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آشنایی با شرکت
شرکتدانشبنیانسافاباحضورتعدادیازسهامدارانخوشنامحقوقیومتخصصینبهنامبهاعنوانسهامدارانحقیقیدرراستایتحققارتباطدانش
وصنعتبااستفادهازایدههاینووخلقانهفعالیتخودراآغازنمود.شرکتدانشبنیانسافاازبدوتاسیسبانگرشتولیدوارائهنرمافزاره اوس ختافزارای
آزاد)( FLOSSباپشتوانهتیمفنیمتشکلازکارشناسانومتخصصینباتجربهخودتوانستهگامهایمؤثریدرجهتگسترشفرهنگنرمافزارهایآزادومتن
بازدرکشوربردارد.
دراینراستااینشرکتنرمافزارهائیتخصصیدرحوزههایمدیریتمنابعسازمانی)(ERPوشسسهرالکترونیکراطراحسسیوپیادهسسسازیکسسردهاسسست.
همچنینبرگزاریدورههایآموزشحرفهایدراستفادهازنرمافزارهایآزاددردانشگاههاوبرخ یس ازمانهاازدیگ ردس تاوردهایش رکتدانشبنی انس افا
میباشد.طراحیوتولیدسختافزارهایمرتبطبامدیریتمنابعانرژیوسختافزارهایخاصمنظورهمبتنیبرایدههاینسسوموفقیتهسسایدیگسرایسسنشسسرکت
میباشد.اعلوهبراینتاکنوناینشرکتموفقبهاخذمجوزهایسازماننظامصنفییارانهای،شورایاعالیانفورماتیکوگواهیبهرهبرداریازنرمافسسزارشسسده
است.

زمینههای فعالیت
شرکتدانشبنیانسافاباتکیهبردانشکارشناسانخود،درحوزههایمختلفبخشهایتخصصیراشکلدادهاستکهدرذیلبهبیانخصوصیات
آنهااشارهشدهاست:

•

بخششهرالکترونیک :دراینبخشیکیازکارآمدترینسامانههاینرمافزاریاطلاعاتجامعمکانیمبتنیبرSDIدرکشور،طراح یو
ل
پیادهسازیشدهاست.اینسامانهکهکاملبربسترنرمافزارهایآزادپیادهسازیشدهاستبانامتجاری»«TajakSDIارائهمیشود.ایسسنسسسامانه
تواناییایجادانواعفعالیتهایشهریرادارد.درذیلبرخیخصوصیاتاینسامانهبیانشدهاست:
 .1موتوراصلیپردازشکنندهنقشهبازبانC++
 .۲پشتیبانیازسیستمهایاعامللینوکسیوویندوزبهصورتکامل
 .۳استفادهازphpمبتنیبرMVCبرایلیهرویه
 .4امکاناستفادهازMySQL,PostgreSQLوMsSQLودارایقابلیتپشتیبانیازOracleبهاعنوانبانکاطلاعاتدادههایتوصیفی
 .5استفادهازPgsqlوMssqlبهاعنوانبانکاطلاعاتدادههایمکانی
 .6استفادهازتمهایمنحصربهفردجهتحداکثرسازیمحیطنقشهمانندکوچکسازیمنوهاواستفادهازآیکونهابهصورتابزار
 .۷کاراییوسراعتفوقالعادهدرنمایشتصاویرونقشهها
 .8امنیتبالدرکنترلمجوزهایکاربران،دسترسیهاوجابجاییاطلاعات
 .۹پیادهسازیبهصورتخوشهایبرایبالبردنسراعتوکارایی
ل
 .10فعالیتبدوننیازبهاینترنتوکاملبهصورتOffline
 .11بومیسازیکاملبرایاستفادهازشبکههایداخلیسازمان
 .1۲سراعتبالیرندرکردننقشه
ل
 .1۳کاملتحتوبحتیجهتویرایشاطلاعات

ل
سامانهنرمافزاریTajakSDIبهصورتکام لماژولرطراحیوپیادهسازیشدهاست.اینسامانهقابلیتاضافهنمودنماژولهایدیگررامطابقب انیازه ای
سازمانهادارد.برخیازماژولهایاصلیکهدرتمامسیستمهایمرتبطباSDIمشتر کهستندوتوسطاینشرکتپیادهسازیشدهانداعبارتنداز:
 .1ماژول برداشت اطلاعات :برداشتاطلاعاتبهصورتنقطهای،مستطیلیودایسسرهایازلیههسسایفعسسالوایجسسادجسسدولمشسساهده
اطلاعاتباقابلیتAccordion
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 .۲جستجوی اطلاعات توصیفی:جستجویپیشرفتهاطلاعاتباقابلیتجستجودرتمامیفیلدهایاطلاعاتی
 .۳ماژول متراژ و مساحت:رسمpolygonوlineجهتمحاسبهمتراژومساحتوهمچنینقابلیتانتخاباعارضهفعالومحاسبهمتراژ
ومساحت
 .4مدیریت کاربران :ثبتکاربرانسامانهباقابلیتانتصابنقشبهصورتدرختچندسطحی،کپیوظایفازیکنقشیسساکسساربربسسه
کاربرجاری،انتسابلیههایاطلاعاتیبهنقشیاکاربر،ااعطایسطحدسترسیبهکاربرانهربخشتوسطمدیرانهمانبخشو…
 .5ماژول لیههای :GISتعریفلیههایاطلاعاتیازلیهshapefileوبانکهایاطلاعاتی،ویرایشاطلاعاتمربوطب هاتص البان ک،
تعریفسرورپردازشکنندهلیه،انجامکارتوگرافیلیهبهصورتکامل،معادلسازیفارسسسیفیلسسدهاوتعریسسفنامحسسدوداتصسسالت
خارجیبرایهرلیه
 .6ماژول لیههای  :GPSتعریفنقطهاتصالبهبانکاطلاعاتییاوبسرویسمربوطهبهنقاط،GPSانتخابآیکونومدتزمانب ه
روزرسانیودرنهایتنمایشنقاطبهصورتآنلینبررویسامانه
 .۷ماژول مدیریت تصاویر ماهوارهای و هوایی)تصاویر زیرین(:تعریفلیههایتصاویرزیرینیاbaseبهصورتOfflineوOnline
 .8ماژول جستجوی مکانی :جستجویاطلاعاتمکانیوتوصیفیبهصورتتودرتوبدینمفهومکهخروجیهایمفیدازتطبیقدویاچند
لیهبدستخواهدآمد.
 .۹ماژول ممیزی  onlineو  :offlineتعریفمجمواعهپروژههایممیزیوزیرپروژههایآن،ممیزیاطلاعاتتوصیفیب دوناطلاع ات
مکانی،ممیزیاطلاعاتمکانیبههمراهاطلاعاتتوصیفیدرهمهحالتها،تعریفساختارفرمپروژهممیزیبسسهصسسورتنامحسسدودو
بسیاریموارددیگر
 .10ماژول ارائه :WMSارائهWMSاستانداردازلیههایتعریفشده
 .11ماژول :WMS ReaderخواندنWMSهایاستاندارد
 .1۲ماژول :webGISبدوننیازبهساختwebgisمیتوانلیههایموجوددرسامانهجامعاطلاعاتمکانیرابرایاعم ومب ادسترس ی
مناسبتعریفنمود
 .1۳ماژول ارائه :APIارائهAPIازسامانهبهتمامیمشترکیناعمومیوخصوصیبااختصاصکلیدپویامتصلبه domainnameserver
 .14ماژول ویرایش اطلاعات مکانی بر روی وب )منحصر به فرد با سراعت بال( :ویرایشدرسمتمشتری)،(clientانتخابمحدوده
ویرایش،چرخشاعارضه،حذفاعارضه،تلفیقوتقسیمدویاچنداعارضهوبسیاریموارددیگر
 .15ماژول تکمیل اطلاعات داوطلبانه :ماژولیجهتتکمیلاطلاعاتمکانیوتوصیفیسامانه
 .16ماژول شخصیسازی و دستهبندی لیهها :شخصیسازیودستهبندیلیههاوقراردادنداخلپوشههادرمحیطکاریهرکاربر
 .1۷ماژول محاسبه کوتاهترین مسیر :اینماژولباتوجهبهاطلاعاتتخصصیشبکهومعابروالگوریتمهایموجودمیتواندبسساانتخسساب
مبداءومقصد،کوتاهترینمسیرطیشدهرانمایشدهد.
 .18گزارشهای سیستمی :اینماژولکلیهاعملیاتانجامشدهدرسامانهرابهصورتل گفایلذخیرهنمودهوقابلیتجستجوبراسسساس
کاربر،نوعاعملیاتو…رامیدهد.
•

بخش

آموزش :درراستایمهاجرتازنرمافزارهایمالکانهبهنرمافزارهایآزادفرآیندیکامسسلطراحسسیوسرفصسسلهایآموزشسسیآنتوسسسط

شرکتدانشبنیانسافاتهیهوتدوینشدهاند.بخشآموزششرکتدانشبنیانسافابااینااعتقادکهشاکلهاصلیترویجواستفادهازنرمافزارهسسای
آزاد،آموزشمیباشد،اقدامبهشناساییوآموزشبهترینابزارهایدنیاینرمافزارهایآزادوانجسسامفعسسالیتتخصصسسیرویآنهسسانمسسودهاسسست.
دورههایآموزشیشرکتدانشبنیانسافابهشرحذیلارائهمیشود.
 .1دوره آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات برای مدیران :فراگیرشدنصنعتفناوریاطلاعاتدرسازمانهاومباحثتخصصسسیایسسن
موضوعایننیازرابوجودمیآوردتامدیرانبخشهایمختلفسازمانهاجهتتصمیمگیریهایصحیح،بامفسساهیماولیسسهایسسنحسسوزه

معرفیسوابقوتوانمندهایشرکتسافا

آشناییکافیداشتهباشند.ایندورهآموزشیباتعریفوتشریحاصطلحاتومباحثتخصصیحوزهفناوریاطلاعات،مدیرانرابااین
حوزهآشنامیسازد.
 .۲دورههای آموزشی مهارتهای رایانه مبتنی بر نرمافزارهای آزاد :درایندورههاکارباسیستماعامللینوکسومحیطآنوابزارهای
نوشتارمتن،صفحهگسترده،ارائهمطلبو…آموزشدادهمیشود.
 .۳دوره آموزشی  :ZZLOتهیهمقالههایدانشگاهیواعلمینیازبهاستفادهازابزارهایمناسبوقدرتمندیدارد.کهاستفادهازانهادر
خارجازکشورنیزبلمانعباشد.ایندورهآموزشیراهکاریمناسبوراحترابرایدانشمندانودانشجویانفراهممیکند.
 .4دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و کاربرد  :FLOSSشناساییوآشناییبانرمافزارهسسایآزادونحسسوهاعملکسسردآنهسسادرگسسسترشو
استفادهدرایندورهبهصورتکاملشرحدادهمیشود.
  .5کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و ابزارهای  FLOSSدر رایانامه ،رمزنگاری ،امضای دیجیتال :رایانامهومباحثمربوطبسسه
آنمانندرونوشت،ارسالبهدیگریو…یکیازمباحثایندورهآموزشیمیباشد.معتبرنمودنرایانسسامهتوسسسطامضسسایدیجیتسسالو
مخفیساختنرایانامههاتوسطرمزکردنآنهاموضوعروزاینحوزهمیباشدکهشرکتسافامیتواندباکیفیسستمناسسسبآنرابرگسسذار
نماید.
 .6دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و کاربرد  FLOSSدر مرور تارنمای جهانی و کار ب ا ابزاره ای مرتب ط:درایسسندورهآموزشسسی
روشهایاستفادهازمرورگرهاواینترنتبهصورتکاملآموزشدادهخواهدشد.
 .۷دوره اصول سازماندهی سلسله مراتبی اطلاعات:چگونهاطلاعاترادررایانهخودذخیرهکنسسم؟چگسسونهاطلاعسساترادسسستهبندی
کنم؟چگونهازبهمریختگیاطلاعاتوشلوغیآنهادررایانهخودجلوگیریکنم؟چگونهدرکمترینزمانبهاطلاعاتخوددرحجسسم
انبوهیازاطلاعاتدسترسیپیداکنم؟ایندورهآموزشیاعلوهبراینکهبهتمامیاینسؤالتپاسخمیدهدراهکارمناسبهرکسسدامرا
ارائهمیکند.
•

بخش

وبلیکیشن :دراینبخشسامانههاینرمافزاریوببنیادطراحیوپیادهسازیمیشوند.محصولاینبخشبانسسامتجسساری»تسساژ ک«

یکسامانهنرمافزاریمدیریتمنابعسازمانی)(ERPمیباشد.اینسامانهبابهرهگیریازاستانداردهایمهندسسسینرمافسسزاروERPطراح یوب ا
استفادهازتجربهافرادمتخصصدرحوزهنرمافزارپیادهسازیشدهاست.
درحالحاضربرخیاززیرسیستمهایسامانهتاژ کاعملیاتیشدهاندکهبهشرحذیلمیباشد:
 .1گردشمکاتباتوفرمها
 .۲مدیریتروابطبامشتریان)(CRM
 .۳دبیرخانه
 .4ااعضا)مخصوصنظاممهندسیساختمان(
 .5خدماتمهندسی)مخصوصنظاممهندسیساختمان(
 .6آموزش
 .۷هتلداری
 .8صورتحساب
 .۹دفاترطراحی)مخصوصنظاممهندسیساختمان(
 .10نظارتاعالیه)مخصوصنظاممهندسیساختمان(
 .11شهرستانها)مخصوصنظاممهندسیساختمان(
 .1۲فروشگاهاینترنتی)بههمراهانبارگردانیوپرتالمخصوصبخشهایمختلفمانندانباردار،حسابدار،تولیدکنندهو(...
•

بخش نرمافزار و شبکه :مدیریتشبکهسازمانهاوبهصورتتخصصیمجازیسازیسرورها،پشتیبانیو Mirroringسرورهاییکسازمان
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دراینبخشانجاممیشود.محصولاینبخش،یکابزاربسیارمفیدبرایمجازیسازیمیباشدکهازخصوصیاتاینسامانهمیتوانبسسهمسسوارد
زیراشارهنمود:
ل
 .1کام لمتنبازوآزاد:استفادهازنرمافزارهایآزاداعلوهبرمزایایزیادیکهدارد،پشتیبانیحرفهایوسریعواعدموابستگیبسسهشسسرکتیسسا
کشورخاصرانتیجهمیدهد.
 .۲پیادهسازیهمزمانماشینهایمجازیبهصورت Hipervisorو :lightvmمجازیسازیدرسطحکرنلو Full/Nativeازحرفهایترینو
کاراترینانواعمجازیسازیمیباشند.درایننوعمجازیسازیمیتوانازدوخصوصیتمتدهاینامبردهشدهروییکسروراستفادهنمود.
 .۳مدیریتکاملماشینهایمجازیتحتوببااستفادهازموبایلورایانه
 .4واکنشگرابودنپنلهاجهتمدیریتماشینهایمجازیتوسطموبایلوتبلت
 .5مبتنیبرKVM،openVZوLXC
 .6مهاجرتزنده)(Livemigration
 .۷مدیریتمبتنیبرنقش
 .8قابلیتاتصالبهLDAPو ActiveDirectoryبرایمدیریتکاربران
 .۹پشتیبانگیریوبازیابیحرفهایماشینهایمجازیوتنظیماتآنها
 .10قابلیتزمانبندیبرایپشیبانگیریازاطلاعاتوارسالگزارشآنبهرایانامهمدیرسیستم
 .11قابلیتخوشهبندی)(Clusteringبرایرسیدنبه HighAvailibility
 .1۲اجرایماشینهایمجازیدردومدHyperVisorوLightVMبهصورتهمزمان
 .1۳اجرایتعدادزیادیماشینمجازیدرمد)HyperVisorدرصورتوجودسختافزارمناسب(
 .14قابلیتپشتیبانیازVlanدرشبکههاییکهازاینتکنولوژیاستفادهمیکنند
 .15قابلیتپشتیبانیازمدلهایمختلفذخیرهسازیاطلاعاتمانند:
LVMGroup،iSCSItarget،NFSShare،CephRBD،DirecttoiSCSILUN،GlusterFS،ZFS
•

بخش کنترل :تولیدسختافزارهایموردنیازدرحوزهالکترونیک،برقوقدرتوهمچنینتولیدبرنامههسساییکسسهبتسسوانازایسسنسسسختافزارها
استفادهنمودتخصصاینبخشازشرکتسافامیباشد.درحالحاضراینبخششاملچندینمحصولمنحصربهفردمیباشدکهبرخیدرحال
ثبتاختراعداخلکشوروبرخیخارجازکشورهستند.درضمنفعالیتهایذکرشده،بخشکنترلبنابسسهنیسسازسسسازمانهابردهسسایتخصصسسی
الکترونیکیآنهایراتولیدکردهوارائهمیکند.برخیمحصولتبخشکنترلبهشرحذیلمیباشند:
 .1انتقالسریعقدرت:یکابزاربسیارمناسببرایسازمانهاییکهنمیخواهنددستگاههایالکتریکیآنهاحتیبرایلحظهایخسساموششسسودایسسن
دستگاهبادریافتبرقازچندینورودی)برقشهری،باتریو…(یکخروجیبرقمطمئنارائهمیکنسسد.ایسسندسسستگاهبسسدینصسسورتاعمسسل
میکندکهاگرهرکدامازورودیهادچاراشکالشوندبدوناینکهبرایاستفادهکنندهانرژیاتفاقیرویدهدبسسرقراازورودیدیگسسردریسسافت
میکند.
 .۲مدیریتهوشمندانرژی:تعریفواجرایزمانبندیدقیقمناسبباتقویم،روزوشبو…دردستگاهمدیریتهوشمندانسسرژیپیادهسسسازیشسسده
است.ایندستگاهقابلیتکارباپروتکلهایارتباطیمختلفیرادارد.ثبتاختراعایندستگاهدرحالحاضردرایرانبهپایانرسیدهاستواین
شرکتبرایثبتاختراعدراتحادیهاروپااقدامنمودهاست.

معرفیسوابقوتوانمندهایشرکتسافا

 -۴اعضویتها:

تیممدیریتیوکارشناسانمتخصصشرکتسافااینامکانرابوجودآوردهاستکهاینشرکتدرشوراهاوکارگروههایمتعددحوزه
فناوریاطلاعاتاعضویتداشتهباشد.درذیلبهبرخیازاعضویتهایاینشرکتاشارهشدهاست:
•

سازماننظامصنفیرایانهاستانیزد

•

شورایمشورتیسازمانفناوریاطلاعاتایران

•

شورایراهبریطرحتوسعهوبکارگیرینرمافزارهایبومیکشوروهمچنینکمیتهفنیآن

•

کارگروهواژهگزینیفناوریاطلاعاتفرهنگستانزبانفارسیایران

•

هیئتمؤسسجامعهکاربرانلینوکسدراستانیزد

•

کارگروهتوسعهدولتالکترونیکاستانیزد

•

رئیسکمسیوننرمافزارهایآزادسازمانفناوریاطلاعاتاستانیزد

معرفیسوابقوتوانمندهایشرکتسافا

 -۳فهرست مشتریان و پروژههای شاخص
درجدولزیربرخیمشتریانشرکتدانشبنیانسافابههمراهپروژههاییکهاینشرکتانجامدادهاستنمایشدادهشدهاست.
ردیف

کارفرما

پروژه

سالانجام

1

سازماننظاممهندسیساختمان

طراحیوپیادهسازیزیرسیستمهایارتباطبامشتریانودبیرخانه

1۳۹۲

طراحیوپیادهسازیزیرسیستمهایآموزشوگردشمکاتبات

1۳۹۲

طراحیوپیادهسازیزیرسیستمهایااعضاوخدماتمهندسی

1۳۹۲

طراحیوپیادهسازیزیرسیستمهایهتلداریوصورتحساب

1۳۹۳

طراحی،نصبوراهاندازیسرورهایفروشگاهاینترنتی

1۳۹۳

طراحیوپیادهسازیفروشگاهکاملاینترنتی

1۳۹۳

برگزاریدورهآموزشیzzloبرایاستادانوهیئتاعلمی

1۳۹۲

برگزاریدورهآموزشیایمیلورمزنگاریبرایمدیرانوهیئتاعلمی

1۳۹۲

نصبوراهاندازیابزارمناسببرایمجازیسازیسرورها

1۳۹۲

برگزاریدورهآموزشیاستفادهازنرمافزارهایآزادجهتکاربارایانه

1۳۹۲

استانیزد

۲

شرکتیارنیکالکترونیک


۳

دانشگاهآزاداسلمیواحدتفت

4

دانشگاهآزاداسلمیواحدیزد

5

شهردارییزد

برایمدیران،استادانوهیئتاعلمیدانشگاه
برزگزاریدورهآموزشیمقالهنویسیبااستفادهازابزارهایآزادبرای

1۳۹۲

هیئتاعلمی
برگزاریدورهایمیلورمزنگاریبرایمدیران،کارمندانواستادان

1۳۹۳

نصبوراهاندازیسامانهجامعاطلاعاتمکانی»تاژ ک «SDI

1۳۹۲

برگزاریدورهآموزشیگسترشتاژ ک

1۳۹۲

برگزاریهمایشآشناییبانرمافزارهایآزاد

1۳۹۳

6

شهرداریاصفهان

برگزاریهمایشآشناییبانرمافزارهایآزاد

1۳۹۳

۷

شهرداریشیراز

برگزاریهمایشآشناییبانرمافزارهایآزاد

1۳۹۳

8

سازماننظاممهندسیساختمان

تحلیلوآنالیزفرآیندهایسازمانی

1۳۹۳

استانچهارمحالبختیاری
۹

سازمانفناوریاطلاعاتایران

محتوایمهارتهایکاربارایانهمبتنیبرنرمافزارهایآزاد

درحالانجام

10

سازمانفناوریاطلاعاتایران

اجرایبنیادجهانیFCDL

درحالانجام

11

شهرداریکاشان

نصبوراهاندازیسامانهجامعاطلاعاتمکانی»تاژ ک «SDI

درحالانجام

معرفیسوابقوتوانمندهایشرکتسافا

شرکتدرفنبازارتخصصیمدیریتشهرداریهایاستانتهرانوهمچنینانعقادتفاهمنامههایهمکاریبا:
شهرداریهایمنطقه14،1۷،1۹،۲۲استانتهران
شهرداریکرمان
شهرداریشیراز
شهرداریزاهدان
شهرداریکرج
سازمانبازرسیتهران
سازمانکلآتشنشانیاستانتهران
سازمانپایانههایتهران

معرفیسوابقوتوانمندهایشرکتسافا

-4چارتسازمانیشرکت

هیئتمدیره
مدیراعامل
معاونت
فنی

آموزش

مشاوران
برندینگ

مالیواداری

تحقیقوپژوهش

بازاریابیوفروش

واحدحسابداری

نرمافزارهایشهری طراحیسرفصلها

توسعهمدیریت

واحدپرسنلی

پیگیریامورقراردادها

اموراداریوکارپردازی

وبلیکیشن

کنترل
موبایل
مهندسینرمافزاروشبکه

مدیریتدورههایآموزشی

روابطاعمومیواموربینالملل

