریهایکلیدی :پلت رم آنالین ،نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
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نامشرکتnTopology :

حوزهفعالیت :طراح  ،تحلیل و تولید محصول
محصول/خدمت :پلت رم نرمافزاری طراح

توضیح:
 nTopologyیک شرکت نوپـا در حـوزه طراحـی اسـت کـه یـک پلتفـرم طراحـی
منحصربهفرد برای قطعات با پیچیدگی هندسـی بـاال کـه بـا نـرمافزارهـای موجـود
نمیتوان طراحی کرد به وجـود آورده اسـت .بـهوسـیلهی ایـن پلتفـرم مـیتـوان و

کلسرمایهتامینشده 7.6 :میلیو دور

ساختارهای کریستالی و طرحهای پیچیدهی هندسی برای قطعات صنعتی را بهراحتی

آخریننوعتامینسرمایه :سری A

طراحی کرد ...سهولت است اده از این نرمافزار باوست و بهوسیلهی آ طرحهای که با نرمافزارهیای

گروهمخاطب :تولیدکنندگا و طراحا

دیگر ساعتها زما م برد را م توا در چند دقیقه طراحی نمیود .همچنیین ایین نیرمافیزار اجیازهی
دسترس همزما به چند ن ر برای یک تیم طراح را برای ایجاد تغییرات نیز م دهد.

مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 1
مدلدرآمد :حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2015 :
فناوریهایکلیدی :اپلیکیشن موبایل و نرمافزار

https://www.ntopology.com
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نامشرکتMassivit 3D :
حوزهفعالیت :طراح  ،تحلیل و تولید محصول
محصول/خدمت :تولید پرینترهای سه بعدی صنعت
کلسرمایهتامینشده............. :
آخریننوعتامینسرمایه.............. :

توضیح:

 Massivit 3Dیک شرکت پیشگام درزمینه چاپگرهای سهبعدی اسـت کـه توانسـته
به وسیله ی یک روش چاپ کامالً نوین و جدیـد بـه اسـم توزیـع رل در چـاپگرهـای
سهبعدی باعث افزایش سرعت ،اندازه ،تطبی پذیری و سهولت در فرآیند چاپ شـود.
این روش یک نرمافزار ویژه به نام  Massivitنییز دارد کیه ایین نیرمافیزار امکیا  ،مقییا

گییری،

چرخاند  ،برش و پشتیبان چاپ را فراهم م کند که خروج آ یک فایل بهینه و آمادهی چاپ است.

گروهمخاطب :تولیدکنندگا صنعت
مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 1
مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :رکیم اشغالگر قد
سالتاسیس2013 :
فناوریهایکلیدی :چاپگرسه بعدی ،اپلیکیشن موبایل و نرمافزار
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توضیح:

نامشرکتBeamler :
حوزهفعالیت :طراح  ،تحلیل و تولید محصول
محصول/خدمت :پلت رم نرمافزار
کلسرمایهتامینشده 450 :هزار دور

آخریننوعتامینسرمایهSeed A :

 Beamlerیک پلتفرم برای سفارش هـای آنالیـن قطعـاتی اسـت کـه الزم اسـت
به وسیله ی چاپگرهای سهبعدی تولید شوند .این پلتفرم این اجازه را به افراد میدهد
که مدلها و طرحهای خود را در آن آپلود کرده و شرکتهای تولیدکننده میتوانند این
طرحها را دریافت و نسبت به میزان کار مقـدار هزینـه و زمـان الزم بـرای تهیـهی
قطعهی موردنظر را اعالم میکنند؛ مشتریان نیز پس از بررسی موارد موجود بهتـرین
گزینه را برای سفارش انتخاب میکنند .این استارتآپ همچنین یک تیم مشاوره دهنده بیرای

گروهمخاطب :صنایع تولیدی

تولید افزودن ) (Additive Manufacturingدارد که به شرکتها در دورههای  12-8ه تیهای

مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 1

خدمات مشاورهی بهصورت کامل ارائه م دهد.

مدلدرآمد :حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :هلند
سالتاسیس2016 :
فناوریهایکلیدی :رایانو ابری ،کال دادهها ،اپلیکیشن موبایل و نرمافزار

https://www.beamler.com/
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توضیح:

نامشرکتMaker's Row :
حوزهفعالیت :طراح  ،تحلیل و تولید محصول
محصول/خدمت :پلت رم آنالین در حوزه تولید و طاح
پوشاک
کلسرمایهتامینشده 1 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه.............. :
گروهمخاطب :تولیدکنندگا و طراحا پوشاک
مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 1
مدلدرآمد :حق اشتراک

Maker’s Rowیک بازارگاه آنالین است که شرکتهای تولید پوشاک را بـهوسـیلهی
پلتفرم آنالین به یکدیگر متصل میکند .این شرکت بهوسیلهی ارتباط بین تولیدکنندگا لبا

طراحا این حوزه توانسته یک زنجیره بسیار هوشمند به وجود آورد که طراحا بتوانند طرحهیای خیود را
در این پلت رم به اشتراک بگذارند و شرکتهای تولیدکننده این طرحها را بهطور آماده خرید و بهرهبرداری

کنند .این شرکت توانسته بیو از  %80صنعت پوشاک ایاوتمتحیده را تحیت تیأثیر خیود قیرار دهید .در
پلت رم این شرکت ،طراحا اطالعات پروکه خود مانند مدل ،بودجه و  ...را تعریف کرده و این استارتآپ با
بررس اطالعات خود از کارخانههای تولیدی و تطبیق آ با نیازهای پروکه ،بهترین گزینههیا رو پیشینهاد
م دهد س

طراح م تواند با بررس پروفایل تولیدی ،با شرکت برای اجیرای پیروکه خیود وارد میذاکره

شود.

موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2012 :
فناوریهایکلیدی :پلت رم آنالین
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توضیح:

نامشرکتThe Price Hub :
حوزهفعالیت :طراح  ،تحلیل و تولید محصول
محصول/خدمت :پلت رم آنالین خرید و فروش

 The Price Hubیک پلتفرم آنالین بهصورت اشتراکی است کـه در آن خریـداران و
فروشندگان قطعات سفارشی صنعتی (فلزی ،پالستیکی و )...و دستگاه های صنعتی با
یکدیگر تعامل میکنند .این پلت رم با ارائهی راهکارهای مختلف و امکانات فیراوا ماننید تخمیین

کلسرمایهتامینشده............. :
آخریننوعتامینسرمایه.............. :
گروهمخاطب :خرده فروشا قطعات صنعت
مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 1
مدلدرآمد :حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :فرانسه
سالتاسیس2015 :
فناوریهایکلیدی :پلت رم آنالین ،اپلیکیشن موبایل و نرمافزار

هزینهی تولید محصول نقو پررنگ در ارتباط بیین نیوآورا و تولییدکننیدگا قطعیات و محصیووت
صنعت و مشتریا بالقوه ایجاد م کند .هدف ایین شیرکت کمیک بیه تحیول دیجیتیال شیرکتهیای
تولیدکننده برای ایجاد محیح تولیدی هوشمند و بهبود وضعیت رقابت در این حوزه است .همچنین ایین
پلت رم یک موتور جستجوگر بسیار پیشرفته برای خریدارا فراهم کرده که بهراحت م تواننید محصیول
موردنظر خود را در این حوزه جستجو و به تولیدکنندگا س ارش دهند .بهعنوا مثال اگر شرکت نیاز به

یک ص حهی فلزی با طرح خاص دارد م تواند درخواست خود را در ایین پلت یرم قیرار داده و پلت یرم
بهترین شرکتهای متناسب با نیاز او را پیشنهاد داده و س

خریدار با کارخانهها خیدمات دهنیده وارد

مذاکره م شوند.
https://www.thepricehub.com
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 -3استارتآپهاي حوزهي توليد هوشمند
 3-3توسعه کاربرد ربات در فرایندهاي توليد

چالشها/فرصتهاي مطرح در زمينهي
رباتيک در فرآیند توليد و راهکارهاي ارائه شده براي آنها

چالشها و فرصتهاي مطرح در زمينهي رباتيک در فرآیند توليد

2

توسعهوارتقاکاربردرباتیکدرفرایندهایتولیدیههدفارتقابهرهوریدرصنایعتولیدی

زنجیره
فعالیت

راهکارهاي مطرح در زمينهي رباتيک در فرآیند توليد

امکا انجام فرآیندهای مونتاک پیچیده
بهوسیلهی ربات

هوشمند سازی جابهجای در
محیح کارخانه یا بخوهای
خدمات بهوسیلهی رباتها

44

امکا است اده از رباتهای هوشمند
در فرآیند تولید بهعنوا جایگزین
انسا بهخصوص در کارها پرخطر

ایجاد راهکارهای بهمنظور کنترل از
راه دور رباتها و تسهیل مدیریت
آ ها

توسعه نرمافزار بهمنظور ارتقای
یادگیری ماشین و بهبود هوش
مصنوع رباتها

تولید رباتهای ماکوور باهدف
یک ارچهسازی با ماشینآوت
قدیم و هوشمند سازی آ ها

کمک ابزارهای
هوشمند

2

4

3

استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات توسعه و کاربرد ربات در فرایندهاي توليد

توضیح:

نامشرکتMicropsi industries :
حوزهفعالیت :توسعه و کاربرد ربات در فرایندهای تولید

Micropsi industriesیک شرکت فعال درزمینهی یادگیری ماشینی برای رباتهـا و
کنترل فرآیند است .ربات ساختهشده توسط این شرکت که  MIRAIنـام دارد ،بـرای

محصول/خدمت :ارائه خدمات یادگیری ماشین در
حوزهی روباتیک
کلسرمایهتامینشده 9.5 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه :سری A
گروهمخاطب :صنایع تولید هوشمند به وسیلهی
ربات
مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 2

انجام فرآیندهای مونتار پیچیده طراحیشده است .این ربات بیه تغیییرات محیطی در دقیقیه
واکنو نشا داده و فعالیتهای این ربات برنامهریزی نشده بلکیه آمیوزش دادهشیده اسیت و ایین امیر
بهوسیلهی نمایو ،تصحیح و تکرار انجامشده است .همین مسئله باعش شده کسان که م خواهند از این
ربات است اده کنند مهارتهای آ را بدو نیاز به نوشتن کد به آ آموزش دهند .نرمافیزار ایین شیرکت
م تواند با جمعآوری دیتاها از رباتها هم فرایند یادگیری را برای آ ها تسهیل هیم کنتیرل ربیاتهیا را
برای اپراتور میسر م نماید

مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :آلما
سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع  ،رباتیک ،یادگیری ماشین

http://www.micropsi-industries.com/
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استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات توسعه و کاربرد ربات در فرایندهاي توليد

توضیح:

نامشرکتVicarious :
حوزهفعالیت :توسعه و کاربرد ربات در فرایندهای تولید
محصول/خدمت :توسعهدهندهی هوش مصنوع برای
رباتهای صنعت

کلسرمایهتامینشده 122 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه :سری C
گروهمخاطب :شرکتهای تولید ربات صنعت و
هوش مصنوع
مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 2

 Vicariousیک شرکت توسعهدهندهی هوش مصنوعی برای رباتهای صنعتی اسـت.

این شرکت از مغز انسان بهعنوان مدلی برای توسعهی هوش رباتها استفاده کـرده و
با ترکیب علم احتماالت و علم اعصابشناسی انسانها بهوسیله متخصصـین اعصـاب
درصدد تولید هوش مصنوعی برای رباتها با ضریب هوشی نزدیک به انسـان و فعـال
کردن آنها در صنایع است .ساختار هوش جدید این شرکت این امکا را به رباتها م دهید کیه
بسیار سریعتر یاد بگیرند و آسا تر وفق ب ذیرند .این هوش مصنوع نسبت به هوش مصنوع هیای کیه
در حال حاضر موجود هستند بسیار کاملتر و پیشرفتهتر است .افراد مشهور بسیاری مانند مارک زاکربرگ،
جف بزو

در این استارتآپ سرمایهگذاری کردهاند.

مدلدرآمد :حمایتهای مردم و سرمایهگذارا پیشرو
موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2015 :
فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع  ،رباتیک ،یادگیری ماشین
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https://www.vicarious.com/

استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات توسعه و کاربرد ربات در فرایندهاي توليد

نامشرکتCambrian Intelligence :

حوزهفعالیت :توسعه و کاربرد ربات در فرایندهای تولید

توضیح:
 Cambrian Intelligenceیک شرکت توسعهدهندهی کنترلرهای رباتهای صنعتی از
راه دور است .این شرکت با الهام از ابـزار بـازیهـای ویـدئویی و همچنـین واقعیـت

محصول/خدمت :توسعهدهندهی ابزار کنترل رباتهای
صنعت
کلسرمایهتامینشده............. :
آخریننوعتامینسرمایه.............. :

مجازی اقدام به ایجاد یک پلتفرم برای کنترل دستها و نحـوهی حرکـت ربـاتهـای
صنعتی از راه دور کرده استب بهعالوه این شرکت توانسته حالت ایجاد کند که بتوا به رباتهیا از
راه دور آموزش فعالیتهای جدید نیز داد .هدف این شرکت توسعهی هوش مصینوع بیرای ربیاتهیا بیا
ضریب هوش در سطح انسا است که بتوا برای هر نوع مدل ربات این پلت رم را بهآسان پیاده ساخت.

گروهمخاطب :تمام صنایع تولیدی و خدمات
مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 2
مدلدرآمد :فروش مستقیم

موقعیتجغرافیایی :انگلستا
سالتاسیس2015 :
فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع  ،رباتیک ،واقعیت مجازی

http://www.caint.io
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استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات توسعه و کاربرد ربات در فرایندهاي توليد

توضیح:

نامشرکتToposens :
حوزهفعالیت :توسعه و کاربرد ربات در فرایندهای تولید
محصول/خدمت :خدمات پشتیبان به رباتها و
اتوماسیو صنعت
کلسرمایهتامینشده 350 :هزار دور
آخریننوعتامینسرمایهConvertible :
Note
گروهمخاطب :صنایع تولیدی
مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 2
مدلدرآمد :فروش مستقیم

 Toposensسازندهی فناوری سنسورهای صوتی سهبعدی ارزانقیمت و بسـیار قـوی
است که بهوسیلهی فرکانسهای ماورای صوت رباتهای حامل را جهتدهی و کنتـرل
میکند .بهعنوانمثال اگرالزم باشدکه رباتی جهتدهی شود بهوسیلهی ارسال فرکانس
صوتی توسط این دستگاه و گیرندههایی که بر روی رباتها اسـت مـیتـوان آنهـا را
کنترل کرد .این شرکت با توسعهی اولین فناوری سنسورهای ماورای صوت سهبعدی در دنیا است که از
صدا برای هدایت رباتها و اتوماسیو صنعت است اده م کند .برخالف سنسورهای متداول که ممکین از
نور و یا شرایح آب و هوای روی کنترل دستگاهها تأثیر بگذارد این سنسور فقح بهوسیلهی فرکان هیای
صوت با ایجاد ابری در کنترلکنندهی دستگاهها اقدام به هدایت آ ها م کند و شرایح محیطی تیأثیری

بر روی آ ندارد .شرکتهای بزرگ مانند  BMW, Cisco, Red Bullاز مشیتریا ایین اسیتارتآپ
هستند.

موقعیتجغرافیایی :آلما

سالتاسیس2015 :
فناوریهایکلیدی :فناوری سه بعدی ،رباتیک ،سنسورهای هوشمند
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https://crate.io/

استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات توسعه و کاربرد ربات در فرایندهاي توليد

توضیح:

نامشرکتKindred :
حوزهفعالیت :توسعه و کاربرد ربات در فرایندهای تولید
محصول/خدمت :رباتهای جایگزین انسا
کلسرمایهتامینشده 44 :میلیو دور

 Kindredیک شرکت فعال در حوزهی رباتیک ،باهدف تولیـد ربـاتهـای کـه هماننـد
انسان بدن دارند و جایگزین انسان میشوند ،فعالیت خود را آغاز نمـوده اسـت .ایـن
شرکت به وسیلهی تکنیکهـای جدیـد و پیچیـدهی هـوش مصـنوعی درصـدد تولیـد
رباتهای شبه انسان است که در صنایع بهعنـوان جـایگزین انسـان بتـوان از آنهـا
استفاده کرد .تئوری اصل این شرکت بر این اسا

است که برای دستیاب به رباتهای شیبه انسیا

آخریننوعتامینسرمایه :سری B

باید برای آ ها بدن همانند بد انسیا تهییه کیرد .هیدف ایین شیرکت محیدود بیه صینعت نیسیت و

گروهمخاطب :تمام صنایع تولیدی و خدمات

برنامههای برای حل مشکالت در دنیای واقع هم در سیر دارد .سیرمایهگیذارا معتبیری ماننید گوگیل،

مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 2

بلومبرگ و بانک سیلیکو وال بر روی این استارتآپ سرمایهگذاری کردهاند.

مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :آمریکا

سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع  ،رباتیک ،یادگیری ماشین  ،اپلیکیشن موبایل و نرمافزار

https://www.kindred.ai/about-us/
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استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات توسعه و کاربرد ربات در فرایندهاي توليد

نامشرکتAMP Robotics :
حوزهفعالیت :توسعه و کاربرد ربات در فرایندهای تولید
محصول/خدمت :رباتیک برای جداسازی مواد
کلسرمایهتامینشده 3.5 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه---- :

توضیح:

شرکت نوپا  AMP Roboticsبا است اده از یادگیری ماشین و هوش مصنوع بر روی اپلیکیشنهای
تجاری کار م کند .این شرکت تاکنو  5.3میلیو دور بودجه دریافت کرده است و یکـی از اولـین
برنامههای کاربردی برای مرتبسازی رباتهای هوشمند را ارائـه کـرده اسـت .ایـن
ربات از بینایی ماشین برای مرتب کردن مواد قابل بازیافت با سرعت باالتر نسبت به
انسان استفاده میکند ،آ ها را از خطوط نقاله جدا می کنید و در مخیز مربوطیه قیرار می دهید.
بهاینترتیب نیاز به نیروی کار و هزینههای کنترل کاهو م یابد.

گروهمخاطب :صنایع تولیدی
مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 2
مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2015 :

فناوریهایکلیدی :هوشمصنوع  ،رباتیک
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https://www.amprobotics.com

استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات توسعه و کاربرد ربات در فرایندهاي توليد
توضیح:

نامشرکتZen robotics :
حوزهفعالیت :توسعه و کاربرد ربات در فرایندهای تولید

این شرکت بهمنظور تسهیل و تسریع فرآیند تفکیک انواع پسماند از یکدیگر ،سیسـتم
مبتنی بر فناوری رباتیک و  Machine Visionارائه کرده است که بهصـورت خودکـار

محصول/خدمت :سیستم خودکار ت کیک پسماندهای
خشک
کلسرمایهتامینشده 14.4 :میلیو یورو
آخریننوعتامینسرمایهVenture :

انواع پسماند خشک را شناسایی کرده و آنها را از هم جدا میکند .این سیستم رباتیک کیه
بهمنظور کاهو هزینههای جداسازی پسماندها و باوتر برد کارای طراح شیدهانید قابلییت جداسیازی
قطعات پسماند باارزش از زبالههای جامد را با است اده از بازوهای مکانیک خوددارند .ازجمله پسیماندهای
قابل جداسازی توسح این رباتها م توا به انواع فلزات ،چوبها ،مواد معیدن  ،پالسیتیکهیا و مقواهیا

ل

گروهمخاطب :صنایع تولیدی

اشاره کرد .شرکت این سیستمهای رباتیک را معمووً به شرکتهای بازیافت و ت کیک پسماند م فروشد،

مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 2

هرچند در برخ موارد تولیدکنندگا عمدهی پسماندهای خشک نیز بهمنظور کاهو هزینهی دفع پسماند
خود از این سیستم بهره م برند.

مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :فنالند
سالتاسیس2007 :
فناوریهایکلیدی :رباتیک و هوش مصنوع  ،سنسور و Machine Vision

www.zenrobotics.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات توسعه و کاربرد ربات در فرایندهاي توليد

توضیح:

نامشرکتFetch Robotics :
حوزهفعالیت :توسعه و کاربرد ربات در فرایندهای
تولید
محصول/خدمت :رباتهای سیار
کلسرمایهتامینشده 48 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه :سری B

 Fetch Roboticsیک شرکت تولید ربات است که رباتهای پیشران تحـت خـدمات
رایانش ابری برای محیطهای انبار که نیاز به قابلیت جابهجایی رادارند تولید مـیکنـد.
بهعنوا مثال شرکتهای که دائماً نیاز به جابهجای محصووت خود در انباردارند م توانند از ربیاتهیای
پیشرفتهی این شرکت برای گردش انبار خود است اده کنند .همچنین نرمافیزاری تحیت راییانو فضیای

ابری برای رباتها توسعه داده است که شرکت بزرگ و معتبری مانند  DHLاز آ است اده م کنید .ایین
استارتآپ که باهدف پیدایو راهکار برای بازار رباتهای سیار درزمینهی انبارداری به وجود آمده اسیت

گروهمخاطب :صنایع و خدمات

توانسته ظرف مدت کوتاه به نتایج بسیار خوب دسیت پییدا کنید .مهندسیین شیرکت بیا ایجیاد ییک

مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 2

اکوسیستم برای رباتهای تولید هوشمند باهدف کنترل سیستمهای انبار بهطور کامالً رباتیک توانستهاند
محیح کاری از آینده را به وجود آورند .رباتهای این شرکت قابلیت است اده در هر دو محییح تجیاری و

مدلدرآمد :فروش مستقیم

صنعت با راحت در است اده رادارند.

موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع  ،رباتیک ،خدمات رایانو ابری
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استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات توسعه و کاربرد ربات در فرایندهاي توليد
توضیح:
نامشرکتBALYO :

حوزهفعالیت :توسعه و کاربرد ربات در فرایندهای تولید

 BALYOبا ارائه روباتهای هوشمند و ارزانقیمـت کـه بـهراحتـی توانـایی انجـام
کارهای مختلف رادارند موجب کاهش هزینـههـای انبارهـا و فروشـگاههـای بـزرگ

محصول/خدمت :رباتهای ماکوور جهت جابه جای و
ذخیره کاو ها و مواد اولیه
کلسرمایهتامینشده 10 :میلیو یورو
آخریننوعتامینسرمایهSeries E :
گروهمخاطب :انبارها ،فروشگاه ها
مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 2
مدلدرآمد :فروش کاو و خدمات
موقعیتجغرافیایی :فرانسه

میشود.
این شرکت به طراح  ،فروش و خدمات درزمینهی ماشینهای هوشمند و رباتها ،جهیت جابیهجیای ،

انتقال و ذخیرهسازی کاوها م پردازد .این شرکت فناوری هدایت و رهگیری خودکیار را درو وسیایل
نقلیه توسعه م دهد ،درواقع روباتهای م سازد که دارای ساختاری ثابت همراه با ماکولهیای متنیوع
م باشند که م توانند در نقوهای گوناگو همچول جکهای هیدرولیک جهت جابهجای پالیتهیای
با اندازه مشخ  ،کامیونتها تراکتورها ،جرثقیلهای کوچک و  ...به کار گرفته شوند .شرکت بیالیو بیا
بهکارگیری فناوری هدایت خودکار و است اده بهینه از فضا و زما و تعبیه ساختاری ماکول که بهراحت
امکا است اده از رباتهای آ را در نقوهای گوناگو فراهم م کند ،توانسیته راهحیلهیای مناسیب
جهت کاهو هزینهها و انباری از راه دور جهت انبارهای کم ارت اع ارائه دهد.

سالتاسیس2012 :
فناوریهایکلیدی :رباتیک

WWW.BALYO.COM
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نامشرکتGreyOrange :
حوزهفعالیت :توسعه و کاربرد ربات در فرایندهای تولید
محصول/خدمت :سیستمهای هوشمند برای بهبود
فعالیت انبارداری
کلسرمایهتامینشده 170 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایهSeries C :
گروهمخاطب :تولیدیها و انباردارها

توضیح:
 GreyOrangeیک شرکت فناوری چندملیتی است که سیستمهای پیشرفته رباتیک
را برای اتوماسیون در انبارها ،مراکز توزیع و تحویل و طراحی و تولید میکند.
این شرکت با توجه به نیازهای خیاص هیر مشیتری و بیر اسیا

درخواسیت مشیتری ،سیسیتمهیای

حملونقل مخصوص هر مشتری را تولید و عرضه م کند .این مجموعه از طریق است اده از اتوماسیو
انعطافپذیر ،قدرت هوش مصنوع و خدمات استثنای به مشتریا  ،همکاری و کار نزدیک با مشتریا
نیازهای واقع مشتریا  ،به بهینهسازی زنجیره تأمین
و کسبوکارشا جهت شناخت دقیق و کامل از ل
و افزایو بهرهوری در فرایند کار مشتریا م پردازد.

مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 2
مدلدرآمد :فروش کاو و خدمات
موقعیتجغرافیایی :سنگاپور
سالتاسیس2011 :
فناوریهایکلیدی :رباتیک ،هوش مصنوع
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توضیح:

نامشرکتRoboCv :
حوزهفعالیت :توسعه و کاربرد ربات در فرایندهای تولید
محصول/خدمت :سیستمهای حمل و نقل هوشمند
کاو درو انبار
کلسرمایهتامینشده 3.7 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه---- :

این شرکت رباتهای هوشمندی را توسعه میدهد که میتوانند کارهای مختلفی را کـه
نیاز به تکرار زیاد دارند ،به بهترین نحو ممکن انجام دهند.

محصول  robocvدستگاههای هوشمند خودران است که این دستگاهها شیامل ییک کیامیو پالیت
الکتریک و یک سیستم اتوماسیو هوشمند م باشند که اجازه می دهید ایین ربیاتهیا ،بیدو راننیده و
بهصورت خودکار دامنهای گسترده از خدمات گوناگو ازجمله پذیرش کاو تا حرکت پالت از دروازه کیاو
به ق سه یا ذخیرهسازی در فضای باز و حملونقل کاوها و ....بهطور کامل پشتیبان نماید.

ل

گروهمخاطب :انبارها، ،فروشگاه ها
مسائلراهبردی :چالو فرصت شماره 2
مدلدرآمد :فروش کاو و خدمات
موقعیتجغرافیایی :روسیه
سالتاسیس2012 :
فناوریهایکلیدی :رباتیک ،هوش مصنوع  ،نرمافزار و اپلیکیشن موبایل

robocv.com
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چالشها/فرصتهاي مطرح در زمينهي
کمک ابزارهاي هوشمند و راهکارهاي ارائه شده براي آنها

چالشها و فرصتهاي مطرح در زمينهي کمک ابزارهاي هوشمند

3

تولیدکمکابزارهایهوشمندباهدفبهبودامنیت،کنترلورصدفعالیتهاوتسهیل
فرایندهایکاریبراینیرویانسانی

زنجیره
فعالیت

راهکارهاي مطرح در زمينهي کمک ابزارهاي هوشمند
است اده از فناوری واقعیت افزوده
باهدف رصد و بهبود کنترل ،انجام
فعالیتها از راه دور

است اده از په اد برای کنترل و
دسترس به مناطق خطرناک در
محیح تولیدی

ایجاد ابزارهای برای کنترل و جمعآوری اطالعات از
نحوه فعالیت نیروهای انسان و امکا رصد و
برنامهریزی فعالیت آ ها
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است اده از ابزارآوت هوشمند برای
تسهیل فرآیندهای کاری برای منابع
انسان

کمک ابزارهای
هوشمند

2

4

3

استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات کمک ابزارهاي هوشمند

توضیح:

نامشرکتNavVis :
حوزهفعالیت :کمک ابزارهای هوشمند
محصول/خدمت :خدمات آنالیز موقعیت و جهتیاب
صنعت
کلسرمایهتامینشده 45.6 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه :سری D
گروهمخاطب :صنایع تولیدی و خدمات
مسائلراهبردی :چالو فرصت 3

مدلدرآمد :فروش مستقیم و حق اشتراک

NavVisتوسعهدهندهی دستگاههایی است که بـا کمـک هـوش مصـنوعی خـدمات
جهتیابی و نقشهی دیجیتال در محیطهای بسته مانند انبارها برای کسبوکـارهـای

مختلف در صنایع را انجام میدهد .این شـرکت بـهوسـیلهی یـک پلتفـرم دیجیتـال
مخصوص ،قابلیت جهتیابی بینظیری را برای صـنایع مختلـف و کسـبوکـارهـا در
محیطهای بسته به وجود آورده استب نحوهی کار این پلت رم به این صیورت اسیت کیه فیردی
پشت دستگاههای اسکنر مخصوص م ایستد و بهوسییلهی ایین دسیتگاههیا شیروع بیه نقشیهبیرداری
سهبعدی از محیحهای بسته م کند .بهوسیلهی ایین نیوآوری ،اسیتارتآپ NavVisتوانسیته یکی از
پیشگاما جابهجای صنعت بهوسیلهی هوش مصینوع باشید کیه بسییاری از خیدمات جهیتییاب را
بخوهای لجیستیک انجیام می دهید .شیرکتهیای بیزرگ و معتبیری ماننید BMW, Daimler,
 Allianz, Lenovo, Deutsche Telekomاز پلت رم این استارتآپ است اده م کنند.

موقعیتجغرافیایی :آلما
سالتاسیس2013 :
فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع  ،فناوری جهتیاب  ،نرمافزار ،واقعیت افزوده

https://www.navvis.com/
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توضیح:
نامشرکتVtrus :
حوزهفعالیت :کمک ابزارهای هوشمند
محصول/خدمت :به ادهای بازرس صنعت
کلسرمایهتامینشده----- :
آخریننوعتامینسرمایه----- :
گروهمخاطب :صنایع تولیدی
مسائلراهبردی :چالو فرصت 3

 Vtrusیک شرکت فناورانه اسـت کـه پهپـادهـایی بـرای بازرسـی در محـیطهـای
سرپوشیده ی صنعتی ارائه میدهـد .پهپـادهـای ایـن اسـتارتآپ بـرای جمـعآوری
اطالعات در محیطهای صنعتی که دسترسی به آنجا به نحوی سـخت یـا خطرآفـرین
است استفاده میشود .این فناوری عالوه بر جمعآوری اطالعات قابلیتهیای ماننید نقشیهبیرداری
سهبعدی از محیح باکی یت بسیار باو ،قابلیت نصب انواع دوربینهیای صینعت و تصیویربردار حرارتی و
همچنین قابلیت حرکت خودکار با کمک سیستمهای مانند ج پ ا

را دارد .از این په اد بدو است اده

از کنترلر و کامالً بهصورت خودکار م توا است اده کرد .محصول این شرکت قابلیت شارک بهطور خودکار
را نیز دارد که کامالً بدو نیاز به اپراتور انسان م تواند فعالیت کند و دادهها را بهسرعت انتقال دهد.

مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :فرانسه
سالتاسیس2015 :
فناوریهایکلیدی :هواپیماهای بدو سر نشین
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نامشرکتStrongArm Tech :
حوزهفعالیت :کمک ابزارهای هوشمند

توضیح:
 StrongArm Techیک تولیدکننده جلیقههای کمکی برای کارگرانی است .این جلیقه
به نحوی ارگونومیک ساختهشدهاست که بدون مزاحمت برای کارگر ،به آنها نیرویـی

محصول/خدمت :جلیقههای کمک برای حمل کارگرا

کلسرمایهتامینشده 6.9 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه :سری A
گروهمخاطب :صنایع تولیدی
مسائلراهبردی :چالو فرصت 3

می دهد و باعث میشود بهراحتی مواد ،قطعات و ابزار سنگین را جابهجا کنند .این جلیقیه
بهصورت خودکار شکل بد فرد را م گیرد و با ایجاد حالت اجازهی فشیار و تغیییرات ناگهیان بیر روی
بد و ستو فقرات را نم دهد .همچنین این جلیقهها باعش جلوگیری از مصیدومیت کیارگرا در حیین
جابهجای م شود .طراح این جلیقهها به این صورت اسیت کیه نییروی وارده از اجسیام کیه نییاز بیه
جابهجای دارند به بد فرد را به قسمتهای که عضالت قویتری دارند انتقال م دهد تا فشیار کمتیری
به فرد وارد شود .این جلیقه در دو مدل FLX-V22ارائهشده است.

مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2011 :
فناوریهایکلیدی :اینترنت اشیاء ،لوازم پوشش

https://www.strongarmtech.com/
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توضیح:

نامشرکتVarjo :
حوزهفعالیت :کمک ابزارهای هوشمند

 Varjoیک استارتآپ تولیدکنندهی عینکهای واقعیت مجازی بـرای صـنایع و انـواع
فعالیتهای خدماتی است .تفاوت این شرکت بـا تولیـدکننـدههـای واقعیـت مجـازی

محصول/خدمت :تولیدکنندهی محصووت واقعیت
مجازی
کلسرمایهتامینشده 46 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه :سری B

گروهمخاطب :صنایع تولیدی
مسائلراهبردی :چالو فرصت 3

نحوهی نمایش آن است که همانند چشم انسان عمل کرده و تصویری هماننـد دنیـای
واقعی به استفادهکننده از آن انتقال میدهد .بیشتر است اده از عینکهای ایین اسیتارتآپ بیرای
مشاغل است که قبل از ورود به آ نیاز به آموزش عمل دارند که برخ از صنایع تولیدی در این دسیته
قرار م گیرند .هدف این شرکت از بین برد دنیای مکانیک بهوسیلهی دنیای دیجیتال است بهطوریکه
صنایع مختلف با است اده از این عینکها بتوانند محیح اطراف افرادی که در آنجا کار م کنند نیز بیهطیور
کامل دیجیتال ساخته و از بهکارگیری دست و نیاز به جابهجای در محیح جلوگیری شود .نحوهی کار بیه
این شکل است که فردی که از این عینکها است اده م کند بدو اینکه نیاز به لم

چیزی داشته باشید

مدلدرآمد :فروش مستقیم

از طریق این عینک و قابلیت رباتها بتواند کنترل تولید را به دست بگیرد .عینیک واقعییت مجیازی ایین

موقعیتجغرافیایی :آمریکا

شرکت  Bionicنام دارد.

سالتاسیس2011 :
فناوریهایکلیدی :واقعیت مجازی ،نرمافزار
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توضیح:

نامشرکتWorkerbase :
حوزهفعالیت :کمک ابزارهای هوشمند

Workerbaseیک استارتآپ درزمینهی تولید ساعتهای هوشـمند منحصـراً بـرای
استفاده ی صنعتی است .این ساعتها پس از اتصال به سیستم اینترنت اشـیا محـیط

محصول/خدمت :ساعت هوشمند صنعت
کلسرمایهتامینشده............. :
آخریننوعتامینسرمایه.............. :
گروهمخاطب :صنایع تولیدی

مسائلراهبردی :چالو فرصت 3

صنعتی و همچنین برنامهی تولیدی کارخانه اطالعات را به راحتی و تنها با یک نگاه بـه
ساعت در اختیار اپراتورها قرار می دهد .از دیگر مزایای این ساعت بارکید خیوا و اسیکنر QR
است که در آ گنجاندهشده .بهعنوا مثال اگر اپراتوری وزم باشد وضیعیت فراینیدهای تولیید را بررسی
کند ،بتواند با یک نگاه به ساعت به آ دسترس داشته باشد .وضعیت جسمان همیهی کیارگرا توسیح
این ساعت بهراحت قابل بررس بوده واگر نیروی نیاز به جابهجای یا هماهنگ داشته باشد ،این سیاعت
امکا آ را فراهم م کند.

مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :آلما
سالتاسیس2017 :
فناوریهایکلیدی :اینترنت اشیا ،ابزار پوشش

https://workerbase.com/
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نامشرکتProGlove :
حوزهفعالیت :کمک ابزارهای هوشمند

توضیح:
 ProGloveیک شرکت سازنده ی دستکشهای هوشمند مجهز به بارکد خـوان اسـت.
این استارتآپ دستکشهایی را توسعه میدهد که وقتی کارگرها میخواهند از قطعـات

محصول/خدمت :دستکوهای هوشمند صنعت
کلسرمایهتامینشده 901 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه :سری B
گروهمخاطب :صنایع تولیدی

مختلف استفاده کنند بهطور خودکار بارکد قطعات را گرفته و بهعنوان داده ثبت میکنـد.
این راهحل ،کارگرا را قادر م سازد سریعتر ،ایمنتر و راحتتر کارکنند و به این ترتیبیب جرییا قطعیات
مصرف فرایندهای تولید در میزا بازده کاری کارگرا ثبت گردد.همچنیین ایین دسیتکوهیا طراحی
ارگونومیک بسیار خوب دارند و باعش افزایو بهیرهوری می شیوند .شیرکتهیای بزرگی ماننید Audi,
 BMW, bosch, Festoو ...از مشتریا این استارتآپ هستند.

مسائلراهبردی :چالو فرصت 3
مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :آلما
سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :اینترنت اشیاء

64

https://www.proglove.com/

استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات کمک ابزارهاي هوشمند

نامشرکتDAQRI :
حوزهفعالیت :کمک ابزارهای هوشمند

توضیح:
 DAQRIیک شرکت تولیدکننده ی محصوالت واقعیت افزوده است .این استارتآپ بـا
تولید عینکهای واقعیت افزوده محیط را برای کارگران دستکاری کرده و به این شکل

محصول/خدمت :تولیدکنندهی محصووت واقعیت
افزوده
کلسرمایهتامینشده 275 :میلیونددور
آخریننوعتامینسرمایه :تامین خصوص

باعث افزایش کارایی و بهرهوری کارگران میشود .بهعنوا مثال اگر فردی در فرایندهای تولید
نیاز داشته باشد تغییرات ایجاد کند و یا قطعه نیاز به جابهجای داشته باشد اطالعات توسح اپراتور به ایین
عینک انتقال بهصورت مجازی بر روی چشم کارگرا بهصورت سهبعدی نمایو داده م شود .محصووت
این شرکت مشتریا بزرگ مانند  ORACLE, IBM, Amazonو ...دارد.

گروهمخاطب :صنایع تولیدی

مسائلراهبردی :چالو فرصت 3
مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2010 :
فناوریهایکلیدی :واقعیت مجازی ،اینترنت اشیاء

https://daqri.com/
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توضیح:

نامشرکتkinemic :
حوزهفعالیت :کمک ابزارهای هوشمند

 Kinemicیک شرکت تولیدکنندهی کنترلرهای دیجیتال است .محصول ایـن شـرکت
مچبندهایی هستند که پس از استفاده از آنها به اپراتور اجازه میدهد صفحهکلیـد یـا

محصول/خدمت :مببندهای دیجیتال کنترلرها
کلسرمایهتامینشده............. :
آخریننوعتامینسرمایه.............. :
گروهمخاطب :صنایع تولیدی
مسائلراهبردی :چالو فرصت 3

کنترل دستگاه مربوطه را بهصورت کامالً دیجیتال ،بدون نیـاز بـه تمـاس فیزیکـی بـا
صفحه کنترل نمایدب بهعنوا مثال اگر اپراتوری در فراینیدهای تولیید نییاز بیه تغییراتی بیهوسییلهی
کام یوتر داشته باشد بدو اینکه ص حهکلیدی وجود داشته باشد بهراحتی بیهوسییلهی ایین میببنیدهیا
م تواند ص حهکلید دیجیتال را روشین و فعالییتهیای وزم را انجیام دهید .حتی بیرای راحتی بیشیتر
سنسورهای گردش مب نیز توسح این استارتآپ تهیهشده که اجازه است اده کاربر در محیح  3بعدی نییز
دارد .یک از محصووت دیگرکنترلرهای اشارهای هستند که بهوسیلهی اشاره دستها م تیوا از آ هیا
است اده کرد.

مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :آلما
سالتاسیس2018 :

فناوریهایکلیدی :اینترنت اشیاء ،واقعیت افزوده
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 -3استارتآپهاي حوزهي توليد هوشمند
 5-3نگهداري و تعميرات تجهيزات

چالشها/فرصتهاي مطرح در زمينهي
تعميرات و نگهداري تجهيزات و راهکارهاي ارائه شده براي آنها

چالشها و فرصتهاي مطرح در زمينهي تعميرات و نگهداري تجهيزات

4

استفادهازفناوریوخلقروشهاینوآورانهبرایرصدتجهیزاتباهدفپیشگیریو
پیشبینیخرابیآنهاوبهبودنحوهنگهداریتجهیزاتوافزایشکیفیتمحصوالت

زنجیره
فعالیت

راهکارهاي مطرح در زمينهي تعميرات و نگهداري تجهيزات
توسعه سنسورهای هوشمند به منظور
پایو وضعیت کارکردی و درلحظه
تجهیزات مانند پایو حرارت،
ارتعاشات و ...

است اده از پلت رمهای مخصوص
برای افزایو امنیت شبکهی
ارتباط فرایندهای تولید

است اده از دستگاههای تحلیل صوت و تصویر به منظور
شناسای اخاللها در عملکرد دستگاه از روی صدای
تولیدی و تصاویر

توسعه پلت رمهای به منظور تعمیر
تجهیزات از راه دور و توسح
متخصصین و کال داده

2

کمک ابزارهای
هوشمند

4

3
است اده از هوش مصنوع به منظور تجزیه و
تحلیل اطالعات جمعآوری شده از تجهیز و
پیوبین خراب و دوره تعمیرات آ

69

استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات نگهداري و تعميرات تجهيزات

نامشرکتTWAICE :
حوزهفعالیت :نگهداری تعمیرات و تجهیزات
محصول/خدمت :پلت رم آنالیز باتریهای صنعت
کلسرمایهتامینشده 1.2 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایهSeed :
گروهمخاطب :صنایع تولیدی و خدمات  ،صنایع مرتبح
به باتری
مسائلراهبردی :چالو فرصت 4

توضیح:
 TWAICEیک پلتفرم آنالیزی برای اطالعات باتریهای صـنعتی اسـت .ایـن شـرکت
بهوسیلهی واحد کنترل هوشمند پلتفرم  TWAICEمدل باتریهای مجازی تولید میکند
و بهطور مداوم اطالعات باتریها را جمعآوری میکند .همچنین ایین پلت یرم امکانیات بسییار
خوب مانند تست باتری بهصورت مجازی برای افزایو سرعت توسعه و میدیریت بهتیر بیاتریهیا ارائیه
م کند .از مزایای دیگر این باتری دریافت گزارش کل با یک کلیک و نمایو تمام اطاعات بیاتریهیا
بهصورت آن است .است اده از این پلت رم باعش افزایو طول عمیر بیاتریهیای صینعت و جلیوگیری از
خراب آ ها بهوسیلهی پیوبین مشکالت م شود.

مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :آلما
سالتاسیس2018 :
فناوریهایکلیدی :پلت رم هوشمند ،نرمافزار
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توضیح:

نامشرکتImagimob :

حوزهفعالیت :نگهداری تعمیرات و تجهیزات
محصول/خدمت :ارائه دهندهی خدمات هوش مصنوع
و سنسورهای در لحظه
کلسرمایهتامینشده 1.4 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه.............. :

 Imagimobیک شرکت پیشگام درزمینهی توسعه سنسورهای هوشـمند اسـت کـه
بهوسیلهی هوش مصنوعی در لحظه اطالعاتی مانند حـرارت ،ارتعـاش و ...دسـتگاه و
تجهیزات را رصد کند .این شرکت با است اده از یک تیم خبره و باتجربه ،سنسیورهیای در لحظیه در
حوزه هوش مصنوع به نام SensorBeatتوسعه داده است .با است اده از نرمافزار  SensorBeatو
با کمک سنسورهای در لحظه دادههای مانند تحرکات ،درجه حرارت ،ارتعاشیات ییا سیرعت چیرخو را
دریافت کرده و با این اطالعات م توا وضعیت تجهیزات را رصد و مشکالت آ ها را پیوبین و از آ

گروهمخاطب :صنایع تولیدی و خدمات

جلوگیری کرد .این سنسور م تواند ارزشافزودهای برای طییف وسییع از محصیووت موجیود در ییک

مسائلراهبردی :چالو فرصت 4

صنعت را ایجاد کند .سنسورهای این شرکت قابلیت است اده در طیف وسیع از خیدمات را دارد .ازجملیه

مدلدرآمد :فروش مستقیم

م توا است اده از آ در خودروها تا تجهیزات فرایندهای تولید اشاره نمود.

موقعیتجغرافیایی :سوئد
سالتاسیس2013 :
فناوریهایکلیدی :اینترنت اشیاء ،هوش مصنوع  ،یادگیری ماشین  ،سنسورهای هوشمند

https://www.imagimob.com
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نامشرکتIndegy :
حوزهفعالیت :نگهداری تعمیرات و تجهیزات
محصول/خدمت :پلت رم امنیت مجازی
کلسرمایهتامینشده 36 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه :سری B

گروهمخاطب :صنایع تولیدی و خدمات
مسائلراهبردی :چالو فرصت 4
مدلدرآمد :حق اشتراک

توضیح:
 Indegyیک شرکت امنیت مجازی است که عمده فعالیـت ایـن شـرکت درزمینـهی
امنیت دستگاههای صنعتی و تولید هوشمند است .ایـن اسـتارتآپ دادههـایی کـه در
شبکه ی خطوط تولیدی قرار میگیرند بهصـورت آنـی کنتـرل و ایـن فرآینـد توسـط
نرمافزاری که وظیفه ی امنیت شبکه را در اختیار دارد انجام میشـود؛ همچنـین ایـن
نرمافزار وضعیت دستگاههای تولیدی را کنترل میکند و از تـداوم عملیـات و بـازدهی
آنها اطمینان حاصل میکند .پلت رم ارائهشده توسح این شیرکت نظیارت جیامع نسیبت بیهتمیام
فعالیتهای فرآیند تولید اعم از تغییرات در کنترلکنندههیا ،تنظیمیات و اجیزاء در تمیام دسیتگاههیای
تولیدی دارد و همچنین بررس خطای انسان و هشدار به اپراتورها برای کوچکترین تغییر در برنامههیا

ازجمله قابلیتهای این پلت رم م باشد .این شرکت با تشکیل تییمهیای از متخصصیین خیدمات ماننید
ارزیاب ریسک و آمورش امنیت مجازی نیز ارائه م دهد.

موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :نرمافزار ،سنسور هوشمند
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توضیح:

نامشرکتNeuron Soundware :
حوزهفعالیت :نگهداری تعمیرات و تجهیزات

 Neuron Soundwareیک استارتآپ فناورانهی بسیار پیشرفته است که بهوسیلهی

صدای تولیدشده توسط دستگاههای تولیدی خرابی آنها را تشـخیص مـیدهـد .ایین
محصول/خدمت :تشخی دهندهی خراب ماشین
کلسرمایهتامینشده 680 :هزار دور
آخریننوعسرمایهGrant :
گروهمخاطب :صنایع تولیدی

شرکت بهوسیله سختافزار و نرمافزار مخصوص و همچنین است اده از اینترنت اشییا و هیوش مصینوع
تمام صداهای که از دستگاههای تولیدی خارج م شود را دریافت و بر اسا

یک آنالیز مهندس شده و

مخصوص خراب دستگاهها را گزارش م دهد .نکتهی جالب دربارهی این محصول عدم است اده از نیروی
انسان برای تشخی

خراب و همچنین پیوبینی خرابی هیای اسیت کیه بیهوسییلهی کوچیکتیرین

فرکان های صدای تولیدشده توسح دستگاهها بهوسیلهی این فناوری شناسای م شود.

مسائلراهبردی :چالو فرصت 4
مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :انگلستا

سالتاسیس2016 :
فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع  ،اینترنت اشیاء ،یادگیری ماشین

https://www.neuronsw.com/
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توضیح:

نامشرکتUptake Technologies :
حوزهفعالیت :نگهداری تعمیرات و تجهیزات
محصول/خدمت :پلت رم پیشبین ارادات دستگاههای
صنعت
کلسرمایهتامینشده 218 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه :سری D
گروهمخاطب :صنایع تولیدی و خدمات
مسائلراهبردی :چالو فرصت 4

 Uptake Technologiesیک شرکت توسعهدهندهی پیشبینی ایـرادات بـهوسـیلهی
آنالیز اطالعات است .این پلتفرم با آنـالیز اطالعـات دریـافتی از دسـتگاههـا از خرابـی

جلوگیری کرده و ایرادات پنهان را به اپراتورها نمایش میدهد .بهعنوا مثال اگر دستگاه در
فرایندهای تولید با خراب مواجه شود این نرمافزار با آنالیز دادههای خروج این خح قبل از اینکیه دسیتگاه
به حالت خراب یا تولید محصول ناق

برسد بیه اپراتیور اطیالع داده تیا از خرابی خطیوط تولییدی و ییا

محصووت ناسالم جلوگیری شود .این پلت رم امکانیات دیگیری ماننید نظیارت بیر تجهییزات ،عییبییاب
تشخیص و پیوبین وضعیت دستگاههارا نیز ارائیه می دهید .ایین شیرکت همچنیین چنیدین اپلیکیشین
مدیریت تولید و تولید هوشمند ،افزایو بهرهوری و کارای و  ...ارائه م دهد .این استارتآپ با شرکتهای
بزرگ مانند کاترپیالر Magnetrol ،و ...همکاری م کند.

مدلدرآمد :حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع  ،یادگیری ماشین
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نامشرکتOnewatt :
حوزهفعالیت :نگهداری تعمیرات و تجهیزات

محصول/خدمت :برنامهریزی تولید و نگهداری،
تعمیرات تجهیزات
کلسرمایهتامینشده------ :
آخریننوعتامینسرمایهseed :

توضیح:

 OneWatیک شرکت  AIاست که یک سیستم نگهداری سیستم ایمنی موتور را با
استفاده از صدای غیرتهاجمی و غیرمستقیم فراهم مـیکنـد .ایین شیرکت بیا طراحی و
بهکارگیری هوش مصنوع و سنسورهای آکوسیتیک بیرونی بیه موتورهیای عظییم صینعت گیوش
م دهد و اشکاوت سیستم را پیوبین م کند و در صورت بروز اشکاوت با دقت بیاوی اشیکال را
شناسای کرده و به رفع سریع و دقیق مشکل کمک م کند.

ل

گروهمخاطب :صنایع تولیدی
مسائلراهبردی :چالو فرصت 4
مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :هلند
سالتاسیس2015 :
فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع  ،اینترنت اشیاء

http://www.onewatt.eu/
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توضیح:
نامشرکتScortex :

حوزهفعالیت :نگهداری تعمیرات و تجهیزات
محصول/خدمت :پلت رم کنترل کی یت و بازرس
هوشمند در صنعت
کلسرمایهتامینشده 1.8 :میلیو یورو
آخریننوعتامینسرمایهSeed :
گروهمخاطب :صنایع تولیدی و خدمات  ،لوجیستیک
و انبار
مسائلراهبردی :چالو فرصت 4

 Scortexیک شرکت توسعهدهنـدهی پلتفـرم کنتـرل کیفیـت و بازرسـی در صـنایع
تولیدی است .پلتفرم هوشمند ایـن اسـتارتآپ از طریـ دو عنصـر کنتـرل کیفیـت
هوشمند و بازرسی هوشمند عمل میکند .در بخو کنترل کی یت این پلت رم از طریق دادههیای
تصویری که از فرایندهای تولید دریافت م کند بهطور کامالً هوشیمند ،اییرادات و محصیووت خیراب را
شناسای کرده و به اپراتور اطالع م دهد .قسمت دیگر این پلت رم بازرس هوشمند نام دارد که در آ با
کمک هوش مصنوع و اینترنت اشیا و یک ارچهسازی پلت رم با تجهیزات کارخانه بهوسیله سنسیورهیا و
دوربینها ،دادهها بهصورت خودکار آنالیز شده و ایرادات را پییوبینی و بیه اپراتیور خیح اطیالعرسیان
م کند .هدف این استارتآپ بهبود روند تولید با تقویت دانیو تولیید و ارائیه ابزارهیای بیرای تسیهیل

تصمیمگیری است.

مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2017 :

فناوریهایکلیدی :هوشمصنوع  ،اینترنت اشیاء ،یادگیری ماشین
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توضیح:
نامشرکتPzartech :

حوزهفعالیت :نگهداری تعمیرات و تجهیزات
محصول/خدمت :پلت رم شناسای قطعات ماشینهای
صنعت
کلسرمایهتامینشده............. :

آخریننوعتامینسرمایه.............. :
گروهمخاطب :صنایع تولیدی و خدمات
مسائلراهبردی :چالو فرصت 4

 Pzartechیک شرکت توسعهدهندهی نرمافزار شناسایی قطعات ماشینآالت صـنعتی
به وسیله ی عکسبرداری توسط تلفن همـراه بـرای بخـش تعمیـرات و تجهیـزات در
صنایع مختلف است .کارکرد این پلت رم بسیار ساده استب شخص که درو ماشین را بررس م کند
با تل ن همراه خود از محیح داخل ماشین عک
در دیتابی

این شرکت قرارگرفته و پ

م گیرد و در این پلت رم آپلود م کند س

این عکی

از ط فرآیند شناسای قسمتها و قطعات موجیود در دسیتگاه را

شناسای و به کاربر معرف م کند .بهعنوا مثال اگر قطعهای در یک دستگاه نیاز به تعمیر داشیته باشید و
تعمیر کنند جای آ قطعه را نداند بهراحت م تواند بهوسیلهی این پلت رم جای آ قطعه را پیدا و نحیوهی
دسترس به آ که مشخ شده است را دریافت نماید و اقدام به تعویض قطعه کندب همچنین ایین پلت یرم
اطالعات کامل دربارهی تمام قطعات موجود در دستگاه به است ادهکننده ارائه م دهد.

مدلدرآمد :حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :رکیم اشغالگر قد
سالتاسیس2015 :

فناوریهایکلیدی :کال دادهها ،رایانو ابری ،نرمافزار و اپلیکیشن موبایل

http://www.pzartech.com/
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 -3استارتآپهاي حوزهي توليد هوشمند
 6-3تحليل اطالعات ،برنامهریزي و افزایش
بهرهوري توليد

÷مطرح در زمينهي تحليل اطالعات ،برنامهریزي و افزایش بهرهوري توليد و راهکارهاي ارائه شده براي
آنها

چالشها و فرصتهاي مطرح در زمينهي تحليل اطالعات ،برنامهریزي و افزایش بهرهوري توليد

5

تجمیعاطالعاتوتحلیلآنهاباکمکفناوریوبهمنظوربهبودفرایندهایتصمیمگیری،
پیشبینیآینده،استفادهبهینهازمنابعوکاهشهزینههاوتلفات

زنجیره
فعالیت

راهکارهاي مطرح در زمينهي تحليل اطالعات ،برنامهریزي و افزایش بهرهوري توليد
توسعه شبکه اینترنت اشیا به منظور
هوشمندسازی فرایندهای تولیدی
صنایع

توسعه و تولید سنسورها و
نرمافزاهای جمعآوری داده و
اطالعات تجهیزات

است اده از هوش مصنوع هوشمند بهوسیله ی پردازش
دادهها برای پیوبین آینده و کاهو هزینهها و تل یات
و بهبود فرایندهای تصمیمگیری

80

توسعه داشبوردهای مدیریت به
منظور رصد در لحظه وضعیت تولید

است اده از شبیهسازیهای سه بعدی به منظور
انتقال م اهیم و تبدیل اطالعات انتزاع به نمایش
به منظور تسهیل انتقال م اهیم در جلسات

کمک ابزارهای
هوشمند

2

4

3

استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات تحليل اطالعات ،برنامهریزي و افزایش بهرهوري توليد

نامشرکتPycom :
حوزهفعالیت :تحلیل اطالعات ،برنامهریزی و افزایو
بهرهوری تولید
محصول/خدمت :خدمات اینترنت اشیا
کلسرمایهتامینشده 1.5 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایهSeed :

گروهمخاطب :صنایع تولیدی
مسائلراهبردی :چالو فرصت 5

توضیح:

 Pycomیک شرکت مخترع سختافزار و توسعهدهنیدهی نیرمافیزار در حیوزهی اینترنیت اشییا و هیوش
مصنوع است .این شرکت با استفاده از اختراعات خود درزمینهی سختافزارهای اینترنت
اشیا و همچنین نوآوریهایی که درزمینه ی نرمافزار ایجاد کرده است توانسـته یکـی از
یکپارچهترین پلتفـرمهـای اینترنـت اشـیا در دنیـا را بـه وجـود آورد .نـرمافـزارهـا و
سختافزارهای این شرکت برای تجهیز کسبوکارها و صنایع تولیدی به اینترنت اشـیا

استفاده میشود Pycom .با ایجاد یک اکوسیستم وییژه توانسیته موانیع درراه ایین حیوزه را حیذف و
دسترس به اینترنت اشیا را بسیار ساده کند .سختافزارهای ارائهشده توسیح ایین شیرکت باقیمیت بسییار
مناسب در مدلهای مختلف به همراه نرمافزارهیای مخیت

آ هیا در بیازار موجیود هسیتند .هیدف ایین

استارتاپ تسهیل ابزارهای تصمیمگیری و پشتیبا در فرایندهای تولید است.

مدلدرآمد :فروش مستقیم
موقعیتجغرافیایی :انگلستلن
سالتاسیس2015 :
فناوریهایکلیدی :اینترنت اشیاء ،سنسور هوشمند

https://pycom.io/
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استارتآپهاي فعال در زمينهي ارائه خدمات تحليل اطالعات ،برنامهریزي و افزایش بهرهوري توليد

نامشرکتLlamaZoo :
حوزهفعالیت :تحلیل اطالعات ،برنامهریزی و افزایو
بهرهوری تولید
محصول/خدمت :نرم افزارهای واقعیت افزوده و
مجازی در حوزه نقشههای معدن
کلسرمایهتامینشده 762 :هزار دور
آخریننوعتامینسرمایهangel :
گروهمخاطب :شرکتهای تولیدی و اکتشاف در
حوزه صنایع معدن و ن ت و گاز
مسائلراهبردی :چالو فرصت 5

توضیح:
LlamaZooیک شرکت فعال در حوزهی معدن است که با اسـتفاده از فنـاوریهـای

نوین این امکان را برای مشتریان خود فراهم میکند که اطالعات عددی را بهصـورت
مصور به مخاطبین خود ارائه دهند .این شرکت بـا اسـتفاده از فنـاوریهـای واقعیـت
افزوده ،واقعیت مجازی،نقشهها و اطالعات را بهصورت سهبعدی شبیهسازی و نمایش
میدهد میکند.
این مجموعه با کمک نقشهبرداری لیزری و ماهوارهای و ترکیب آ با اطالعات و دیتاها م توانید نقشیه
سییهبعییدی از سییایت معیید نمییایو دهیید .از خییدمات اییین شییرکت بییرای انتقییال م ییاهیم آموزشی و
مشارکتپذیری بیشتر سهامدارا معد و تصمیمگیریهای کال است اده م شود.

مدلدرآمد :حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2014 :
فناوریهایکلیدی :واقعیت افزوده ،واقعیت مجازی
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توضیح:

نامشرکتRipe :

حوزهفعالیت :تحلیل اطالعات ،برنامهریزی و افزایو
بهرهوری تولید
محصول/خدمت :ارائه خدمات یادگیری ماشین
کلسرمایهتامینشده 11 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه :سری A

 Falkonyیک نرمافزار کاربردی است که بهسـادگی قابـلاسـتفاده بـوده و از فنـاوری

یادگیری ماشینی برای پیشبینی و تحلیل در بسیاری از صنایع استفاده مـیکنـد .ایـن
نرمافزار بدون اینکه نیاز به یک متخصص در امور دادهها این نرمافزار بهصورت خودکار
اقدام به جمعآوری دادههای خطوط تولیدی و صـنعتی مـینمایـد کـه بـه دلیـل عـدم
پیچیدگی بهراحتی توسط یک مهندس تولید یا فرآیند قابلاستفاده است .ایین اسیتارتآپ
در صنایع مختلف ن توگاز ،اتومبیل ،معد و انرکی فعالیت م کند .طراح این نرمافزار به گونه ای اسیت

گروهمخاطب :صنایع تولیدی

که دادههای خطوط تولیدی را همانند اپراتوری جمعآوری م کند و پ

مسائلراهبردی :چالو فرصت 5

نرمافزار  Falkonryبهطورکل زیرساختهای عملیات صنایع تولیدی را بررسی و آنیالیز می کنید .تییم

مدلدرآمد :حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :آمریکا

از آنالیز در اختییار قیرار می دهید.

نرمافزار شرکت ،متشکل از افراد حرفهای است که به بیو از  2000شرکت صنعت در سراسر دنیا خدمات
ارائه م دهد.

سالتاسیس2013 :
فناوریهایکلیدی :یادگیری ماشین  ،نرمافزار

https://falkonry.com/
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توضیح:
نامشرکتFalkonry :
حوزهفعالیت :تحلیل اطالعات ،برنامهریزی و افزایو
بهرهوری تولید

محصول/خدمت :است اده از بالکچین برای ش افیت
اطالعات زنجیره تامین
کلسرمایهتامینشده--- :
آخریننوعتامینسرمایه--- :
گروهمخاطب :صنایع تولیدی به خصوص صنعت
مواد غذای
مسائلراهبردی :چالو فرصت 5
مدلدرآمد :فروش توکن
موقعیتجغرافیایی :آمریکا

 Ripeبا اسـتفاده از فنـاوری توزیـع لجسـتیک ،شـرکتهـای تولیـدی ،حمـلونقـل و
زیرمجموعههای مرتبط را قادر میسازد تا در شبکه بالکچین بـه هـم متصـل گردنـد و
فرایندهای مختلف زنجیره ارزش خود را ردیابی کننـد .ایـن شـرکت در مرحلـه اول در

صنعت غذایی وارد کارشده است و با کمک آن ،اطالعات مربوط به کاشـت و برداشـت،
تاریخ آبیاری ،محتویات مواد غذایی و بسیاری از دادههای دیگر را مـیتـوان در فضـای
بالکچینای نوشت که یک گزارش تغییرناپذیر از مواد غذایی را تشکیل میدهد .در ایین
سیستم هر ک

از ش افیت و اطالعات عمیق ارائهشیده توسیح Blockchain Ripeبهیرهمنید اسیت.

بهعنوا مثال ،کشاورزا م توانند روندهای رشید را کنتیرل کننید ،حیامال و توزییعکننیدگا می تواننید
پیوبین های بهتر را در هنگام نیاز انجام دهند و خریدارا نیز م توانند اطمینا داشیته باشیند کیه میواد
غذای که آ ها خریداری کردهاند بهدرست رشد کرده ،حمل و پردازششدهاند.

سالتاسیس2016 :
فناوریهایکلیدی :بالکچین ،هوش مصنوع
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توضیح:

نامشرکتShipChain :
حوزهفعالیت :تحلیل اطالعات ،برنامهریزی و افزایو
بهرهوری تولید
محصول/خدمت :ش اف سازی اطالعات زنجیره
تامین و شبکهسازی اجزا
کلسرمایهتامینشده 30 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه--- :

SHIPCHAINیک شرکت فعال در حوزه زنجیره تأمین است که با اسـتفاده از فنـاوری
بالکچین ،کنترل جامع و مطلقی بر روی کلیه مراحل و زیستبوم زنجیره تأمین کاالهای
موردنیاز هر کسبوکار از ابتدا تا انتهـا ایجـاد مـیکنـد .بیا اسیت اده از خیدمات ایین شیرکت
کسبوکارها م توانند از حداکثر امنیت و دسترس به جزئیات در فرایندهای زنجیره تأمین برخوردار شیوند،
همچنین این شرکت این امکا را برای مشتریا فراهم م کند که کل زنجیرهی تأمین کاو را از ابتدا تیا
انتها زیر نظر داشته باشند .ازآنجاکه هر بخو جدا از بخو دیگر است ،حتی بخیوهیای از آ را حیذف

گروهمخاطب :صنایع تولیدی

کنند و یا در میانه ،بخش به آ اضافه نمایند .درنتیجه عالوه بر امنیت باو ،کارای فرایند کاری خود را نیز

مسائلراهبردی :چالو فرصت 5

بهبود بخشند.

مدلدرآمد :فروش توکن
موقعیتجغرافیایی :آمریکا

سالتاسیس2017 :
فناوریهایکلیدی :بالکچین

www.shipchain.io
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توضیح:
نامشرکتFlexciton :
حوزهفعالیت :تحلیل اطالعات ،برنامهریزی و افزایو
بهرهوری تولید
محصول/خدمت :نرمافزار برای بهینهسازی تولید
کلسرمایهتامینشده 4.3 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایهSeed :
گروهمخاطب :صنایع تولیدی
مسائلراهبردی :چالو فرصت 5

مدلدرآمد :فروش مستقیم

Flexcitonتوسعهدهندهی یک نرمافزار بر پایهی هوش مصنوعی است کـه تحـت وب
فعالیت میکند و برای برنامه ریزی و زمانبندی خطوط تولیدی صنعتی به کمـک هـوش

مصنوعی و اطالعات تولیدشده در فرایندهای تولید صنایع تولیدی این فعالیت را شـکل
میدهد .انگیزه این استارتآپ تبدیلشد به شرکت بزرگ درزمینهی هوش مصنوع  ،برای کمک کرد
به کارخانههای در سراسر جها که خواها بهبود بهرهوری خود هستند ،م باشد .بااینکه ایین اسیتارتآپ
مراحل راهاندازی خود را ط م کند اما با برخ از بزرگترین شرکتهیای تولییدی جهیا قیرارداد بسیته
است .این تیم با است اده از علم دادهها و بهینهسیازی ،انقالبی در صینعت تولیید ایجیاد کیرده کیه باعیش

صرفهجوی در هزینههای عملیات و بهبود کارای م شود .عالوه بر ایین میوارد کیاهو مصیرف انیرکی،
بهبود زما خدمات و کاهو زما چرخه عملیات از مزایای نرمافزار این شرکت است .این استارتآپ یک
از  100شرکت انقالب در سال  2018انتخاب شد.

موقعیتجغرافیایی :انگلی
سالتاسیس2016 :
فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع و اتوماسیو تولیدی
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توضیح:

نامشرکتCrate.io :

Crate.ioاولین و تنها شرکت توسعهدهندهی نرمافزار اینترنت اشیا در صنایع تولیـدی

حوزهفعالیت :تحلیل اطالعات ،برنامهریزی و افزایو
بهرهوری تولید

بهوسیلهی یک پلتفرم SQLو بهصورت  open sourceاست که با اضافه کردن دادههای

محصول/خدمت :خدمات نرمافزاری اینترنت اشیا

اینترنت اشیا توسط فعالین این حوزه ،فرایند طراحی نرمافزار اینترنت اشیا برای دیگـر

کلسرمایهتامینشده 17.9 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه :سری A
گروهمخاطب :صنایع تولیدی ،خدمات
مسائلراهبردی :چالو فرصت 5
مدلدرآمد :حق اشتراک

افراد را تسهیل میکند و با کمک اطالعات آنیک نرمافزار مختص خـود را توسـعه مـی
دهد .برای نمونه این نرمافزار توسط برنامهنویسان متخصص برای نوشتن برنامـههـای
منحصر به اینترنت اشیا استفاده میشود .این پایگاه داده یک موتور جستجوی یک ارچه برای آنالیز

دادههای اینترنت اشیا و دادههای ماشین بهصورت آن است .این شرکت باهدف کمک به جریا توسعهی
 SQLبرای بهکارگیری دادههای ماشین شکل گرفت .ایین پلت یرم در حیال حاضیر بیهوسییلهی هیزارا
توسعهدهندهی  SQLدائماً در حال تغییر است و همچنین برندهی جوایز متعددی به دلیل کارآمد بیود آ
شده است.

موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2013 :
فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع  ،کال دادهها ،اینترنت اشیاء ،یادگیری ماشین  ،نرمافزار و اپلیکیشن موبایل

https://pycom.io/
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توضیح:

نامشرکتHumatics :
حوزهفعالیت :تحلیل اطالعات ،برنامهریزی و
افزایو بهرهوری تولید
محصول/خدمت :فناوری جایاب تجهیزات حمل و نقل
در فرایندهای تولید
کلسرمایهتامینشده 50 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایه :سری A
گروهمخاطب :تمام صنایع و خدمات
مسائلراهبردی :چالو فرصت 5
مدلدرآمد :فروش مستقیم

Humaticsیک شرکت توسعهدهنیدهی پلت یرم هوشیمند micro-locationاسیت کیه انقالبی در
نحوهی قرار گرفتن ،هدایت و همکاری بیین انسیا و ماشیین بیه وجیود آورده اسیت .فنیاوری micro-
 locationساختهشده توسح این استارتآپ به کمک نرمافزار مخصوص آ بیرای ردییاب مورداسیت اده
قرار م گییرد .استفاده از فناوری ساختهشده توسط این شرکت بسیار آسان است و از یک
فرستنده ی رادیویی ارزان قیمت استفاده میکند که میتواند چندین هدف حمـل توسـط
دستگاهها را با دقت میلیمتری مشـخص کنـد و همچنـین قابلیـت ایجـاد شـبکه بـین
ماشینهای حمل خودکار با برد باالتر را دارد که باعث همکاری تمامی رباتها در صنایع

میشود .از بخش تولید تا بخش توزیع همهی دستگاهها میتوانند به این فناوری مجهز
شوند .برای نمونه ماشینهای جابهجای درو انبار با کمک آ م توانند بهصورت خودرا فعالیت نمایند.
شرکتهای بزرگ مانند ایربا

از این فناوری است اده م کنند.

موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2015 :
فناوریهایکلیدی :اینترنت اشیا ،هوش مصنوع
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توضیح:

نامشرکتMachineShop :
حوزهفعالیت :تحلیل اطالعات ،برنامهریزی و افزایو
بهرهوری تولید
محصول/خدمت :ارائه دهندهی خدمات DRM
کلسرمایهتامینشده 3 :میلیو دور
آخریننوعتامینسرمایهSeed :

یک استارتآپ ارائهدهندهی خدمات )(Device Relation Managementاست کـه

به شرکتها اجازه میدهد تا کنترل بهتری روی ماشینآالت صنعتی خود داشته باشـند و
از مراحل اولیه تا پایانی تولید مدیریت کنند .بهعنوا مثیال اگیر کارخانیهای بخواهید روی تمیام
دستگاههای تولیدی و خدمات نظارت جامع داشته باشد م تواند از این  DRMاست اده کنید .بیهطیورکل
سیستمهای درو سازمان انعطافپذیر نیستند و نم توانند بهراحت دستگاهها و دادههای موجیود را کنتیرل
کنند .این شرکت با ارائهی راهکارهای ویژه توانسته پل بین ماشین و انسا ایجاد کنید و باعیش سیهولت

گروهمخاطب :صنایع تولیدی و خدمات

ارتباط بین اجزا با سیستم شود .این استارتآپ با ارائهی این نرمافزار فرایند توسعه ،نظارت و مدیریت تولید

مسائلراهبردی :چالو فرصت 5

محصووت را بسیار ساده کرده و به مدیرا اجازه م دهد بهراحت این فرآیندها را مدیریت کنند .همچنیین
این شرکت خدمات پلت رم  APIنیز ارائه م دهد.

مدلدرآمد :حق اشتراک
موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2012 :
فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع  ،اینترنت اشیاء

https://www.machineshop.io/
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نامشرکتLanding AI :
حوزهفعالیت :تحلیل اطالعات ،برنامهریزی و افزایو
بهرهوری تولید
محصول/خدمت :ارائه دهندهی خدمات هوشمندسازی

توضیح:

 Landing AIیک شرکت فعال درزمینهی هـوش مصـنوعی و هوشـمند سـازی اسـت.
نرمافزار این استارتآپ یک نرمافزار کنترل دیداری ) (Visualکیفیت برای بهینهسازی
کنترل کیفیت در فرآیند تولید می باشد .همچنین این استارتآپ خدمات هوشمند سازی
نیز به شرکتهای تولیدی و خدماتی ارائه میدهد LandinAI .با ارائهی راهکارها و گروههای

کلسرمایهتامینشده............. :

متخص  ،در صنایع مختلف به شرکتهای تولیدکننده کمک م کند به تولید هوشمند و هیوش مصینوع

آخریننوعتامینسرمایه.............. :

دسترس پیدا کنند .این شرکت با تمرکز در صنعت تولید بهوسیلهی برنامههیای مییا میدت و بلندمیدت و

گروهمخاطب :صنایع تولیدی

همکاری استراتژیک بهطور مشاورهای و عملیات با شرکتها فناوریها و برنامههای هوش مصنوع بیرای
کارخانهها را توسعه م دهد Landing AI .عالوه بر همکیاریهیای اسیتراتژیک ،در تغیییر سیاختارهیای

مسائلراهبردی :چالو فرصت 5

سازمان و آموزش نیروی متخص

مدلدرآمد :حق اشتراک

شرکتها بزرگ سیلیکو ول در این استارتآپ است.

همکاری دارد .نکتهی قابلتوجه دربارهی این شیرکت سیرمایهگیذاری

موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2017 :
فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع  ،نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
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نامشرکتTrendminer :
حوزهفعالیت :تحلیل اطالعات ،برنامهریزی و افزایو
بهرهوری تولید
محصول/خدمت :نرمافزار تحلیل و رصد فرایندهای
تولید
کلسرمایهتامینشده 9.1 :میلیو یورو
آخریننوعتامینسرمایه.............. :
گروهمخاطب :صاحبا صنایع و مهندسا
مسائلراهبردی :چالو فرصت 5

مدلدرآمد :حق اشتراک

توضیح:
Trendminerیک نرمافزار آنالیز درزمینهی کشف ،پیشبینی و تشخیص مشـکالت در

فرآیندهای مختلف تولیدی و همچنین یـک ابـزار نظـارتی بـرای فرآینـد تولیـد اسـت.
مهندسین و اپراتورها نیز میتوانند از طری این نرمافزار روند فعالیتهای را رصد کننـد
و با کمک آن به پیشبینی از وضعیت تولید ،پیشـگیری از خرابـی احتمـالی ،شناسـایی
گلوگاهها و ...بپردازند؛ این امر بهوسیلهی یک موتور تجزیهوتحلیل قدرتمنـد بـا کـارایی
باال انجام میشود .سادگ است اده از این نرمافیزار و همچنیین عیدم نییاز بیه افیراد متخصی

بیرای

بهکارگیری از آ از مزایای این نرمافزار است که نظر بسیاری صاحبا صنایع و مهندسا را به خیود جلیب
کرده است .بهعنوا مثال یک از موارد است اده این نرمافزار از تنظیم جریا مواد بیه فراینیدهای تولیید بیه
دلیل عدم گنجایو آ بخو تولیدی است که بهوسیلهی مرتبسازی در زما بندی خودکیار توسیح ایین
نرمافزار این مشکل برطرف شده است .از مشتریا این شرکت به توتال فرانسه م توا اشاره نمود.

موقعیتجغرافیایی :بلژیک

سالتاسیس2007 :
فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع  ،کال دادهها

https://www.trendminer.com/
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نامشرکتSOLOPEX :
حوزهفعالیت :تحلیل اطالعات ،برنامهریزی و افزایو
بهرهوری تولید
محصول/خدمت :نرمافزار تحلیل و رصد فرایندهای
تولید
کلسرمایهتامینشده............. :
آخریننوعتامینسرمایهAngel :
گروهمخاطب :صنایع تولیدی

مسائلراهبردی :چالو فرصت 5
مدلدرآمد :حق اشتراک

توضیح:
 Solopexیک شرکت فعال درزمینه ی اتوماسیون صنعتی به وسیله ی نـرمافـزار تحـت

هوش مصنوعی است .استارتآپ  Solopexبـهوسـیلهی دیجیتـال سـازی فراینـدهای
تولید ،دادهها را جمعآوری کرده و سپس آن ها را در نـرمافـزار خـود قـرار داده و ایـن
نرمافزار با ساده کردن زبان دادهها و بهینـهسـازی تولیـد بـهوسـیلهی زمـانبنـدی از
روشهای ریاضی به افزایش بهرهوری کمک میکند .این نرمافزار انقالبی درزمینیهی فنیاوری
اطالعات در برنامهریزی و عملیات تولید هوشمند در صنایع مختلف با مقیا

باو ایجاد کیرده اسیت .ایین

شرکت توانسته با ترکیب هوش مصنوع صنعت و با ایدههای مهندسین خبره درزمینهی تولید ،نرمافیزاری
ایجاد کند که نظارت مدیریت در فرایندهای تولید را همزما با مییزا بهیرهوری افیزایو دهید .از نکیات
مثبت این نرمافزار برنامهریزی برای کنترلکنندگا فرایندهای تولید بر اسا
رشد زنجیرهی ارزش بر اسا

اهداف مدیریت استراتژیک و

برنامهریزی استاندارد بهوسیلهی هوش مصنوع است.

موقعیتجغرافیایی :اسلون
سالتاسیس2016 :

فناوریهایکلیدی :هوش مصنوع  ،خدمات رایانو ابری ،نرمافزار
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توضیح:
نامشرکتExosite :
حوزهفعالیت :تحلیل اطالعات ،برنامهریزی و افزایو
بهرهوری تولید
محصول/خدمت :ارائه خدمات هوشمند سازی در
زمینه تجهیزات
کلسرمایهتامینشده 760 :هزار دور

آخریننوعتامینسرمایهDebt Financing :

 Exositeیک شرکت ارائهدهندهی خدمات هوشمند سازی بهوسـیلهی اینترنـت اشـیا و
نرمافزار است که در سه مرحله این خدمات را ارائه میدهد .در مرحله اول برنامهریـزی
توسط گروههای متخصص انجام میشود و در مرحلهی دوم تمامی برنامهها پیادهسازی
میشود و در انتها پشتیبانی عملیاتی ارائه میشود .این اسـتارتآپ بـه تولیـدکننـدگان
کمک میکند بینش بهتری نسـبت بـه محصـوالت سـاختهشـده و همچنـین بـازخورد
محصوالت توسط مصرفکنندگان خود داشته باشند .این شرکت با تجهیز ماشینآوت تولید بیه

گروهمخاطب :صنایع تولیدی و خدمات

اینترنت اشیا و همچنین ارائه راهکار و استراتژیهای مطلوب برای افیزایو بهیرهوری و ارائیه خیدمات بیه

مسائلراهبردی :چالو فرصت 5

مدیرا توانسته جایگاه بسیار خوب در این حوزه کسب کند کیه در حیال حاضیر بیا بییو از  100شیرکت

مدلدرآمد :حق اشتراک

تولیدی همکاری م کند .همچنین نرمافزار مخصیوص ایین شیرکت  Muranoنیام دارد کیه هیدف آ
دسترس به تجزیهوتحلیل دادهها راحتتر از گرفتن اشتراک از یک شرکت تل ن همراه است.

موقعیتجغرافیایی :آمریکا
سالتاسیس2009 :
فناوریهایکلیدی :اینترنت اشیاء ،نرمافزار و اپلیکیشن موبایل

https://exosite.com/
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 -3استارتآپهاي حوزهي توليد هوشمند
 7-3نتيجهگيري

فناوريهاي مطرح در استارتآپهاي حوزه توليد هوشمند

پرینتر سهبعدي
پهپاد

رباتيک و
خودروهاي
بیسرنشين

دادهکاوي

پلتفرم آنالین

96

هوش مصنوعی
و یادگيري
ماشين

اینترنت
اشيا و
سنسور

پردازش
و ذخيره
سازي
ابري
اپليکيشن
موبایل و
نرمافزار

فناوريهاي مطرح به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليتها

-1طراحی،تحلیل و تولید محصول اولیه

•
•
•
•
•
•

اپلیکیشنموبایلونرمافزار
پلتفرمآنالین
چاپگرهایسهبعدی
هوشمصنوعی
رایانشابری
یادگیریماشینی

•
•
•
•
•
•

5

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

2
3

-2رباتیک در فرآیندههای تولید

اپلیکیشنموبایلونرمافزار
هوشمصنوعی
اینترنتاشیاء
یادگیریماشینی
رایانشابری
رباتیک

-5تحلیل اطالعات ،برنامه ریزی و افزایش
بهرهوری تولید

-4تعمیرات و نگهداری تجهیزات

-3کمک ابزارهای هوشمند

•
•
•
•
•
•

اپلیکیشنموبایلونرمافزار
اینترنتاشیاء
واقعیتافزوده
واقعیتمجازی
هوشمصنوعی
پهپاد

اپلیکیشنموبایلونرمافزار
اینترنتاشیاء
هوشمصنوعی
یادگیریماشینی
سنسورهوشمند
کالندادهها
رایانشابری
بالکچین
واقعیتمجازی
واقعیتافزوده

•
•
•
•
•
•
•

اپلیکیشنموبایل
اینترنتاشیاء
هوشمصنوعی
یادگیریماشینی
سنسورهوشمند
کالندادهها
رایانشابری
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استارتآپهاي حوزهي توليد هوشمند ـ به تفکيک فناوري
رباتيک
رایانش ابري
هوش مصنوعی و کالن
دادهها

اپليکيشن موبایل و نرمافزار

پلتفرم آنالین

بالکچين

پرینتر سه بعدي

یادگيري ماشينی
واقعيت افزوده
واقعيت مجازي
اینترنتاشياء و سنسور هوشمند
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مدلهاي درآمدي مطرح در استارتآپهاي توليد هوشمند

عنوان
فروش مستقیم محصوالت/خدمات

توضيح
فروش مستقیم خدمات و محصوالت به متقاضیان و کسب درآمد
ایجاد جریان نقدی قابل پییبیییب بیا دریافیت مدسیر د تر یب بیه محصیو و یروی

دریافت حق اشتراک
(Subscription, Freemium,
)Premium

(بهصورت یکجا یا دورهای) و یا بر ا اس میزان ا یتااده ا محصیو  .در برخیب میوارد
ممکن ا یت محصیو پاییه رای یان باشید و بیرای امکانیات بیایتر حیق اشیتراک (حیق
اشتراک) دریافت شود

وا طهگری

تعداد یادی خریدار را به تعداد یادی فروشیده معرفب مبکید و ا تراکی بیین افیراد
مقداری کمیسیون برداشت میکید.

فروش توکن

این مد درآمدی بیاتر در حو ه بالکچین مطرح مبشود و بدینصورت ا ت که یک
ا تارتآپ با ا تااده ا فیاوری بالکچین ار شب ایجاد مبکید و کههای مخصیو
خود را به فروش مبر اند .با رشد ا یتااده ا خیدمات ایین شیرکت و جابیهجیایب ار
مجا ی آن ،این ار ار شمید شده و با فروش ار ها کسب درآمد مبکید
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استارتآپهاي حوزهي توليد هوشمند ـ به تفکيک مدل درآمدي
فروشمستقیم

حقاشتراک

واسطهگری

فروشتوکن
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جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها

امکا کنترل از راه دور و یا خودکار
دستگاههای  CNCو تولیدی با کمک
فناوری مانند هوش مصنوع
امکییا طراحیی محصییووت و قطعییات
بییهصییورت گروهیی و تحلیییل مهندسیی
محصووت بهصورت همزما بیهوسییلهی
رایانو ابری
ارائهراهکارهاییبههمنظهورتسههیل
فراینههههدهایطراحههههیوتحلیههههل
نمونههایاولیهوتولیدپروتوتایهپ
قطعاتومحصوالت

B2C
B2B

B2C

ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگا  ،طراحا و
مهندسا بهوسیلهی پلت رم آنالین

B2C
B2B

ایجاد امکا تولید چابک پروتوتایپ محصووت
پیچیده به وسیلهی چاپگرهای سهبعدی

B2C
B2B

توسعه پلت رمهای آنالین و شبکههای مجازی
برای تسهیل ارتباط افراد فعال در صنعت
بهمنظور رفع نیاز یکدیگر

B2C
B2B

نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
هوش مصنوع
یادگیری ماشین
رایانو ابری

فروش مستقیم
محصول/خدمت

نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
رایانو ابری

نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
رایانو ابری

نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
چاپگر سه بعدی
پلت رم آنالین

فروش مستقیم
محصول/خدمت
حق اشتراک

فروش مستقیم
محصول/خدمت
واسطهگری

فروش مستقیم
محصول/خدمت

1

طراحی ،تحليل و توليد محصول اوليه

زنجیرهفعالیت
(نوعفعالیت)

مسالهیراهبردی

پاسخهایارائهشده

مخاطب

فناوریاصلی

مدلدرآمدی
کلیدی

نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
رایانو ابری
کال دادهها
پلت رم آنالین

واسطهگری
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جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها
زنجیرهفعالیت
(نوعفعالیت)

مسالهیراهبردی

پاسخهایارائهشده

2

رباتيک در فرایندهاي توليد

امکا انجام فرآیندهای مونتاک پیچیده
بهوسیلهی ربات

امکا است اده از رباتهای هوشمند در
فرآیند تولید بهعنوا جایگزین انسا
بهخصوص در کارها پرخطر
توسعهوارتقاکاربردرباتیک در
فرایندهایتولیدیههدفارتقا
بهرهوریدرصنایعتولیدی

B2B

B2B

نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
هوش مصنوع
رباتیک

فروش مستقیم
محصول/خدمت

نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
هوش مصنوع
یادگیری ماشین
رباتیک
هوش مصنوع
رباتیک
سنسور هوشمند
رایانو ابری

ایجاد راهکارهای بهمنظور کنترل از راه دور
رباتها و تسهیل مدیریت آ ها

B2B

هوشمند سازی جابهجای در محیح
کارخانه یا بخوهای خدمات
بهوسیلهی رباتها

B2B

نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
رباتیک
هوش مصنوع

توسعه نرمافزار بهمنظور ارتقای یادگیری
ماشین و بهبود هوش مصنوع رباتها

B2B

واقعیت مجازی
هوش مصنوع
رباتیک

B2C
B2B

نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
هوش مصنوع
رباتیک
رایانو ابری

تولید رباتهای ماکوور باهدف
یک ارچهسازی با ماشینآوت قدیم و
هوشمند سازی آ ها
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مخاطب

فناوریاصلی

مدلدرآمدی
کلیدی

فروش مستقیم
محصول/خدمت

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

تولیدکمکابزارهایهوشمندبا
هدفبهبودامنیت،کنترلورصد
فعالیتهاوتسهیلفرایندهای
کاریبراینیرویانسانی

است اده از فناوری واقعیت افزوده باهدف
رصد و بهبود کنترل ،انجام فعالیتها از راه
دور

B2C
B2B

هوش مصنوع
نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
واقعیت افزوده

فروش مستقیم
محصول/خدمت
حق اشتراک

است اده از په اد برای کنترل و دسترس
به مناطق خطرناک در محیح تولیدی

B2C
B2B
B2G

است اده از ابزارآوت هوشمند برای
تسهیل فرآیندهای کاری برای منابع
انسان

B2B

3

کمک ابزارهاي هوشمند

زنجیرهفعالیت
(نوعفعالیت)

مسالهیراهبردی

پاسخهایارائهشده

مخاطب

فناوریاصلی

مدلدرآمدی
کلیدی

ایجاد ابزارهای برای کنترل و
جمعآوری اطالعات از نحوه فعالیت
نیروهای انسان و امکا رصد و
برنامهریزی فعالیت آ ها

B2B

نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
په اد
رایانو ابری

فروش مستقیم
محصول/خدمت
حق اشتراک

نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
اینترنت اشیاء
واقعیت افزوده

فروش مستقیم
محصول/خدمت

نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
اینترنت اشیاء
واقعیت مجازی
واقعیت افزوده

فروش مستقیم
محصول/خدمت
حق اشتراک
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جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها
زنجیرهفعالیت
(نوعفعالیت)

مسالهیراهبردی

پاسخهایارائهشده

4

تعميرات و نگهداري تجهيزات

توسعه سنسورهای هوشمند به منظور
پایو وضعیت کارکردی و درلحظه
تجهیزات مانند پایو حرارت ،ارتعاشات و
...

استفادهازفناوریوخلقروشهای
نوآورانهبرایرصدتجهیزاتبا
هدفپیشگیریوپیشبینی خرابی
آنهاوبهبودنحوهنگهداری
تجهیزاتوافزایشکیفیت
محصوالت

است اده از پلت رمهای مخصوص برای
افزایو امنیت شبکهی ارتباط فرایندهای
تولید

B2C
B2B

B2B

نرمافار و اپلیکیشن موبایل
پلت رم هوشمند
اینترنت اشیاء
هوش مصنوع

نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
رایانو ابری

یادگیری ماشین
اینترنت اشیاء
هوش مصنوع

توسعه پلت رمهای به منظور تعمیر
تجهیزات از راه دور و توسح متخصصین و
کال داده

B2C
B2B

است اده از دستگاههای تحلیل صوت و تصویر به
منظور شناسای اخاللها در عملکرد دستگاه از
روی صدای تولیدی و تصاویر

B2B

اینترنت اشیاء
هوش مصنوع
یادگیری ماشین

B2B

اینترنت اشیاء
هوش مصنوع
یادگیری ماشین
رایانو ابری

است اده از هوش مصنوع به منظور تجزیه و
تحلیل اطالعات جمعآوری شده از تجهیز و
پیوبین خراب و دوره تعمیرات آ
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مخاطب

فناوریاصلی

مدلدرآمدی
کلیدی

فروش مستقیم
محصول/خدمت

حق اشتراک

فروش مستقیم
محصول/خدمت
حق اشتراک

فروش مستقیم
محصول/خدمت

فروش مستقیم
محصول/خدمت

تجمیعاطالعاتوتحلیلآنهابا
کمکفناوریوبهمنظوربهبود
فرایندهایتصمیمگیری،پیشبینی
آینده،استفادهبهینهازمنابع و
کاهشهزینههاوتلفات

5

زنجیرهفعالیت
(نوعفعالیت)

مسالهیراهبردی

تحليل اطالعات ،برنامهریزي و افزایش بهرهوري توليد

جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها
پاسخهایارائهشده

توسعه شبکه اینترنت اشیا به منظور
هوشمندسازی فرایندهای تولیدی صنایع

توسعه و تولید سنسورها و نرمافزاهای
جمعآوری داده و اطالعات تجهیزات

اسییت اده از هیییوش مصیینوع هوشیییمند
به وسیله ی پردازش داده ها برای پیوبینی
آینده و کاهو هزینههیا و تل یات و بهبیود
فرایندهای تصمیمگیری
توسعه داشبوردهای مدیریت به منظور رصد در
لحظه وضعیت تولید
است اده از شبیهسازیهای سه بعدی به منظور
انتقال م اهیم و تبدیل اطالعات انتزاع به
نمایش به منظور تسهیل انتقال م اهیم در
جلسات

مخاطب

B2C

B2C

B2C
B2B

B2C

B2C

فناوریاصلی

اینترنت اشیاء
سنسور هوشمند

نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
اینترنت اشیاء
سنسور هوشمند
رایانو ابری
نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
هوش مصنوع
کال دادهها
رایانو ابری
نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
هوش مصنوع
کال دادهها
نرمافزار و اپلیکیشن موبایل
هوش مصنوع
کال دادهها
رایانو ابری

مدلدرآمدی
کلیدی

فروش مستقیم
محصول/خدمت
حق اشتراک
فروش مستقیم
محصول/خدمت

حق اشتراک

حق اشتراک

فروش مستقیم
محصول/خدمت
حق اشتراک
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3ـ .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 (چالشها 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
https://angel.co

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

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

گام اول) بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی (چالشها و فرصتها) با بهرهگیری از روش :PEST
در این گام ضمن بررسی مطالعات آیندهنگاری و تحلیل محیط موجود در هر حوزه ،مهم ترین چالشها و موضوعات کلیدی استخراج شده تا بر اساس آن
بتوان پیوندی میان این چالشها و راهکارهای استارتآپی ارائه نمود.
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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) گزینش استارتآپهای مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارتآپها از وبسایت https://www.crunchbase.com

در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس ،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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مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

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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رمزک ارتباطات و اطالعرساني
www.isti.ir

