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 شرکت سافا

 (آل ایرانیانهای آزاد فناوری اطالعات ایدهسامانه)
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 شرکتمعرفی 

تحقق ارتباط دانش با صنعت  یو در راستا دیگرد سیسأخاص ت یبه صورت سهام 2931سافا در سال  انیبنشرکت دانش     

و  دیولبا نگرش ت سیسأسافا از بدو ت انیبنخود را آغاز نموده است. شرکت دانش تیفعال نو و خالقانه یهادهیااز با استفاده 

 یوانسته گامبا تجربه خود ت نیمتشکل از کارشناسان و متخصص یفن میبا پشتوانه ت آزادی افزارهانرممحصوالت بر بستر ارائه 

به صورت کامال تخصصی،  شرکت نیراستا ا نیباز در کشور بردارد. در اآزاد و متن یافزارهامؤثر در جهت گسترش فرهنگ نرم

 کرده است. یسازادهیپو  یطراح ژئوتاژکتحت عنوان  را سازی اطالعات مکانیپارچهمدیریت و یکدر حوزه  محصولی

سامانه و  یغات شهریهای تبلمدیریت رزرواسیون رسانههمچنین دو محصول دیگر در حوزه شهر هوشمند با عناوین 

 باشد.افزارها نیز، همان اطالعات مکانی میسازی نموده است که مبنای هر دوی این نرمرا نیز طراحی و پیاده یاباتوبوس

 نیگرفته است و تاکنون ا قرار در دستور کار شرکت امنیتو  یافزارسخت ،یافزارنرم یاخذ مجوزها ،نیعالوه بر ا     

گذاری کاال مرکز ملی شماره، کیانفورمات یعال یشورا ،یانهیارا یسازمان نظام صنفی مجوزهاشرکت موفق به اخذ 

 یگواهو  یکیمرکز توسعه تجارت الکتروناز  )اینماد( یکینماد اعتماد الکترون، کد()ایران و خدمات ایران

 ت.اس هشد آن گواهی ثبت محصول و تاییدیه فنی و، مجوز افتای محصول افزاراز نرم یبرداربهره

 در ادامه به معرفی کوتاه و مختصر محصوالت این شرکت پرداخته شده است.

 

 



 

 

 

 محصوالت شرکت

 GeoTajakهای مکانی سازی دادهمانه مدیریت و یکپارچهسا -1

این  شود.ارائه می «GeoTajak»با نام تجاری  ،سازی شده استافزارهای آزاد پیادهاین سامانه که کامالً بر بستر نرم     

روزرسانی، نگهداری، آوری، تجمیع، بهه شده است ابزارهای الزم جهت جمعاکنون نسخه سوم آن به بازار ارائسامانه که هم

 باشد.ای را دارا میی مکانی به صورت سازمانی و منطقههابرداری از دادهرهگذاری و بهآنالیز، اشتراک

 یجهان یکامل با استانداردها یسازگار OGC 

 افزار خاصبه نصب نرم ازیتحت وب و عدم ن کامال 

 امن و قدرتمند با زبان  یطیدر مح افتهیتوسعهPython 

 از  یاطالعات یهاهیامکان ورود الShapeFile ،GeoTIFF ،KML 

 یاطالعات یهاهیدر ال جادشدهیا راتییتغ ینگهدار (Version Control) 

 یهاسیارائه سرو WMS،WFS،WCS ،CSW استاندارد یافزارها با معمارنرم ریاتصال به سا و امکان 

 دادهگاهیاز پا یبانیپشت Microsoft SQL Server ،PostgreSQL ،MySQL ،Maria dB ،Oracle ،
DB2 

 رهیو غ یسند متن دئو،یو ر،یتصو لیاز قب هالینمودن انواع فا وستیامکان پ 

 رداستاندا یماژوالر و امکان توسعه بر اساس معمار یمعمار 

 شرفتهیپ یانجام کارتوگراف 

 در قالب نقش، گروه و کاربر یسطوح دسترس فیتعر 

 تیاحراز هو Picture directory 

 نیو آنال نیآفال یهااز نقشه یبانیپشت 

 یاهیاطالعات چندال یوجوو جست زیآنال 

 های موبایل مورد نیاز توسعه اپلیکیشن 

 ... و 

 از خصوصیات برجسته این سامانه است.

به  GeoTajakافزاری سامانه نرمگرا در معماری این سامانه باعث شده است که های سرویساستفاده از تکنولوژی     

های جدید بر اساس نیاز سازمان وجود داشته و امکان توسعه زیرسیستمسازی شده صورت کامالً ماژوالر طراحی و پیاده

 باشد.



 

 

 

ز توان نیروهای بومی، انتخاب زیرساخت در حوزه اطالعات مکانی، استفاده اسال تحقیق  ۷توان علمی و تجربه بیش از      

ون به اکنگر باعث شده است که ژئوتاژک همها و بسیار دالیل دیرهای روز دنیا در حفظ امنیت دادهباز، استفاده از ابزامتن

 های مکانی باشد.از دادهبرداری مدیریت و نگهداری و بهره شده داخلی در حوزهوان یکی از بهترین محصوالت تولیدعن

 های مکانی عبارتند از:سایر خدمات و محصوالت مرتبط با داده

 مکانیهای نظر دادهها از نقطه، نیازسنجی سازمانمطالعه، شناخت 

های مختلف و همچنین همکاری با بنیان سافا، با توجه به تجارب ارزنده همکاری با سازمانشرکت دانش    

های مکانی داده ها از دیدگاهسازمان مکانی، اجرای فرآیندهای مطالعاتیسته کشور در حوزه اطالعات اساتید برج

 دهد.را انجام می

 GISو   SDIواحدهای مختلف سازمان، از دیدگاهدر فاز مطالعات اقداماتی در خصوص تعیین وضعیت     

سازی فرآیندهای یفی، شناسایی و استانداردهای مکانی و توصین ساختارها و استانداردهای دادهتعی همچنین

 گردد.... از نقطه نظرات اطالعات مکانی انجام میو  بهبود فرآیند تبادل سازمانی سازمانی، شناسایی و

 نیاز، مورد و موجود مکانی هایداده ساختار دستگاهی، بین یندهایفرآ تحلیل پس از مرحله شناسایی، با    

 اطالعات، گذاریکاشترا به مفهومی مدل و فناوری سطح ها،دستورالعمل و اردهااستاند مکانی، داده تبادل

 .شودمی تدوین SDI عملیاتی برنامه

 مانند تحلیلی سیستم یک استقرار در عامل ترینمهم استفاده قابل و معتبر توصیفی و مکانی هایداده وجود    

GIS  شوند تعریف و بندیطبقه شناسایی، نیاز مورد عاتاطال بایستی عامل، این به دسترسی باشد. برایمی 

 کلیه GIS درگردد.  تعیین هاآن کیفیت کنترل و نمایش سازی،بهنگام سازی،آماده آوری،جمع هایشیوه و

 غیرمکانی و مکانی روابط و سیستم در موجود مبنای اطالعات بر هاپرسش و هاتحلیل و تجزیه ها،پردازش

  .شوندمی امانج هاآن بین حاکم

تمامی مراحل فوق را با  یکپارچه مکانی داده پایگاه استاندارد تدوین بنیان سافا با هدف،شرکت دانش    

 .رساندبه انجام می GISگیری از توان متخصصان و اساتید برجسته کشور در حوزه استانداردهای روز دنیا و بهره

 سامانه ممیزی و برداشت اطالعات مکانی 

ست. پذیر نینابع اطالعاتی دقیق و صحیح امکانصر حاضر مدیریت امور شهر، بدون دسترسی سریع به مدر ع    

آید بلکه از مجموعه وسیعی از ابنیه، مستحدثات ها به وجود نمیاز تجمع انسان در معنی کنونی خود صرفاشهر 

ای را به عنوان خدمات شهری به لزوم ارائه خدمات وسیع و پیچیده شود که در کنار خودو معابر تشکیل می

پذیر ع و به هنگام از محیط شهر امکانوجود آورده است. این خدمات وسیع و پیچیده، بدون داشتن اطالعات جام

و به طور کلی تمامی معابر  ، مستقالت،نخواهد بود. اولین اقدام جهت تحقق اهداف مدیریت شهر، ممیزی امالک

دادن، تشخیص و جداسازی و در ممیزی یعنی تمیز. استی وابسته به آن های مکانی و اطالعات توصیفداده



 

 

 

بندی آمار و اطالعات از امالک و معابر شهر بوده، که طبق قوانین و طبقهاصطالح به معنی برداشت، تفکیک 

و بررسی وضع  مطالعه .باشندها موظف به انجام آن در هر پنج سال مینوسازی و عمران شهری، شهرداری

 و ...ریم، سوابق، تعداد امالک، جمعیت د شهر از نظر تقسیمات شهری، حموجو

نجام مطالعات علمی ها در چند سال گذشته و انیازهای سازمان و شرکتبنیان سافا با بررسی شرکت دانش    

ی های مکانی را بر اساس ساختار و معمارهای موجود خارجی، زیرسیستم ممیزی وبرداشت دادهدر خصوص نمونه

ها بتوانند فرآیند ممیزی یا برداشت اطالعات آورد که سازمانسامانه ژئوتاژک توسعه داده و این امکان را فراهم می

های کافی را بر روند اجرا و صحت دادههای ا کرده و در حین انجام نیز نظارترا به صورت کامال مکانیزه اجر

 برداشت شده داشته باشند. 

 های آفالین سازمانیشهی نقسرویس ارائه دهنده 

ها را در قالب فایل نی و نقشهای است که اطالعات مکا، رایانهMap Server های آفالین یانقشه  دهندهسرویس ارائه    

ها نموده و سازی و ترسیم آنه به نیاز کاربر، اقدام به آمادهنماید و با توجیگاه داده مکانی در خود ذخیره میو یا یک پا

دهد. از آنجایی که امروزه ، در اختیار کاربر قرار می(Vector) و یا برداری (Raster) های تصویریرا در قالب هانقشه

 نقشه دهندهسرویس ها،دهندهسرویس این به کنند،می ارایه تحت وب نقشه ها را به صورتها نقشهMap Server  بیشتر

 :دهنده نقشه در تصویر زیر، نمایش داده شده استشود. نحوه کار سرویسگفته می Web Map Server یا وب

 

و کاربران برای  دهندعملیات را انجام میدقیقا همین ، OSM در حقیقت، سرویس نقشه گوگل یا سرویس نقشه    

ا ارسال نماید و هدهنده آناز طریق اتصال اینترنتی به سرویسبایست درخواست خود را های پایه میاستفاده از نقشه

 کامل نقشه با اختصاصی نقشه سرویس اگر شما در سازمان خود یک .نقشه مکان مورد نظر را دریافت کند

 :به دنبال خواهد داشتشما  اندازی نمایید، مزایای زیر را برای سازمانراه ایران

 قطع وابستگی به اینترنت و افزایش امنیت شبکه و سازمان 



 

 

 

 های نقشه اینترنتیقطع وابستگی به سرویس 

 هایی مانندنقشهاندازی یک جایگزین اختصاصی برای امکان راه Google Map و OSM 

 اندازیامکان راه API نقشه 

 دهنده سازمانهای پایه روی سرویسهای مکانی و نقشهبودن دادهدر دسترس 

 هاافزایش سرعت دسترسی به نقشه 

 ریهای تبلیغات شهسامانه رزرواسیون رسانه -۲

سازی ها و واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر پیادهنمودن فرآیند معرفی ظرفیتاین سامانه به منظور الکترونیکی    

 این شده و هم اکنون توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد به صورت عملیاتی در حال استفاده است.

 تی و احراز هویت از طریق پیامک وهای دولهای تبلیغاتی و دستگاهانونک نام شهروندان،سامانه تحت وب با امکان ثبت

زاری ن ایجاد پکیج و برگهای مختلف داراست و امکابستر نقشه و در دسته بر را شهری موجود تابلوهای نمایش قابلیت ،...

 .است داده جای خود در نیز را ... مزایده و



 

 

 

 های تبلیغات محیطیسانهصوصیات برجسته و مزایای سامانه رزرو رخ 

 عدم نیاز به حضور در سازمان به منظور ثبت درخواست تبلیغات 

 های تبلیغات شهری در سامانه به کاربرانمعرفی تمامی رسانه 

 های کاری متنوعایجاد دسترسی به کاربران در گروه 

 آوری و، انتخاب مکان، فرآیند نصب و جمعایجاد شفافیت حداکثری در فرآیند رزرو … 

 همچنین گزارشآوری و صاب به منظور ثبت دقیق نصب و جمعتوسعه اپلیکیشن موبایل جهت استفاده ن 

 و ...خرابی 

 توسعه نسخه موبایل جهت نظارت بر سالمت تابلوها و عملکرد نصاب 

 ها به صورت سیستمیایجاد محدودیت یکسان برای درخواست 

 ها در سیستمنگهداری سابقه درخواست 

 ای اضطراری در صورت نیازهایجاد درخواست 

 های مدیریتیبردارید گزارشات متنوع جهت بهرهایجا 

  عبارتند از: سامانه مهم این امکاناتبرخی از 

 امکان معرفی انواع رسانه های تبلیغاتی شامل: 

o سازیتابلوهای فضا 

o تابلوهای فرهنگی 

o پل و بیلبورد 

o های تبلیغاتیتلویزیون 

o های شهریتبلیغات اتوبوس 

o … 

 ن فروش اسناد مزایده به صورت آنالینامکا: 

o  های کاربری خاص جهت دریافت مزایده و ایجاد دسترسی برای گروهدر این سامانه امکان فروش اسناد

 .این اسناد وجود دارد

o  همچنین در صورت نیاز امکان برگزاری فرآیند مزایده به صورت آنالین نیز در این سامانه پشتیبانی

 .شودمی

 



 

 

 

 یابتوبوسسامانه ا -۳

های ریاب مسیقشه انتخاب کرده و سامانه اتوبوسیاب، شهروندان ایستگاه مورد نظرشان را بر روی ندر سامانه اتوبوس    

های در مسیر به سمت ایستگاه مورد دهد و با انتخاب مسیر مورد نظر، تمام اتوبوسمنتهی به آن ایستگاه را نمایش می

 .شودنمایش داده میله نظر بر روی نقشه همراه با فاص

تواند نقش مؤثری در جهت ها روی نقشه میو نقل عمومی و نمایش آن اطالع از زمان حرکت و رسیدن وسایل حمل  

خواهند بدون مراجعه به ایستگاه و معطل ترغیب شهروندان در استفاده از وسایل نقلیه عمومی باشد و اگر شهروندان می

ب، ایافزار اتوبوسار دارند به مقصد خود بروند، نرمپرداخت کمترین هزینه از محلی که قرشدن و در کمترین زمان و با 

 بوس وو نقل عمومی شامل اتوبوس و مینی در این سامانه امکانات مدیریت خطوط حمل .ها استیکی از بهترین گزینه

 .. همچنین اخذ گزارشات متنوع از سامانه وجود دارد. .



 

 

 

 های شاخصوژهفهرست مشتریان و پر

 سال پروژه کارفرما دیفر

 ریزی کل کشورسازمان مدیریت و برنامه 1
های مکانی بر مبنای سامانه توسعه زیرساخت مدیریت داده

 ژئوتاژک به صورت کشوری
2042 

 GeoTajak 2042اندازی سامانه اطالعات مکانی نصب و راه شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه ۲

۳    

 GeoTajak 2042سامانه اطالعات مکانی  اندازیراهنصب و  ب و فاضالب استان خراسان شمالیشرکت آ 0

 شهرداری بندر بوشهر 5
 هایوتاژک به عنوان بستر مدیریت دادهسازی سامانه ژئپیاده

 مکانی شهرداری بوشهر
2042 

 2042 های مکانی شهرداری شیرازاخت مدیریت دادهستوسعه زیر شهرداری شیراز 6

 GeoTajak 2044اندازی سامانه اطالعات مکانی نصب و راه جهاد دانشگاهی استان خوزستان 7

 2044 های مکانی شهر مشهدسازی سامانه مدیریت دادهپیاده شهرداری مشهد 8

 2044 های مکانیآوری دادهاجرای فرآیند جمع شرکت گاز استان یزد 9

 2044 استان خوزستان  SDIسازی سامانه پیاده خوزستانریزی استان سازمان مدیریت و برنامه 14

 GeoTajak 2044اندازی سامانه اطالعات مکانی نصب و راه شهرداری کرمان 11

 2044 اطلس سرمایه گذاری استان یزد سازیپیاده اداره امور  اقتصادی و دارایی استان یزد 1۲

 GeoTajak 2044نه اطالعات مکانی ساما اندازیراهنصب و  شرکت برق منطقه ای تهران 1۳

 اداره کل میراث فرهنگی استان یزد 10
سامانه ژئوتاژک به عنوان بستر نگهداری و مدیریت  سازیپیاده

 اطالعات مکانی
2933 

 2933 استانی یزد  SDIسازی سامانهپیاده استانداری یزد 15

 2933 توسعه سامانه مدیریت اطالعات مکانی شهرداری همدان 16

 2933 شهر قم  SDIاندازیراهمطالعه و  شهرداری قم 17

 2931 بستر نگهداری از اطالعات مکانی اندازیراهنصب و  شرکت برق منطقه ای یزد 18



 

 

 

 GeoTajak 2931سامانه اطالعات مکانی  اندازیراهنصب و  شهرداری اهواز 19
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