بررسی  10یونیکورن برتر هوش مصنوعی دنیا در سال 2022
مقدمه
با وجود نرخ شکست  70تا  80درصدی کسبوکارهای نوپا در پنج سال اول فعالیت ،دستیابی به ارزش خالص میلیارد دالری کار آسانی
نیست .با این حال ،برخی از شرکتها با وجود موانع مختلف ،موفق به انجام این کار شدهاند .با توجه به گزارش  CB Insightsاز آخرین
فهرست تکشاخها در سال  ،2022تا انتهای ماه ژوئن ،هزار و  171شرکت توانستهاند شرایط تکشاخشدن (یونیکورن) را کسب کنند که
مجموع ارزش آنها چیزی بیش از  3.8تریلیون دالر است .همچنین طی شش ماهه اول سال  2022شاهد آن بودهایم که بیش از 200
کسبوکار جدید به باشگاه شرکتهای تکشاخ پیوستهاند.
با دسترسی آسان به منابع مالی ،انتظار میرود بسیاری از شرکتهای خصوصی به شرایط آستانه تکشاخ دست یابند .همچنین انتظار
میرود که شرکتهای تکشاخ از آستانه ( Decacornsشرکتهایی با دارایی خالص بیش از  10میلیارد دالر) عبور کنند.
اما یونیکورن چیست ؟
در معنی لغوی ،واژه یونیکورن به معنای اسب تکشاخ است .تکشاخها موجودات افسانهای هستند که یکشاخ در سرشان دارند.
اصطالح یونیکورن در وصف استارتآپها اولین بار در سال  2013توسط آیلین لی استفاده شد .در این مفهوم به شرکتهایی که بعد از
سال  2003ایجاد شدهاند و ارزش فعلی آنها بیش از یک میلیارد دالر است ،استارتاپ یونیکورن گفته میشود .استارتاپ یونیکورن،
استارتاپهایی هستند که خیلی زود به ارزش باالی  1میلیارد دالررسیدهاند و مانند اسب تکشاخ به یک افسانه تبدیل شدهاند.
آیلین لی برای اولین بار در مقالهی خود «به باشگاه یونیکورن خوشآمدید :آشنایی با استارتاپهای یک میلیارد دالری» درباره یونیکورن
در جهان سرمایهداری نوشت .در این مقاله ،او در مورد استارتاپهایی که از سال  2000به بعد ایجاد شدهاند نوشت و برآورد کرد که تنها
 0.07درصد از آنها تاکنون به ارزش  1میلیارد دالر رسیدهاند.
چرا یونیکورنهای هوش مصنوعی ؟
این روزها ،هر شرکتی برای بقا و ساختن آینده خود ،چارهای جز به کارگیری  AIنخواهد داشت .این حقیقت ،برای همه استارتآپهای
جوان ،شرکتهای بزرگ ،صنایع سنتی و نوپا همچون شرکتهای بیمه یا کارخانجات یکسان است.
با وجود همه اینها ،یافتن محصولی از  AIمتناسب با خواستگاه و نیاز هر شرکت ،چالشبرانگیز است .در نظر داشته باشید که مدلهای AI
معموال نیازمند سفارشیسازیاند .در حققیت ،گستردگی این محصوالت برای شرکتهای مختلفی در یک حوزه صنعتی مشغول به کارند،
بسیار گوناگون خواهد بود .در ادامه برای آشنایی بیشتر با حوزه های کاری استارتآپ های هوش مصنوعی به بررسی  10استارتآپ
یونیکورن برتر هوش مصنوعی دنیا در سال  2022میپردازیم.
معرفی استارتآپ های برتر
 .1استارتآپ ByteDance
این استارت آپ در شهر  Beijingچین مستقر است و از سال  2012فعالیت خود را آغاز نموده است توانسته با ارائه  8محصول بازار بسیار
خوبی را به دست آورد برخی از محصوالت شرکت  TikTok, Vigo, TopBuzzاست که  TikTokیکی از معروفترین محصوالت به
حساب می آید.

محصوالتی که این شرکت ساخته است؛ افراد را قادر ساز تا از محتوایی که با فناوری هوش مصنوعی ساخته شده است لذت ببرند .ارزش
گذاری انجام شده روی این شرکت  140بیلیون دالر است و تا کنون  28سرمایه گذار روی این پلتفرم سرمایه گذاری نموده است که برخی
از آنها عبارتند از  Sequoia Capital China, SIG Asia Investments, Sina Weibo, Softbank Groupاین استارت آپ
هم اکنون در سطح  Private Equityقراردارد و روند رو به رشد خود را حفظ کرده است .اگه عالقه مند به کسب اطالعات بیشتر در مورد
این استارتآپ هستید میتونید به سایت بایت دنس  /https://www.bytedance.comسر بزنید.
اطالعات مهم در مورد  ،ByteDanceدر یک نگاه
Founded: 2012
Stage: Private Equity
Valuation($B): 140
Country: China

ByteDance

City: Beijing
Product: TikTok, Vigo, TopBuzz
Select Investors: Sequoia Capital China, SIG Asia Investments, Sina Weibo, Softbank Group

 .2استارتآپ Fairei
این استارتآپ در سال  2017تاسیس شده و در شهر سانفرانسیسکو کالیفرنیا مستقر است .پلتفرم این استارتآپ یک بازار عمده فروشی
رایگان را مدیریت میکند که مبتنی بر هوش مصنوعی است .در این پلتفرم خرده فروشان میتوانند محصوالت جدید را برای فروشگاههای
خود پیدا کنند Fairei .به خرده فروشان اجازه میدهد تا کاالهای خود را با روش A/Bآزمایش کنند و کاالهایی که فروخته نمیشوند را
شناسایی کرده و آن را به عمده فروش ،بازگردانند .تا اکنون در این پلتفرم  500هزار خرده فروش از  15هزار شهر با  70هزار برند متنوع
فروش داشتهاند و در مجموع  2میلیون نفر در این سایت با یکدیگر ارتباط برقرار نمودهاند .اگر عالقه مند به مطالعه بیشتر در خصوص این
استارتآپ هستید میتوانید اینجا کلیک کنید/ https://www.faire.com .
اطالعات مهم در مورد  ،Faireiدر یک نگاه
Founded: 2017
Stage: Series G - III
Valuation($B): 12.59
Faire

Country: United States
City: San Francisco
Product: Fairei
Select Investors: Khosla Ventures, Forerunner Ventures, Sequoia Capital

 .3استارتآپ Pony.ai
این شرکت در سال  2016تاسیس شد و در فرمونت ،کالیفرنیا مستقر است Pony .راهحلهای مطمئن رانندگی خودکار را ارئه
میدهد .الگوریتمها و زیرساختهای نرمافزاری کامالً خودساخته این شرکت به وسایل نقلیه ،این امکان را میدهد که محیط اطراف
خود را درک کنند و آنچه را که دیگران انجام خواهند داد پیشبینی کند و بر اساس آن روی خود مانور دهند .این شرکت در درجه
اول به شرکتهای خودروسازی خدمات ارائه میدهد.
در جوالی  Pony.ai ، 2022کنترل کننده رانندگی خودکار را عرضه کرد .این محصول بر روی ،NVIDIA DRIVE Orin
ساخته شده است.
 Pony.aiو شرکت  SANYسرمایهگذاری مشترکی برای توسعهی نسل بعدی کامیونهای خودران و تولید انبوه آنها انجام
دادند .این محصول توانسته مجوز ارائه خدمات روبوتاکسی بدون راننده و با کرایه را در پکن دریافت کند.
محصول بعدی  Pony.aiخودروهای خودران خدمات روبوتاکسی را ارائه میدهد که اپلیکیشن آن از طریق تلفن همراه Caocao
 Chuxingقابل استفاده است .این محصول از اوگوست  2022برای ساکنان پکن قابل استفاده است .در سایت  Pony.aiمیتوانید
به کسب اطالعات بیشتر بپردازید.
سایت /https://pony.ai
اطالعات مهم در مورد  ،Ponyدر یک نگاه
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
 .4استارتآپ Scalehigher
این استارتآپ در شهر لسآنجلس واقع در کالیفرنیا مستقر است و از سال  2018فعالیت خود را آغاز نموده است Scale .یک
پلتفرم آنالین است که راه یادگیری و رشد افراد را با دسترسی به ابزارهای متخصصان و متصل نمودن آنها با مربی که
راهنماییهای شخصی را ارائه میدهد ،طراحی میکند .این سایت آموزش تعاملی و شخصی را ارائه میدهد که به افراد کمک میکند
در محل کار بهتر عمل کنند .افرادی که در این پلتفرم ثبتنام میکنند با توجه به شرایطشان قابلیت دسترسی به منتورها و
کوچهایی از مدیران ارشد لینکدین و فیسبوک و سایر شرکتهای مطرح را دارند و در طول مدت یک ماه میتوانند با پرداخت
هزینهی مشخص ،از خدمات منتورینگ استفاده کنند .برای آشنایی با خدمات این پلتفرم و ارتباط با آنها میتوانید به آدرس
 /https://www.scalehigher.comسر بزنید.

اطالعات مهم در مورد  ،Scalehigherدر یک نگاه
Founded: 2018
Stage: Incubator/Accelerator
Valuation($B): 7.30
Country: United States
City: San Francisco
Scale AI

Product: Scale.vision
Select Investors: Accel, Y Combinator, Index Ventures

 .5استارت آپ Gong
گونگ به تیمهای فروش  B2Bکمک میکند تا تمام تماس ها ،دموها و جلسات فروش را ضبط ،رونویسی و تجزیه و تحلیل کنند و
به این وسیله تیم های فروش بتوانند اثربخشی مکالمات فروش خود را ارزیابی کنند .به عبارتی دیگر گونگ با ضبط و تجزیه و تحلیل
مکالمات ،به تیم فروش کمک میکند تا با بخش بیشتری از مشتریان خود قرارداد منعقد کرده و این قرارداد ها را به درآمد تبدیل
کنند .این شرکت از سال  2015فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون بیش از  2هزار مشتری جذب کرده و با بیش از  700گونگستر
ششمین دفتر دوبلین خود را در سال  2021افتتاح کرده است .برای آشنایی بیشتر با این استارت آپ اینجا کلیک کنید.
سایت /https://www.gong.io
اطالعات مهم در مورد  ، Gongدر یک نگاه
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

 .6استارتآپ Automation Anywhere
این شرکت با ارائه روباتهای نرمافزاری فرآیندهای تجاری را خودکارسازی میکند .اتوماسیون فرآیند رباتیک ( )RPAیک فناوری
نرمافزاری است که استفاده از آن برای هر کسی ،برای خودکارسازی وظایف دیجیتالی ،آسان است.
با  ،RPAکاربران نرمافزار ،رباتهای نرمافزاری یا «رباتها» را ایجاد میکنند که میتوانند فرآیندهای تجاری مبتنی بر قوانین را یاد
بگیرند ،تقلید کنند و سپس اجرا کنند .اتوماسیون  RPAکاربران را قادر میسازد تا با مشاهدهی اقدامات دیجیتال انسان ،ربات ایجاد
کنند .میبایست به رباتها نشان داد که چه کاری باید انجام دهند ،سپس به آنها اجازه داد کار را انجام دهند .رباتهای نرمافزار

اتوماسیون فرآیند رباتیک میتوانند با هر برنامه یا سیستمی به همان روشی که افراد انجام میدهند تعامل داشته باشند  -به جز این،
رباتهای  RPAمیتوانند در تمام ساعات شبانه روز ،بدون توقف ،بسیار سریعتر و با قابلیت اطمینان و دقت  100درصد کار کنند.
سایت /https://www.automationanywhere.com

اطالعات مهم در مورد  ، Automation Anywhereدر یک نگاه
Founded: 2003
Stage: Angel
Valuation($B): 6.80
Country: United States
City: San Jose
Product: Automation 360
Select Investors: General Atlantic, Goldman Sachs, New Enterprise Associates
 .7استارت آپ DataRobot
یک پلتفرم یادگیری ماشینی سازمانی میباشد که به هر فردی کمک میکند که در تصمیمهای آینده خود بهتر عمل کند .امروزه
 DataRobotرهبر  AI Cloudاست ،این شرکت با چشم انداز ارائه یک پلتفرم یکپارچه برای همهی کاربران ،همهی انواع دادهها و
همهی محیطها برای تسریع در تحویل هوش مصنوعی به تولید برای هر سازمان در حال فعالیت است.
 DataRobotدر سال  2012تاسیس شد و دفتر اصلی این استارتآپ در بوستون آمریکا قرار دارد.
 DataRobotسازمانها را قادر میسازد تا با ارائه تنها پلتفرم  AI Cloudجهان ،همراه با تیم موفقیت استراتژیک بومی هوش
مصنوعی برای کمک به مشتریان در تبدیل سریع دادهها به ارزش ،از قدرت تحول آفرین هوش مصنوعی بهره ببرند.
 DataRobotمورد اعتماد مشتریان جهانی در صنایع و بخشهای عمودی است ،یک سوم مشتریان از  Fortune 50هستند که
بیش از یک تریلیون پیشبینی را برای شرکتهای پیشرو در سراسر جهان ارائه میدهد .این شرکت تا کنون  36سرمایه گذار جذب
کرده است که برخی از آنها عبارتند از . New Enterprise Associates, Accomplice, IA Ventures :اگر عالقه منده به
دریافت اطالعات بیشتر درباره این استارت آپ هستید اینجا کلیک کنید.
سایت /https://www.datarobot.com
اطالعات مهم در مورد  ، DataRobotدر یک نگاه
Founded: 2012
Stage: Series G - II
Valuation($B): 6.30
Country: United States
City: Boston

Product: DataRobot
Select Investors: New Enterprise Associates, Accomplice, IA Ventures

 .8استارت آپ 6sense
 6sense Revenue AIبه سازمانهای با مدل درآمدی  B2Bکمک میکند تا با قرار دادن قدرت هوش مصنوعی ،دادههای بزرگ
و یادگیری ماشین پشت سر هر عضو تیم درآمد ،به رشد درآمد قابل پیشبینی دست یابند.
این استارتآپ در سال  2013فعالیت خود را آغاز کرده و در شهر سانفرانسیسکو واقع در کالیفرنیا ،مستقر است.
 6senseرفتار خرید ناشناس را مشخص میکند ،حسابها را برای فروش و بازاریابی اولویتبندی میکند و تیمهای فروش را را قادر
میسازد تا با کمپینهای شخصیسازیشده و روشهای متنوع مخاطب را درگیر کنند.
این شرکت به تیمهای درآمدی کمک میکند تا همه چیزهایی را که باید در مورد خریداران خود بدانند ،بدانند .بنابراین میتوانند به
راحتی هر کاری را که برای ایجاد فرصتهای بیشتر ،افزایش حجم معامالت ،ورود به فرصتها ،رقابت و برنده شدن نیاز است ،انجام
دهند .برای مراجعه به سایت این استارتآپ میتوانید اینجا کلیک نمایید .سایت /https://6sense.com
اطالعات مهم در مورد  ،6senseدر یک نگاه
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
 .9استارت آپ horizon robotics
Country
یک پلتفرم محاسباتی هوشمصنوعی است که قابلیتهای الگوریتم ،طراحی پردازنده ،نرمافزار و سختافزار را ادغام میکند .این شرکت
تصور میکند که هر دستگاهی در آیندهای نه چندان دور به یک موجودیت هوشمند تبدیل میشود و بر همین مبنا راهحلهایی برای
طراحی پردازنده ،محاسبات ابری با عملکرد باال و تشخیص چهره ارائه میدهد horizon .الگوریتمهای شبکهی عصبی عمیق ،مبتنی
بر ابر را در مقیاس بزرگ روی واحدهای پردازش مغز ( )BPUبا کارایی باال و کم مصرف پیاده سازی میکند.
این شرکت در سال  2015تاسیس شد و مقر آن در پکن چین است .برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص این استارت آپ میتوانید
اینجا کلیک کنید.
سایت https://www.cbinsights.com/company/horizon-robotics

اطالعات مهم در مورد  ، horizon roboticsدر یک نگاه
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

 .10استارتآپ Icertis
یک پلت فرم مدیریت قراردادهای سازمانی مبتنی بر فضای ابری است که شرکتها را قادر می سازد تا :
•
•

تجارت خود را با افزایش سرعت قرارداد تسریع کنند
با اطمینان از انطباق مقررات و سیاستهای سازمان از منافعشان در برابر ریسک محافظت کنند

• با به حداکثر رساندن درآمد و کاهش هزینه ها ،روابط تجاری را بهینه کنند.
 Icertisچشم انداز خود را تحول مبانی تجارت تعریف نموده است .ماموریت خود را دستیابی به جایگاه پلتفرم اطالعات قراردادی
جهان تعیین کرده است و ارزشهای خود را در چارچوب انصاف ،صراحت ،احترام ،کار گروهی و اجرا قرار داده است.
 Icertisبا فناوری بینظیر و نوآوریهای دستهبندی شده ،مرزهای آنچه را که با مدیریت چرخه عمر قرارداد ( )CLMامکانپذیر
است ،پیش میبرد .پلتفرم ) Icertis Contract Intelligence (ICIدارای هوش مصنوعی و تایید شده توسط تحلیلگر است که
قراردادها را از اسناد ثابت به مزیت استراتژیک تبدیل میکند و با امکان ساختاردهی و اتصال اطالعات مهم قرارداد ،چارجوب اجرای
مفاد قرارداد را برای یک سازمان تعریف کند ،و در نهایت قرارداد را متناسب با شرایط تنظیم مینماید .اگر شما هم عالقه مند به این
استارت آپ شدهاید میتوانید از طریق کلیک روی اینجا به سایت سر بزنید .سایت /https://www.icertis.com
اطالعات مهم در مورد  ، Icertisدر یک نگاه
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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