
 2022یونیکورن برتر هوش مصنوعی دنیا در سال   10بررسی 

 

 مقدمه 

یابی به ارزش خالص میلیارد دالری کار آسانی  کارهای نوپا در پنج سال اول فعالیت، دست و درصدی کسب   80تا    70با وجود نرخ شکست  

از آخرین   CB Insights اند. با توجه به گزارش کار شده ها با وجود موانع مختلف، موفق به انجام این  نیست. با این حال، برخی از شرکت 

شدن )یونیکورن( را کسب کنند که شاخ اند شرایط تکشرکت توانسته  171، تا انتهای ماه ژوئن، هزار و  2022ها در سال  شاخ فهرست تک 

 200ایم که بیش از  آن بوده  شاهد  2022تریلیون دالر است. همچنین طی شش ماهه اول سال    3.8مجموع ارزش آنها چیزی بیش از  

 .اندشاخ پیوسته های تککار جدید به باشگاه شرکت و کسب

انتظار می  انتظار  های خصوصی به شرایط آستانه تکرود بسیاری از شرکت با دسترسی آسان به منابع مالی،  شاخ دست یابند. همچنین 

 .میلیارد دالر( عبور کنند  10هایی با دارایی خالص بیش از  )شرکت  Decacorns شاخ از آستانههای تکرود که شرکت می

 چیست ؟ یونیکورن اما 

 .  شاخ در سرشان دارندای هستند که یکها موجودات افسانه شاخ شاخ است. تکواژه یونیکورن به معنای اسب تک  ،در معنی لغوی

هایی که بعد از به شرکت   . در این مفهومتوسط آیلین لی استفاده شد  2013اولین بار در سال  ها  آپدر وصف استارت اصطالح یونیکورن  

آنشده   ایجاد  2003سال   فعلی  ارزش  و  میاند  گفته  یونیکورن  استارتاپ  است،  دالر  میلیارد  از یک  بیش  یونیکورن،    شود.ها  استارتاپ 

 اند.  شاخ به یک افسانه تبدیل شدهند اسب تک اند و مانمیلیارد دالررسیده   1هایی هستند که خیلی زود به ارزش باالی  استارتاپ 

های یک میلیارد دالری« درباره یونیکورن  آمدید: آشنایی با استارتاپ ی خود »به باشگاه یونیکورن خوش آیلین لی برای اولین بار در مقاله 

اند نوشت و برآورد کرد که تنها  شده   ایجاد  به بعد  2000هایی که از سال  داری نوشت. در این مقاله، او در مورد استارتاپ در جهان سرمایه 

 . اندمیلیارد دالر رسیده  1ها تاکنون به ارزش  درصد از آن  0.07

 هوش مصنوعی ؟های یونیکورن چرا 

های  آپ نخواهد داشت. این حقیقت، برای همه استارت  AIکارگیری    ای جز بهاین روزها، هر شرکتی برای بقا و ساختن آینده خود، چاره 

 های بیمه یا کارخانجات یکسان است. های بزرگ، صنایع سنتی و نوپا همچون شرکت جوان، شرکت 

  AIهای  برانگیز است. در نظر داشته باشید که مدل متناسب با خواستگاه و نیاز هر شرکت، چالش   AIها، یافتن محصولی از  با وجود همه این 

های مختلفی در یک حوزه صنعتی مشغول به کارند،  اند. در حققیت، گستردگی این محصوالت برای شرکت سازی معموال نیازمند سفارشی

استارت   بسیار گوناگون خواهد بود. با حوزه های کاری  ادامه برای آشنایی بیشتر  آپ  استارت   10آپ های هوش مصنوعی به بررسی  در 

 پردازیم.  می   2022دنیا در سال    یونیکورن برتر هوش مصنوعی

 آپ های برتر  معرفی استارت 

 ByteDanceآپ استارت  .1

بسیار  محصول بازار    8فعالیت خود را آغاز نموده است توانسته با ارائه    2012از سال    مستقر است و  چین  Beijing  این استارت آپ در شهر

محصوالت به    یکی از معروفترین  TikTokاست که     TikTok, Vigo, TopBuzz  خوبی را به دست آورد برخی از محصوالت شرکت

 حساب می آید. 



ارزش    افراد را قادر ساز تا از محتوایی که با فناوری هوش مصنوعی ساخته شده است لذت ببرند. ؛محصوالتی که این شرکت ساخته است

سرمایه گذار روی این پلتفرم سرمایه گذاری نموده است که برخی    28بیلیون دالر است و تا کنون    140گذاری انجام شده روی این شرکت  

این استارت آپ    Sequoia Capital China, SIG Asia Investments, Sina Weibo, Softbank Groupاز آنها عبارتند از  

اگه عالقه مند به کسب اطالعات بیشتر در مورد    .قراردارد و روند رو به رشد خود را حفظ کرده است  Private Equityهم اکنون در سطح  

 سر بزنید.   /https://www.bytedance.com  بایت دنس    آپ هستید میتونید به سایتاین استارت 

 ، در یک نگاه  ByteDanceاطالعات مهم در مورد 

Founded: 2012 

Stage: Private Equity 

Valuation($B): 140 

Country: China 

City: Beijing 

Product: TikTok, Vigo, TopBuzz 

Select Investors: Sequoia Capital China, SIG Asia Investments, Sina Weibo, Softbank Group 

 

 Faireiآپ استارت  .2

یک بازار عمده فروشی   آپپلتفرم این استارت کالیفرنیا مستقر است. سانفرانسیسکوتاسیس شده و در شهر  2017در سال آپ این استارت 

های  توانند محصوالت جدید را برای فروشگاه خرده فروشان می  در این پلتفرم  .مبتنی بر هوش مصنوعی است  کند که را مدیریت می   رایگان

را   شوندکاالهایی که فروخته نمیزمایش کنند و آA/B خود را با روش کاالهایدهد تا به خرده فروشان اجازه می  Fairei خود پیدا کنند.

متنوع   برند هزار 70با  شهر هزار  15از  خرده فروش هزار 500اکنون در این پلتفرم  تا بازگردانند.به عمده فروش، و آن را  کردهشناسایی 

اند. اگر عالقه مند به مطالعه بیشتر در خصوص این  ارتباط برقرار نموده یکدیگر    ابدر این سایت  نفر    ونیلیم  2  در مجموعو    اندداشتهفروش  

 /    https://www.faire.comتوانید اینجا کلیک کنید.    آپ هستید میاستارت 

 ، در یک نگاه  Faireiاطالعات مهم در مورد 

 Founded: 2017 

 Stage: Series G - III   

Valuation($B): 12.59 

Country: United States 

City: San Francisco 

Product: Fairei 

Select Investors: Khosla Ventures, Forerunner Ventures, Sequoia Capital 

 

 
ByteDance 

 
Faire 

https://www.bytedance.com/
https://www.faire.com/


   Pony.aiآپ استارت  .3

ارئه  حل راه   Pony  مستقر است.  ای فرنیشد و در فرمونت، کال  سیتاس  2016شرکت در سال    نیا های مطمئن رانندگی خودکار را 

دهد که محیط اطراف  این امکان را می  ،افزاری کامالً خودساخته این شرکت به وسایل نقلیههای نرم ها و زیرساخت دهد. الگوریتممی

شرکت در درجه   نیا  بینی کند و بر اساس آن روی خود مانور دهند. ند و آنچه را که دیگران انجام خواهند داد پیش نخود را درک ک

 دهد. یمارائه  خدمات    یخودروساز   یهااول به شرکت 

 ،NVIDIA DRIVE Orinرا عرضه کرد. این محصول بر روی  خودکار    یرانندگ  ل کنندهکنتر    Pony.ai  ،  2022جوالی  در  

 . استساخته شده  

Pony.ai      شرکتو   SANY   ها انجام  های خودران و تولید انبوه آننسل بعدی کامیون   یمشترکی برای توسعه گذاری  سرمایه

 . کند  افتیرا در پکن در  هیبا کرا  و  بدون راننده  یتاکسومجوز ارائه خدمات روب  توانسته  این محصولدادند.  

 Caocaoتلفن همراه    قی از طردهد که اپلیکیشن آن  ارائه میرا    یتاکسوخدمات روب   خودروهای خودران  Pony.aiمحصول بعدی  

Chuxing  .در سایت  قابل استفاده است.  ساکنان پکن  برای    2022از اوگوست   این محصول  قابل استفاده استPony.ai   توانید  می

 به کسب اطالعات بیشتر بپردازید.  

 / https://pony.aiسایت  

 ، در یک نگاه  Ponyاطالعات مهم در مورد 

Founded: 2016 

 Stage: Series D 

Valuation($B): 8.5 

Country: United States 

City: Fremont 

Product: PonyPilot 

Select Investors: Sequoia Capital China, IDG Capital, DCM Ventures 

 

 Scalehigherآپ  استارت  .4

  کی  Scale   .فعالیت خود را آغاز نموده است  2018و از سال    مستقر است  ایفرنیکال  واقع در  آنجلسلس   شهر  درآپ  این استارت 

که   یها با مربآن   متصل نمودنمتخصصان و    یبه ابزارها  یو رشد افراد را با دسترس  یر یادگیاست که راه    نیپلتفرم آنال

کند  یدهد که به افراد کمک می را ارائه م  یو شخص  یآموزش تعاملسایت    نیند. اکیمطراحی  دهد،  ی را ارائه م  یشخص  یهاییراهنما

کنند با توجه به شرایطشان قابلیت دسترسی به منتورها و  نام میافرادی که در این پلتفرم ثبت  .نددر محل کار بهتر عمل کن

توانند با پرداخت  و در طول مدت یک ماه می های مطرح را دارند  بوک و سایر شرکت هایی از مدیران ارشد لینکدین و فیسکوچ 

  توانید به آدرس  ها می ی با خدمات این پلتفرم و ارتباط با آن برای آشنایی مشخص، از خدمات منتورینگ استفاده کنند.  هزینه

https://www.scalehigher.com/     .سر بزنید 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://pony.ai/
https://www.scalehigher.com/


 ، در یک نگاه  Scalehigherاطالعات مهم در مورد 

Founded: 2018 

Stage: Incubator/Accelerator 

Valuation($B): 7.30 

Country: United States 

City: San Francisco 

Product: Scale.vision 

Select Investors: Accel, Y Combinator, Index Ventures 

 

 

 Gongاستارت آپ   .5

و   کنندها، دموها و جلسات فروش را ضبط، رونویسی و تجزیه و تحلیل  کند تا تمام تماسکمک می  B2Bهای فروش  گونگ به تیم

 تجزیه و تحلیل   ضبط و   بابه عبارتی دیگر گونگ    کنند.  ارزیابیهای فروش بتوانند اثربخشی مکالمات فروش خود را  تیم  به این وسیله 

را به درآمد تبدیل   قرارداد منعقد کرده و این قرارداد ها  خودمشتریان    بخش بیشتری ازبه تیم فروش کمک میکند تا با  مکالمات،  

گونگستر    700بیش از  با  و    جذب کرده هزار مشتری  2فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون بیش از    2015این شرکت از سال    کنند.

 این استارت آپ اینجا کلیک کنید.  افتتاح کرده است. برای آشنایی بیشتر با    2021ششمین دفتر دوبلین خود را در سال  

 / https://www.gong.ioسایت  

 ، در یک نگاه   Gongاطالعات مهم در مورد 

Founded: 2015 

Stage: Series E 

Valuation($B): 7.25 

Country: United States 

City: Palo Alto 

Product: Scale.vision 

Select Investors: Norwest Venture Partners, Next World Capital, Wing Venture Capital 

 

 Automation Anywhereآپ استارت  .6

  ی فناور  کی(  RPA)  کیربات  ندیفرآ  ونی اتوماس  .کندهای تجاری را خودکارسازی میافزاری فرآیندنرم   یهااین شرکت با ارائه روبات 

 آسان است.   ،یتالیجید  فی وظا  یخودکارساز  یبرا   ،یهر کس  یاست که استفاده از آن برا   یافزار نرم 

  اد یرا  نیبر قوان یمبتن یتجار یندهایفرآ توانندیکه م کنندیم جادیها« را ا»ربات ای یافزار نرم  یهاربات  ،افزار، کاربران نرم RPA با

  جاد یانسان، ربات ا  تالیجیاقدامات د  یسازد تا با مشاهده یکاربران را قادر م  RPA  ونی کنند و سپس اجرا کنند. اتوماس  دیتقل  رند،یبگ

افزار  نرم   یهاکار را انجام دهند. ربات   دادها اجازه  ن انجام دهند، سپس به آ  دیبا  یکه چه کار  داد ها نشان  ربات  هببایست  می  کنند.

 
Scale AI 

 

 

https://www.gong.io/


  ن، یبه جز ا  -تعامل داشته باشند    دهندیکه افراد انجام م  یبه همان روش   یستمیس  ایبا هر برنامه    توانندی م  کیربات  ندیفرآ  ونیاتوماس

 درصد کار کنند.  100و دقت    نانیاطم  تیو با قابل  ترع یسر  اریدر تمام ساعات شبانه روز، بدون توقف، بس  توانندیم  RPA  یهاربات 

 / https://www.automationanywhere.comسایت  
 

 

 ، در یک نگاه    Automation Anywhereاطالعات مهم در مورد 

Founded: 2003 

 Stage: Angel  

Valuation($B): 6.80 

Country: United States 

City: San Jose 

Product: Automation 360 

Select Investors: General Atlantic, Goldman Sachs, New Enterprise Associates 

 

 DataRobot استارت آپ  .7

امروزه   ده خود بهتر عمل کند.ینهای آکند که در تصمیمباشد که به هر فردی کمک میسازمانی مییک پلتفرم یادگیری ماشینی  

DataRobot    رهبرAI Cloud    ،ها و  انواع داده   یکاربران، همه  یهمه  یبرا   کپارچهیپلتفرم    کیبا چشم انداز ارائه  این شرکت  است

 . در حال فعالیت است  هر سازمان  یبرا   دیبه تول  یهوش مصنوع  لیدر تحو  عیتسر  یها برا طیمح  یهمه

DataRobot    آپ در بوستون آمریکا قرار داردو دفتر اصلی این استارت  شد  سیتاس  2012در سال . 

 
DataRobot   ارائه تنها پلتفرم  ی ها را قادر مسازمان هوش    یبوم  کیاستراتژ  تیموفق  میهمراه با ت  ،جهان   AI Cloudسازد تا با 

 بهره ببرند.   یهوش مصنوع  نیها به ارزش، از قدرت تحول آفرداده   عیسر  لیدر تبد  انیکمک به مشتر  یبرا   یمصنوع

DataRobot  از  مشتریان  سوم    کیاست،    یعمود   یهاو بخش   عیدر صنا  یجهان  ان یمورد اعتماد مشتر  Fortune 50  که    هستند

سرمایه گذار جذب    36این شرکت تا کنون   دهد.یدر سراسر جهان ارائه م  شرویپ  یهاشرکت   یرا برا   ینیبش یپ ونیلیتر  کیاز    شیب

اگر عالقه منده به  .    New Enterprise Associates, Accomplice, IA Venturesها عبارتند از:  کرده است که برخی از آن 

 دریافت اطالعات بیشتر درباره این استارت آپ هستید اینجا کلیک کنید. 

 

 / https://www.datarobot.comسایت  

 

 ، در یک نگاه   DataRobotاطالعات مهم در مورد 

Founded: 2012 

 Stage: Series G - II 

Valuation($B): 6.30 

Country: United States 

City: Boston 

 

 

https://www.automationanywhere.com/
https://www.datarobot.com/


Product: DataRobot 

Select Investors: New Enterprise Associates, Accomplice, IA Ventures 

 
 
 

 6sense  استارت آپ  .8

6sense Revenue AI   با مدل درآمدی  یهابه سازمان  B2B   بزرگ    یهاداده   ،یتا با قرار دادن قدرت هوش مصنوع  کندیکمک م

 .ابندیدست    ینیبش یدرآمد، به رشد درآمد قابل پ  میپشت سر هر عضو ت  نیماش  یریادگیو  

   .مستقر است  واقع در کالیفرنیا،  فعالیت خود را آغاز کرده و در شهر سانفرانسیسکو  2013آپ در سال  این استارت 

  6sense  را قادر    های فروش راتیمو    کندیم  یبندت یاولو  یابیفروش و بازار  یها را براحساب   ،کندمشخص میناشناس را    دیرفتار خر

 کنند.  ریدرگ  های متنوع مخاطب راروش و    شدهسازی یشخص  یهانیتا با کمپ  سازدیم

توانند به  بنابراین می  . خریداران خود بدانند، بدانندکند تا همه چیزهایی را که باید در مورد  های درآمدی کمک میاین شرکت به تیم

انجام    نیاز است،ها، رقابت و برنده شدن  های بیشتر، افزایش حجم معامالت، ورود به فرصتراحتی هر کاری را که برای ایجاد فرصت

 / https://6sense.comسایت  آپ میتوانید اینجا کلیک نمایید.  برای مراجعه به سایت این استارت  دهند.

 

 ، در یک نگاه  6senseاطالعات مهم در مورد 

Founded: 2013 

Stage: Series Series E 

Valuation($B): 5.20 

Country: United States 

City: San Francisco 

Product: 6sense 

Select Investors: Venrock, Battery Ventures, Insight Partners 

 

 horizon roboticsاستارت آپ  .9

Country 
شرکت    نیکند. ایافزار را ادغام مافزار و سخت پردازنده، نرم   یطراح  تم،یالگور  یهاتیاست که قابل  یمصنوعهوش   یپلتفرم محاسبات  کی

هایی برای  حل راهبر همین مبنا  شود و  میبه یک موجودیت هوشمند تبدیل    ای نه چندان دوردر آینده   کند که هر دستگاهیتصور می

 ی مبتن  ،قیعم  یعصب  ی شبکه  یهاتمیالگور   horizon.  دهدمی طراحی پردازنده، محاسبات ابری با عملکرد باال و تشخیص چهره ارائه  

 .  کندپیاده سازی می   باال و کم مصرف  یی( با کاراBPUپردازش مغز )  یواحدها  یبزرگ رو  اسیبر ابر را در مق

توانید  برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص این استارت آپ می   است.  نیشد و مقر آن در پکن چ  سی تاس  2015شرکت در سال    نیا

 اینجا کلیک کنید. 

 robotics-https://www.cbinsights.com/company/horizonسایت  

 

 

 

 

https://6sense.com/
https://www.cbinsights.com/company/horizon-robotics


 ، در یک نگاه    horizon roboticsاطالعات مهم در مورد 

Founded: 2015 

Stage: Corporate Minority 

Valuation($B): 5 

Country: China 

City: Beijing 

Product: Driving Automation 

Select Investors: Hillhouse Capital Management, Linear Venture, Morningside Venture Capital 

 
 

 Icertisآپ استارت  .10

 :ها را قادر می سازد تا  است که شرکت   یابرفضای  یک پلت فرم مدیریت قراردادهای سازمانی مبتنی بر  

 تجارت خود را با افزایش سرعت قرارداد تسریع کنند •

 در برابر ریسک محافظت کنند شان  ی سازمان از منافعهابا اطمینان از انطباق مقررات و سیاست •

   با به حداکثر رساندن درآمد و کاهش هزینه ها، روابط تجاری را بهینه کنند. •

Icertis  ی اطالعات قرارداد پلتفرم    یابی به جایگاهدست  خود راماموریت  تعریف نموده است.  تجارت    یتحول مبانخود را    چشم انداز  

 قرار داده است.   اجرا  و  یصراحت، احترام، کار گروه  انصاف،در چارچوب  های خود را  و ارزش   تعیین کرده استجهان  

Icertis   چرخه عمر قرارداد    تیریآنچه را که با مد  یمرزها   ،شده   یبنددسته   یهای و نوآور  رینظی ب  یبا فناور(CLM)   ر ی پذامکان  

 است که  لگریشده توسط تحل دییو تا یهوش مصنوع یدارا  Icertis Contract Intelligence (ICI). پلتفرم بردیم شیاست، پ

  ی اجرا  چارجوب ،و اتصال اطالعات مهم قرارداد یساختاردهامکان با  کند و تبدیل می کیاستراتژ تیقراردادها را از اسناد ثابت به مز

اگر شما هم عالقه مند به این    نماید.تنظیم می  متناسب با شرایط  را  و در نهایت قراردادکند،    فیسازمان تعر  کیمفاد قرارداد را برای  

 / https://www.icertis.comسایت    اید میتوانید از طریق کلیک روی اینجا به سایت سر بزنید. استارت آپ شده 

 

 ، در یک نگاه    Icertisاطالعات مهم در مورد  

Founded: 2009 

Stage: Corporate Minority 

Valuation($B): 5 

Country: United States 

City: Bellevue 

Product: Icertis 

Select Investors: Eight Roads Ventures, Greycroft, Ignition Partners 

 منبع  
https://www.cbinsights.com/ 
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 هوش مصنوعی در دنیا  یونیکورن  10ی پراکندگی نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


