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امروزه بدون تردید، داده یکی از ارزشمندترین دارای های موجود است. با افزایش 
روزافزون استفاده از سامانه های دیجیتال و حجم باالی داده ی تولید شده در این 
سامانه ها، تقریبا تمامی صاحبان صنایع، سیاستمداران، تجار و مدیران می توانند 
با اســتفاده از نتایج تحلیل کالن داده های در دســترس، تصمیمات کارآمدتری 
اتخاذ کنند. در واقع کالن داده ها مجموعه ی داده های بزرگ و پیچیده ای هستند 
که با ابزارهای مدیریتی و پایگاه های داده ی ســنتی قادر به مدیریت نیســتند و 
برای جمع آوری، ذخیره ســازی، به اشــتراک گذاری، پردازش و مدیریت، نیازمند 
فناوری های جدید هســتند. کالن داده ها برای یادگیری سیستم های اطالعاتی، 
داده کاوی، کشــف الگوهای پنهان، همبســتگی های ناشناخته و افزایش ضریب 
هوشــمندی در ســازمان های تجاری، بنگاه های اقتصــادی و تحلیل های مالی، 

تحقیقات ژنتیکی، زیست شناســی، پیش بینــی آب وهوایی و... به کار گرفته 
می شوند. همچنین تجزیه و تحلیل کالن داده ها می تواند بهره وری و اثربخشی را 

از طریق بهبود فرآیندهای سازمانی افزایش دهند.]1[
امروزه این فناوري در سرویس ها و کاربردهاي متعددي مورد استفاده قرار می گیرد 
که این کاربردها با اســتفاده از اطالعات قابل استخراج از کالن داده ها، روش ها 
و راهکارهاي کارآمدي در رابطه با حل مشــکالت موجود در  تمامی حوزه هاي 
کاربردي ارائه می دهند. در سال هاي اخیر سرمایه گذاري بسیار زیادي در رابطه 
با اســتفاده از کالن داده ها در کاربردهاي مختلف به عمل آمده است، به عنوان 
مثال میزان ســرمایه گذاری صنایع مختلف بــر روی این فناوري در حوزه هاي 

مختلف در سال2۰12 در شکل1 نشان داده شده است.
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ظهــور کالن داده ها در صنایع مختلف در سراســر جهان انقالبی به پا کرده 
اســت و صنعــت نفت و گاز نیــز از این امر مســتثنی نیســت. فرآیندها و 
تصمیمات مرتبط با اکتشــاف، توسعه و تولید نفت و گاز، حجم بسیار زیادی 
از داده ها را تولید می کند و روزانه بر این حجم از داده ها افزوده می شــود و 
پیش بینی می شــود که هر دو سال حجم این داده ها دو برابر شود. از این رو 
می توان از این داده ها در جهت ایجاد مدل ها و ســاخت تصاویر زمین شناسی 
بــه منظور حفــر چاه های نفت و گاز و همچنین ســنجش عملکرد ماشــین 
آالت اســتفاده کرد.]۳[ از ســوی دیگر به دلیل رقابت های موجود بر ســر 
دســتیابی به انرژی ارزان قیمت و نقش بســیار پررنگ انرژی در توســعه ی 
کشــورها، توجه به صنعت نفت و گاز و بهره وری و بهینه ســازی آن بیش از 
پیش گســترش یافته است. از همین رو، در سال های اخیر بر نقش فناوری های 
نوظهور در توســعه و بهینه ســازی صنعت نفت و گاز افزوده شــده است. در 
همین راســتا، هدف از این پژوهش بررسی کاربرد فناوري هاي نوظهور و به 

طور خاص، کالن داده ها در باالدســتی صنعت نفت و گاز است.

کالن داده ها و ویژگی های آن
اصطالح کالن داده برای اولین بار در ســال2۰۰1 توســط داگ لنی در موسسه ی 
گارتنــر به منظور توصیــف داده هایی که از نظر حجم، ســرعت و تنوع در حال 
افزایــش بودند، مطرح شــد. طبق تعریف وی، کالن داده بــه معنای دارایی های 
اطالعاتی ـ یک مجموعه یا ســازمان ـ اســت که حجم باال دارند، با سرعت زیاد 
تولید می شوند، تنوع گسترده دارند و نیازمند شیوه های پردازش نوآورانه با هزینه ی 
مناســب هستند تا بتوان از آن  برای اتوماسیون فرآیندها، تصمیم گیری و بهبود 
شهود و بینشـ  در سازمانـ  بهره گرفت. شرکت ارنست اندیانگ هم در راهنمای 
خود برای آشنایی با کالن داده، همین تعریف را مورد اشاره قرار داده و البته یک 
ویژگی جدید با نام صحت )کیفیت داده و حفظ مشخصات(به آن می افزاید. ]4[

4 ویژگی  در پژوهش های اخیر، عالوه بر ویژگی های اشــاره شــده،
دیگــر نیــز بــرای کالن داده در نظر گرفته شــده اســت که در 
Vs 8 شــناخته می شــوند. ایــن ویژگی های  مجمــوع تحت عنوان 
جدید شامل: نوســان )نرخ تغییرات زمانی داده ها یا مدت زمان و 
کارگیری گراف های  )به  اطالعات(، مصورســازی  نگهداری  دوره ی 
تصویری و بصری ســازی اطالعات برای فهم روابط پیچیده ی بین 
آنهــا(، اعتبــار )اطمینان از روایی اطالعات عــالوه بر صحت آنها( 

و ارزش )بــرآورد میزان هزینه ی جمــع آوری پردازش و نگهداری 
است. داده(  حجم  برابر  در  اطالعات 

ســه مشــخصه ی اصلی )حجم، ســرعت و تنوع Vs ۳ ( برای کالن 
داده ها، مــورد توافق همــه ی ذینفعان فنــاوري کالن داده مانند 
ســازمان ها و کنسرســیوم هاي تدوین اســتاندارد و شــرکت هاي 
فناوري اطالعات اســت که در ادامه به آنها پرداخته می شود: ]5[

 حجــم: حجــم داده هایي که امــروزه ذخیره می شــود در حال 

 2  ویژگی های کالن داده ]4[
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انفجار اســت. در ســال 2۰۰۰میالدي8۰۰هــزار پتابایت داده در 
سراســر دنیا ذخیره شده بود. انتظار می رود که این مقدار تا سال 
2۰2۰به۳5 زتابایت برســد. وقتی حجم داده زیاد می شود مسائل 

مربوط به آن نیز متفاوت می شــود.
 تنوع: با افزایش بســیار زیاد حســگرها و دستگاه هاي هوشمند و 
همچنیــن فناوری هاي همکاری هاي اجتماعی، داده هاي ســازمانی 
پیچیده تر شــده اند، زیرا عالوه بر داده هاي داراي ســاختار سنتی، 
نیمه ســاختاریافته و داده هاي  شــامل داده هاي خام، داده هــاي 
بدون ســاختار هم هســتند. ایــن داده ها از منابــع مختلفی چون 
و  ایمیل، حسگرها  اجتماعی،  انجمن هاي شــبکه هاي  صفحات وب، 

امثال اینها تولید می شــوند.
 ســرعت: عالوه بر افزایش حجم و تنوع داده، سرعت تولید داده 
از منابع مختلف نیز بیشــتر شده اســت، اما مسئله ی سرعت فراتر 
از این اســت. اســتفاده ی موثر از کالن داده ها با تحلیل داده هاي 
حجیم و متنوع، زمانی بیشــتر است که داده هنوز در حال حرکت 

اســت نه پس از آنکه در حالت سکون قرار می گیرد.
همان طــور که عنوان شــد، عالوه بر ویژگی های اشــاره شــده، 
5ویژگــی دیگر نیز توســط پژوهشــگران دیگر برای کالن داده در 
نظر گرفته شــد که در ادامــه به صورت مختصر بــه آنها پرداخته 

]5[ شد:  خواهد 

 صحت: وقتی حجم داده زیاد باشــد صحیح و درســت بودن آن 
می کند. پیدا  اهمیت 

 اعتبــار: داده باید از اعتبار کافی براي اســتفاده در یک کاربرد 
باشد. برخوردار  خاص 

 نوسان: ارزش داده هاي مختلف بســته به کاربرد، ممکن است با 
نباشد. ثابت  و  تغییر کند  زمان کوتاهی  گذشــت 

 مصورســازی: چالش نمایش داده بــا حجم و تنوع زیاد از طریق 
روش هــاي تحلیلی و بصري ســازي به نحوي که به ســادگی قابل 

باشد. فهم 
 ارزش: بــا توجه به حجم بســیار زیاد داده، در هر کاربرد خاص 
باید بررســی کرد کــه داده ها تا چــه انــدازه ارزش نگهداري یا 

دارند. را  پردازش 
بر اســاس گزارش شــرکت بین المللی داده که در ســال2۰1۳ و 
با مصاحبه ی  بیش از16۰۰ شــرکت مســتقر در کشــورهای غرب 
اروپا به منظور بررســی برنامه های حال حاضر و آینده ی آنها برای 
اســتفاده از کالن داده ها در کســب وکار خودانجام شده است، از 
آنها خواسته شــده که اهمیت هر یک از ویژگی های کالن داده را 

در کســب وکار خود مشخص کنند. ]6[

و ارزش از اهمیت بسیار زیاد و حجم و تنوع از اهمیت زیاد برخوردار هستند.همان طور که در شکل ۳دیده می شود در صنعت نفت و گاز، ویژگی های: سرعت 

 3  اهمیت هریک از ویژگی های کالن داده ها در حوزه های مختلف ]6[
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تجزیه و تحلیل داده های کالن
تاکنون فناوری های بســیار زیــادی در زمینه ی تجزیــه و تحلیل 
کالن داده ها )دریافت، ذخیره ســازی، انتقــال، پردازش و تحلیل 
و در نهایت بصری ســازی( مطرح شــده اند که یکی از معروف ترین 

هدوپاست. آپاچی  آنها 
 هدوپ یک چارچوب متن باز اســت که بــرای پردازش و ذخیره 
ســازی اطالعات از انواع مختلف به کار می رود کــه صنایع مبتنی 
بر داده را در دسترســی ســریع به ارزش هــای نهان در داده ها و 

پــردازش و کاوش آنها، یاری می کند.
هســته ی اصلی هدوپ از یک بخش ذخیره ســازی )سیســتم فایل 

 )Map Reduce( و یک بخش پردازش ) HDFSتوزیع شده هادوپ یا
تشــکیل شده اســت. هدوپ فایل ها را به بلوک های بزرگ شکسته 
و آنهــا را بین نودهای یک خوشــه توزیــع می کند. برای پردازش 
Map Reduce بســته ی کدی را برای نودها ارسال  داده، بخش 
می کنــد تا پردازش را به صورت موازی انجــام دهند. بدین ترتیب 
داده ها ســریع تر و کارآتــر از وقتی که از یک معمــاری متکی بر 
ابررایانه که از سیســتم فایل موازی اســتفاده کرده و محاســبه و 
داده را از طریــق یک شــبکه ی پرســرعت به هم وصــل می کند، 

می شوند. پردازش 

]7[ 6 Vs  1    منابع کالن داده در باالدســتی صنعت نفت و گاز بر اساس 

تولیدتولیدحفاریاکتشاف

داده برداری لرزه ایحجم
SEGD •

سنسورها:
• جریان
• فشار
ROP •

:SCADA سنسورهای
• جریان
• فشار

تنوع

داده های ساختاریافته:
SEGD •

Pre-stack •
Post-stack •

داده های نیمه ساختاریافته:
Implantation Report  •

ساختاریافته:
WITSML •

نیمه ساختاریافته:
• گزارش های روزانه حفاری

• گزارش های نهایی
ساختار نیافته:

.Drilling Log, Gas Log, etc •

داده های ساختار یافته:
PRODML •

RESML •

نیمه ساختاریافته:
Crude analysis Report •

داده برداری های زمان واقعی:سرعت
• داده برداری گسترده آزیموت

داده برداری های زمان واقعی:
LWD, MWD, Mud logging •

داده برداری های زمان واقعی:
SCADA سنسورهای •

کالیبره کردن سنسورهاکالیبره کردن سنسورهافرآیندهای لرزه ایصحت

تفسیر لرزه اینوسان
تفسیر زمین شناسی

تفسیر داده هابهینه سازی و تفسیر داده ها

جهت یابی، مصورسازی و کشف، اجرای مدل دارایی های ارزش
یکپارچه

کاهش هزینه ها، کاهش زمان های غیرتولیدی، کاهش ریسک، 
HSE بهبود کارآیی

افزایش سرعت تولید اولیه نفت

 4  معماری فایل سیستم توزیع شده ی هدوپ ]8[
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سیستم این گونه عمل می کند که اطالعات دریافت شده به صورت تکه تکه 
)به صورت پیش فرض بالک های 64مگابایتی( در آمده و هر تکه در یک 
ســرور جداگانه ذخیره می شود. در شکل4، سرور Namenode در واقع 
همان سرور اصلی )Master( است که وظیفه ی کنترل سرورهای دیگر 
)Slave( را بــه عهده دارد. بخش Map Reduce  نیز بر روی ســرور 
 Hadoop Distributed یا همان HDFS اصلی اجرا می شود و بخش
File System  بر روی ســرورهای جانبی اجرا می شــود. ســرورهای 
جانبی وظیفه ی ذخیره سازی اطالعات را بر روی هارد دیسک های خود به 
عهده دارند. یعنی زمانی که کاربر درخواســت فراخوانی یک فایل را صادر 
می کند، سرور اصلی از طریق آدرس هایی که در اختیار دارد، بالک های 
موردنظر را از سرورهای مختلف فراخوانی کرده و پس از سرهم و تکمیل 

کردن فایل، آن را به کاربر تحویل می دهد.
از طرفی دیگر، تمام داده ها در Datanodes ذخیره می شــود. الگوریتم 

این برنامه طوری نوشــته شده اســت که چندین نسخه کپی از بالک ها 
بر روی دیگر ســرورها قــرار می گیرد و این امر باعث می شــود که داده ها 
در مقابل خطاهای ســخت افزاری از قبیل ســوختن هارد دیســک، 
اشــکاالت سخت افزاری ســرورها و... در امان باشند و در صورتی که هر 
یک از سرورها به دالیلی از شبکه خارج شوند، اطالعات موردنظر از روی 

سرورهای دیگر فراخوانی می شوند.

روند توسعه و سرمایه گذاری در کالن داده ها
بر اســاس آمار موسســه ی wikibon، بــازار جهانی مربــوط به کالن 
داده ها تا ســال 2۰26به بیش از84 میلیارد دالر خواهد رســید که رشد 
ســالیانه ی17 درصدی را در طی دوره ی15 ساله از سال 2۰11تا 2۰26 

نشان می دهد.]۹[

همچنین بر اســاس آمار موسســه ی Statista، بازار جهانی مربوط به 
کالن داده ها تا سال 2۰27به بیش از 1۰۳میلیارد دالر خواهد رسید که 

بیش از دو برابر حجم بازار در سال 2۰18است.]1۰[
 5  پیش بینی بازار کالن داده به میلیارد دالر ]9[

 6  پیش بینی بازار جهانی کالن داده ها به میلیارد دالر  ]10[
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تاثیرات و کاربردهای کالن داده ها در باالدستی صنعت نفت و گاز
در عملیات های مختلفی که در باالدستی صنعت نفت و گاز انجام می شود، 
همواره مقدار زیادی داده تولید می شــود که اگر بتوان تمام داده های تولید 
شــده را تجزیه و تحلیل کرد، آنگاه می توان با تصمیم گیری  های صحیح تر، 
بهره وری عملیات ها را افزایش داد. در ادامه بیشــتر درباره ی کاربرد کالن 

داده ها در باالدستی صنعت نفت و گاز توضیح خواهیم داد:]7و12[

1- اکتشاف
شــايد يكی از مهم ترين كاربردهــاي كالن داده در صنعت نفت و گاز در 
همين بخش اكتشــاف باشــد. از كالن داده هــا در پلتفرم های حفاری و 
زیرســاخت های خطوط لوله به منظور پیش بینی مســائل و پیشگیری از 
شکست ها استفاده می شود، برای مثال در استخراج گاز شل توسط شرکت 
Hewlett‐Packard و خدمات تحت وب شرکت Amazon، استفاده 
از کالن داده ها باعث کاهش هزینه های اکتشاف شد. همچنین استفاده از 

کالن داده های استخراج شده از سنسورهای موجود در تجهیزات اکتشافی 
می تواند باعث کاهش و به حداقل رساندن خرابی های تجهیزات شود.

از دیگــر کاربردهای کالن داده در این حــوزه می توان به اهمیت آنها در 
کشف ذخایر هیدروکربنی اشاره کرد که نیازمند مقدار زیادی مواد، نیروی 
انســانی و تدارکات و لجستیک اســت. تجزیه و تحلیل کالن داده ها در 
تشخیص الگوها، هنگامی که مجموعه ای از داده های جامع لرزه ای وجود 
داشــته باشد، می تواند به شناسایی امواج حاصل از لرزه ها که قبال نادیده 
گرفته می شــده اســت، کمک کند. همچنین تحلیل کالن داده های 
لرزه ای ســه بُعدی می تواند چشــم انداز دقیق تری را برای تشخیص 

آورد. فراهم  هیدروکربنی  ذخایر 
همچنین می توان از داده های تولید شده در طی فرآیند شناسایی خواص 
سنگ ها و سیاالت به وســیله ی فناوری تصویرسازی تشدید مغناطیسی 
)MRI( اســتفاده کرد و با ذخیره ســازی آنها در فرآیندهای مشابه آتی 
از آنهــا بهره برد. عالوه بر این با پایش امواج لرزه ای در طول اکتشــاف و 

بر اســاس آمــار شــرکت مشــاوره ای TATA، میانه ی هزینــه کرد و 
سرمایه گذاری شرکت ها در سال 2۰12در زمینه ی کالن داده ها1۰ میلیون 
دالر در ســال بوده است که۰.14 درصد درآمد آنها است. همچنین بیش 
از15 درصد از شــرکت ها بیش از1۰۰ میلیون دالر و7 درصد از شرکت ها 
بیش از5۰۰ میلیون دالر در زمینه ی کالن داده ها سرمایه گذاری کرده اند 
و در انتهــای این طیف،24 درصد از شــرکت ها کمتر از2.5 میلیون دالر 

هزینه کرده اند.
شــرکت های اســترالیایی در زمینــه ی ســرمایه گذاری در کالن داده ها 
پیشــتاز بوده انــد و به طور میانه حدود5۰ میلیون دالر در ســال در این 
حوزه ســرمایه گذاری کرده اند و بعد از آنها شــرکت های هلندی، ژاپنی و 

بریتانیایی قرار دارند.]11[

 7  میزان میانه سرمایه گذاری شرکت های کشورهای مختلف در زمینه ی کالن داده ها در سال 2012]11[
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ذخیره ســازی داده های حاصل از آن می توان در فرآیند کشــف چاه های 
نفت جدید از آنها بهره برد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آب و هوا، 
خــاک و تجهیزات نیز می تواند برای پیش بینــی موفقیت آمیزتر فرآیند 
حفاری استفاده شوند که تاثیر مستقیمی بر روی کاهش هزینه ها داشته 

باشد.
به طور خالصــه تاثیرات و کاربردهای کالن داده در اکتشــاف را به این  

صورت می توان بیان کرد: 
 داده های تاریخی مرتبط با حفاری و تولید به متخصصان زمین شناسی 
و ژئوفیزیک کمک می کند تا پیــش فرض های خود در زمینه ی مقررات 
محیط زیستی را مورد بررســی قرار دهند و همچنین می توان با ترکیب 
داده های ســازمانی و داده های زمان واقعی تولید به بینش جدیدی دست 

یافت که به تیم های علمیاتی در افزایش توان اکتشاف کمک می کند.
 با تجزیه و تحلیل داده های جغرافیایی، گزارش های نفت و گاز و ســایر 

داده ها می توان به چشم اندازهای جدیدی برای آینده دست یافت.
  استفاده از تجزیه و تحلیل های پیشرفته مبتنی بر هدوپ و پایگاه های 
داده توزیع شــده برای ذخیره سازی، مصورسازی سریع، پردازش جامع و 

تصویربرداری از داده های لرزه ای.
 اســتفاده از داده های تاریخی و داده های زمــان واقعی به منظور مدل 

سازی های علمی جدید.

2- حفاری
کالن داده ها این فرصت را در اختیار شــرکت های نفت و گاز قرار می دهد 
که مقدار بیشــتری نفت و گاز از چاه های جدید یا موجود برداشت کنند 
و خطرات زیســت محیطی را نیز کاهش دهند، برای مثال: جمع آوری و 
تحلیــل داده های حاصل از زمان واقعی می تواند به شناســایی زودهنگام 
ناهنجاری هــای حفاری کمــک کند و با تصمیم گیری بــه موقع مانع از 
ایجاد مشــکالت زیســت محیطی بزرگ شــود. همچنین داده های کالن 
مرتبط با زمین شناسی و عملیات حفاری می تواند کمک شایانی در بهبود 
عملیات های حفاری آتی داشــته باشــد. در واقع از کالن داده ها می توان 
در فرآیند حفاری، ســاخت خطوط لوله و بهینه ســازی، بهره برد. عالوه 
بر این با اســتفاده از کالن داده های زمان واقعی حفاری می توان احتمال 
موفقیــت حفاری را پیش بینی کرد. همچنین می توان با ترکیب داده های 
آب وهوایــی و داده های عملیات حفــاری از وقوع حوادث خطرناک برای 

کارکنان جلوگیری کرد و خطرات زیست محیطی را نیز کاهش داد.
یکــی دیگر از مفاهیم جالب که با ظهــور کالن داده ها در صنعت نفت و 
گاز به وجود آمد، "اینترنت صنعتی" اســت که ماشین آالت و تجهیزات 
را با یکدیگر یکپارچه می کند و از طریق داده های هوشمند به نگهداری با 
کیفیت تر دارایی ها کمک کند که این خود باعث کاهش هزینه ها به خاطر 
پیش بینی دقیق تر زمان نگهداری از تجهیزات و ماشین آالت و جلوگیری 
از خرابی های غیرمنتظره می شــود. همچنیــن دریافت داده های کالن از 

طریق سنســورها به شــرکت های نفت و گاز کمک می کند تا بفهمند که 
کدام یک از ماشــین آالت و تجهیزات مستقر به طور صحیح کار می کنند 

و کدام یک دچار مشکل هستند.
بــه طور خالصه تاثیــرات و کاربردهــای کالن داده در حفاری را به این 

صورت می توان بیان کرد:
 پیش بینــی زمان نگهــداری و تعمیرات و خرابی هــای تجهیزات و 

ماشين آالت.
 اســتفاده از داده های زمان واقعی حفــاری به منظور تصمیم گیری های 

به موقع.
 اســتفاده از فناوری های رایانش مقیاس پذیر به منظور تعیین هزینه ی 

بهینه.
 کاهــش زمان هــای غیرتولیدی به وســیله ی شناســایی عوامل منفی 

تاثیرگذار بر فرآیند حفاری.
 بهبود در دقت و ایمنی حفاری با شناســایی ناهنجاری هایی که فرآیند 

حفاری را تحت تاثیر قرار می دهند.
 استفاده از داده های حاصل از فرآیند حفاری به منظور ساخت و ارزیابی 

مدل های حفاری.

3- تولید
شــرکت های نفت و گاز امیدوارند با اســتخراج داده های کالن از طریق 
ریزسنســورهای متصل به ادوات تولید، باعث کاهش هزینه ها و ذخیره ی 
میلیاردها دالر شوند. برای مثال شرکت Chevron در قزاقستان با نصب 
یک میلیون سنســور در میدان نفتی Chevron's Tengiz و تجزیه و 
تحلیل داده هــای کالن حاصل از آن موفق به افزایش تولید خود تا بیش 
از6 درصد شــد. همچنین تخمین های شرکت Chevron نشان می دهد 
که میدان های نفتی دیجیتال که به صورت کامل بهینه سازی شده باشند، 

می توانند باعث افزایش8 درصدی تولید شوند.
تجزیه و تحلیل داده های لرزه ای، حفاری و تولید نیز می تواند باعث ازدیاد 
برداشت از چاه های نفتی موجود شــود. همچنین اطالعاتی از این قبیل 
می تواند به پیش بینی تولید نفت نیز کمک کند. شرکت های نفت و گاز با 
به کارگیری داده های کالن و پیش بینی زمان تعمیرات می توانند تا بیش 
از۳6 درصد خرابی های غیربرنامه ریزی شده را کاهش دهند. از آن جایی 
که مســائل مربوط به نگهداری و تعمیرات در تولید بسیار مهم هستند با 
پیش بینی زمان تعمیرات حدود7.5 میلیون دالر در شرکت های فراساحل 

می توان صرفه جویی داشت.
به طور خالصه تاثیرات و کاربردهای کالن داده در تولید را به این  صورت 

می توان بیان کرد:
 افزایش ایمنی و کاهش خطرات با تشــخیص زودهنگام مشکالت قبل 

از اینکه جدی شوند.
 ترکیب زمان واقعی SCADA و سیستم های کنترل فرآیند با ابزارهای 
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تجزیه و تحلیل بــه تولیدکنندگان نفت و گاز کمک می کند تا تخصیص 
منابع را بهینه تر انجام دهند.

 تجزیــه و تحلیل کالن داده های حاصــل از داده های لرزه ای، حفاری و 
تولید می تواند به مهندســان مخزن کمک کند تا تغییرات در مخزن را با 
گذشت زمان ترسیم کنند و به تصمیم گیری مهندسین تولید برای ایجاد 

تغییرات در روش ها کمک کنند.

نتیجه گیری
دهه ی حاضر شــاهد تولید روزافــزون داده هایی از منابــع گوناگون با 
فرمت های متفاوت و با حجم بســیار زیاد است. مدیریت و بهره برداری 
مناســب از کالن داده ها تمامــی صنایع و کاربردهــا را در دهه ی آتی 
تحت تاثیــر قرار خواهــد داد. صنعت نفت و گاز نیز از این امر مســتثنی 
نیســت. فرآیندها و تصمیمات مرتبط با اکتشــاف، توسعه و تولید نفت و 
گاز، حجم بســیار زیادی از داده ها را تولید می کند و روزانه بر این حجم 

از داده ها افزوده می شــود و پیش بینی می شود که هر دو سال حجم این 
داده هــا دو برابر شــود، از این رو می توان از ایــن داده ها در جهت ایجاد 
مدل ها و ســاخت تصاویر زمین شناسی به منظور حفر چاه های نفت و گاز 

و همچنین سنجش عملکرد ماشین آالت استفاده کرد.
مطالعه ی مواردی که در این مقاله بررسی شده است، نخستین گام برای 
آشــنایی با مفاهیم کالن داده ها و اســتفاده از آن در ســایر قسمت های 
صنعــت نفت و گاز جهت بهبود کارآیــی، افزایش تولید و کاهش هزینه ها 

است. 
در این مقاله سعی شد که به کاربردهای بالقوه ی کالن داده در باالدستی 
صنعت نفت و گاز پرداخته شود که شامل مراحل اصلی اکتشاف، حفاری 
و تولید می شــود. آنچه اهمیت دارد آن اســت که شرکت های نفت و گاز 
بایــد راهبردهای جدیدی را اتخاذ کنند که بــه آنها کمک کند تا از این 
داده ها برای حمایت از کسب وکار خود و دستیابی به جایگاه بهتر استفاده 

کنند.
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