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بیگ دیتا یـا کالن داده در واقع دارایی  هاي داده ای بسیار انبوه، پرشتاب 
و گوناگون هســتند که از طریق روش  هاي پردازشــی پیچیده، قادرند 
بینش تازه ای به صاحبان کسب وکارها و سیاست گذاران برای کمک به 
امر تصمیم گیری بدهند. بنابراین می توان این طور پنداشت که الگوهای 
موجود در میان داده ها که شاید به نوعی تداعی کننده ی رفتارسنجی از 
داده ها باشد، مجموعه ای کامل از اطالعات را در اختیار تصمیم گیرندگان 

و مجریان سیستم ها قرار می دهد.
این داده  هاي دیجیتالی مربوط به میادین نفتی و گازی، اکتشــافات، 
فرآیندهای حفاری و تولید، بازاریابی نفت و گاز و وضعیت فرآورده  هاي 
نفتی و گازی و وضعیت شرکت  هاي نفت و گاز در بازار به طور مداوم وارد 
مراکز مدیریتی شرکت ها می شوند و تصمیم گیری در مورد سلسله مراتب 
صنایع نفت و گاز مبتنی بر نتایج مدل سازی موقعیت ها و فرآیندهای 
خاص بر اساس این داده ها می باشد. روش  هاي مدل سازی پیشرفته در 
داده  هاي در مقیاس بزرگ برای اکتشــاف و توسعه ی برنامه  هاي نفت 
و گاز، تصمیمات ســرمایه گذاری و اقتصادی و توسعه ی تولید نفت و 
گاز اســتفاده می شود. در این راستا در سال2019، شرکت چندملیتی 
BP پیش بینی کرده است که تقاضای نفت طی 20 سال آینده روندی 

افزایشی خواهد داشت که نتیجه ی آن ممکن است ایجاد شکافی بزرگ در 
عرضه ی نفت باشد. این چشم انداز بر نقش بهبود کارآیی در تولید، تاکید 
می کند که از طریق ایجاد نوآوری  هاي جدید از جمله استفاده از فناوری 
بیگ دیتا در این صنعت جهت برآورد تقاضای فزاینده مهم اســت.]1[

همچنین بسیاری از گزارش ها نقش فناوری دیجیتال برای دستیابی به 
ارزش باالتر در صنعت را ذکر کرده اند.]2[ به ویژه شرکت مک کینزی4 
اعالم کرده است که شرکت  هاي تولیدی تنها در 77درصد حداکثر توان 
تولید خود عمل می کنند که این کمبود در درآمد ساالنه ی صنعت، بالغ 
بر 200میلیارد دالر اســت که نیاز به پذیرش فناوری  هاي پیشرفته ی 
دیجیتال برای بهبود عملکرد صنایع دارد.]2[ همچنین طبق مطالعات، 
دیجیتالی شدن شامل استفاده ی دقیق از تجزیه وتحلیل داده  هاي بزرگ 
برای ایجاد پلی جهت جبران شــکاف عملکــرد در صنعت نفت و گاز 
می باشد که با وجود سطح پایین قیمت نفت در دوره ی زمانی طوالنی و 

ناکارآمدی سیستم  هاي موجود، مورد توجه است. 
پیشرفت مستمر تکنیک  هاي جمع آوری داده ها، ظهور ابزار هوشمند و 
افزایش توجه به دستگاه  هاي هوشمند ذخیره سازی داده در این زمینه 
به میــزان قابل توجهی میزان داده  هاي مرتبط را افزایش داده اســت. 

 علی فکور*، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه  ویدا ورهرامی، دکتری اقتصاد انرژی و استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
شهید بهشتی  

کالن داده یــا بیــگ دیتا به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم نو در صنایع نفت و گاز شــناخته می شــود 
به طوری که در سال های اخیر کاربرد این تکنولوژی منجر به افزایش راندمان، کمک به مدیریت و تقویت 
تصمیم گیری و کاهش ریسک تصمیم گیری ها در صنایع نفت و گاز شده است. تجزیه و تحلیل داده  هاي 
کالن یکی از مهمترین مولفه  هاي دیجیتالی شــدن1 در صنعت نفت و گاز محسوب می شود. با این حال، 
این صنعت در پذیرش تکنولوژی  هاي جدید با احتیاط برخورد می کند. ســرعت آهسته در پذیرش این 
تکنولوژی توسط صنعت را می توان به دالیل مختلفی نسبت داد، از جمله این موانع ادغام این تکنولوژی 
با سیســتم  هاي موجود از جمله)ERP 2( و امنیت سایبری3 است. این کاستی ها منجر به عدم اطمینان 

نسبت به مزایای عملی و اثربخش استفاده از بیگ دیتا می شود. 
هدف از این مقاله بررســی ادبيات مربوطه به صورت نظام مند بوده و تالش مي کند تا کاربردها، فرصت ها 
و چالش  هاي موجود در استفاده از اين فناوري را در صنعت نفت و گاز مورد بررسي قرار داده و ابعاد آن 
را تبيين کند. همچنین در این مقاله سعی می شود تا عوامل فنی و غیرفنی از جمله بسترهای توسعه ی 
بیــگ دیتا، معماری شــبکه، پیامدهای حفظ حریم خصوصی داده ها و امنیت ســایبری که در پذیرش 

تکنولوژی بیگ دیتا در صنعت حائزاهمیت هستند، ارزیابی شود. 
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پیشرفت در دستگاه  هاي محاسباتی نو، قابلیت ذخیره سازی پیشرفته 
و نســل جدید شــبکه  هاي وایرلس5 این امکان را به وجود آورده اند تا 
بتوان با توجــه به برنامه  هاي زمانی واقعــی از راه دور بر میدان  هاي 
نفتی نظارت کرد.]2[ پذیرش ابزارهای پیشرفته ی تحلیلی بیگ دیتا 
می تواند، حداکثر پتانســیل تولید توســط یک شرکت را ایجاد کند و 
همچنین شــکاف  هاي عملکردی شرکت را جبران کند.]3[ همچنین 
از نظر مدیریت ریسک، به عنوان مثال در مواجه با کاهش بیماری  هاي 

عفونی مانند کوویدـ19 6 کمک کند.]4[
Transparency market research پیش بینی کرده اســت که 
ارزش جهانی بازار O&G 7 با استفاده از فناوری بیگ دیتا می تواند به 
10.935میلیارد دالر تا سال2026 برسد.]2[ همچنین با توجه به آمار 
بین سال  هاي 2012 تا 2018 توجه به این حوزه در بین مدیران ارشد 
بخش نفت و گاز آمریکا به شدت افزایش یافته است به طوری که بیگ 
دیتا در صنایع باالدســتی نفت و گاز نقشی فراتر به عنوان پایگاه داده 
پیدا کرده است و عالقمندی شرکت  هاي مختلف نفتی و گازی نسبت 
بــه بیگ دیتا در برابر روند نزولی قیمــت نفت در بازارهای جهانی، در 
حال افزایش است. موارد بیان شده به عنوان مزایای کاربرد بیگ دیتا در 

صنایع نفت و گاز مطرح است. 
از طرفی می توان به چالش  هاي استفاده از این فناوری در صنایع نفت 
و گاز اشــاره کرد به طوری که در ارتباط با حجم زیاد داده ها در صنایع 
نفت و گاز، بر خالف ســایر صنایع، مواجه با مقادیــر زیادی از داده ها 
موضوع جدیدی برای صنایع نفت و گاز نیست. برای سال ها شرکت  هاي 
نفتی و گازی بر روی نرم افزارهای پردازش و تجســم داده  هاي لرزه ای، 
ســرمایه گذاری کرده اند تا به آنها درباره ی آنچه که در زیر سطح زمین 
و نقشه قرار دارد کمک کرده و قابل درک باشد و در نحوه ی استخراج 
منابع از آن اســتفاده کنند. این موضوع راه را برای پذیرش تکنولوژی 
بیگ دیتا در بخش نفت و گاز با سرعت و اطمینان بیشتر هموار می کند، 
بــا این حال تحول دیجیتال و ارتقــا فناوری  هاي بیگ دیتا در صنایع 
نفت و گاز بر خالف بخش ها و صنایع دیگر عقب، مانده است. از طرف 
دیگر توسعه ی زیر ســاخت  هاي فناوری بیگ دیتا از جمله خدمات و 
شــبکه  هاي متصل در ارتباط با استقرار بیگ دیتا سواالتی را درباره ی 
امنیت سایبری و حفظ حریم خصوصی داده ها ایجاد می کند.]5[ توجه 
به این موضوع مهم اســت که عملکرد سیســتم  هاي دیجیتال، در 
صنایع نفتی و گازی با توجه به موضوع مهم امنیت سایبری ساخته 
نشده اســت و فقدان ابزارهای نظارتی در شبکه  هاي موجود، باعث 
آسیب پذیری صنعت در برابر حمالت سایبری می شود. از این موارد 
به عنوان اصلی ترین چالش  هاي موجود در زمینه ی اســتفاده از این 

فناوری در حال حاضر یاد می شود.
همچنین توجه به بخش ســخت افزاری و فنی فنــاوری بیگ دیتا در 
پذیرش این فناوری ضروری است، به طوری که در سال  هاي اخیر طیف 
وسیعی از فناوری ها برای استفاده از تکنولوژی تجزیه وتحلیل بیگ دیتا 
توسعه یافته است. این ابزارها، در چارچوب ها و الگوریتم  هاي طبقه بندی 
شده می توانند در سه بخش اصلی از جمله ذخیره سازی داده ها، پردازش 
و یادگیری ماشینی کمک کنند.]40[ از جمله این ابزارها، برنامه ریزی 
بیگ دیتا بر روی یک سرور است]41[ که دارای سه زیر مجموعه شامل:

1( گروه  هاي محاســباتی با عملکرد باال )HPC 8 (که شامل ابررایانه ها 
است.

CPU 9 )2 چند هسته ای و واحد پردازش Graphic که در آن به جای 
اســتفاده از یک پردازنده ی چند هســته ای از ده ها هسته ی پردازشی 

استفاده می شود.]42[
3( واحدهای ســخت افزاری ویژه که در آن برنامه  هاي ســخت افزاری 
)FPGA( و برنامه  هاي ویژه )ASIC(، توان انجام محاســبات موازی 

کالن داده ها را افزایش می دهند.]43[
روش دیگر در توســعه ی سیســتم  هاي تجزیه وتحلیل داده  هاي کالن 
استفاده از برنامه ی بیگ دیتا، بر روی سرورهای چندگانه است که البته 
تعداد محدودی از نرم افزارهای موجود از این نوع استراتژی پشتیبانی 
می کنند. این اســتراتژی دارای چهار زیرمجموعه ی فنی و شــبکه ای 
 ]44[ APACHE، PEER-TO-PEER است که شامل: شــبکه  هاي
 ]46[ MAPREDUCE، APACHE SPARK،]45[ HADOOP
می باشــد. همچنین در رابطه با استفاده از فناوری بیگ دیتا توجه به 
برنامه  هاي محاســباتی CLOUD،EDGE ، FOG که در طراحی 
شبکه، عامل مهمی در پروژه  هاي بیگ دیتا هستند، ضروری است. این 

موضوع بر سرعت انتقال داده و پردازش داده ها، بسیار موثر است. 
در این مقاله یک بررسی نظام مند در مورد ادبیات موضوع در زمینه ی 
کاربردها، چالش ها و فرصت  هاي استفاده از بیگ دیتا در صنایع نفت و 
گاز ارائه می شود. همچنین میزان آمادگی تکنولوژی بیگ دیتا جهت 
پشــتیبانی از عملکرد صنایع نفت و گاز بررسی می شود. مطالب اشاره 

شده در مقاله، در 4 بخش اصلی زیر خالصه می شود:
1- ارائه ی نمای کلی از فناوری بیگ دیتا

2- نحوه ی پردازش داده  هاي کالن
3- امنیت داده ها

4- راه حل  هاي امنیت سایبری برای شبکه  هاي بیگ دیتا
در هــر یک از این بخش ها به تفصیل در مــورد هر کدام از آنها بحث 
می شود و در نهایت، نتیجه گیری کلی نسبت به موضوعات ارائه می شود.
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1- نمای کلی بیگ دیتا
داده  هــاي بزرگ به حجم وســیعی از داده ها اشــاره دارد. اندازه ی 
داده ها معموال به 1024ترابایت10 می رسد.]6[ تحلیلگران داده سعی 
در اســتخراج معنی و بینشی نســبت به داده  هاي خام جهت اتخاذ 

تصمیمات مختلف در صنعت دارند. 
در ژوئن سال2018 شرکت Equinor اولین داده  هاي زیرسطحی 
و عملیاتی را در فالت نروژ جهت پشــتیبانی، نوآوری و راه حل  هاي 
جدید برای اســتخراج انرژی در آینده فاش کرد.]15[ اندازه ی کل 
مجموعه ی داده ها حدود 4206گیگابایت اســت، از جمله داده  هاي 
تفســیری ژئوفیزیکی، بایگانی GeoScience OW، لرزه نگاری، 

تولید، مدل  هاي مخزن و داده  هاي حفاری در زمان واقعی است. 
بسیاری از مطالعات، ســعی در تعریف ویژگی  هاي بیگ دیتا دارند 
از جمله روش  هــاي جمع آوری داده هــا و تجزیه وتحلیل آنها برای 

استخراج اطالعات ارزشمند است. 
شرکت IBM بر ســه ویژگی اصلی این داده ها متمرکز شده است 
که عبارتند از: حجم، ســرعت تولید و تنوع، که برای اســتفاده در 

برنامه  هاي کاربردی مورد توجه هستند. 
از دیگر ویژگی  هاي این داده ها صحت و قابلیت اطمینان اســت که 
باعث اهمیت اســتفاده از این داده ها می شود. ارزش به عنوان دیگر 
ویژگی این داده ها مطرح شــده است زیرا رابطه ی هزینه و سود در 

جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها مطرح است.

1-1- فرصت  هاي بیگ دیتا در صنایع نفت و گاز
بســیاری از مطالعات به مزایای استفاده از بیگ دیتا اشاره کرده اند. 
جدول1، به برنامه  هاي کاربردی بیگ دیتا در زنجیره ی عرضه ی نفت 
و گاز اشاره دارد. در صنایع باالدستی نفت و گاز، پیشرفت  هاي اخیر 
در دستگاه  هاي لرزه نگاری، شمارش کانال، ژئوفون  هاي مانیتورینگ 
در مقابل ســیال، ابزارهای حفاری و اندازه گیری مقدار منابع، مقدار 
داده را به میزان قابل توجهی افزایــش داده اند. تجزیه وتحلیل بیگ 
دیتا تبدیــل به یک راه حل موثر برای مدیریت و تجزیه وتحلیل این 

داده ها شده است. 
تکنیــک بیــگ دیتــا و سیســتم عامل Hadoop، جایگزین ابزار 
مرسوم ثبت داده ها جهت ثبت مجموعه داده  هاي لرزه ای گسترده، 
تشخیص ســیمای زمین شناســی و ویژگی مخازن شده اند]34[ و  
علی رغم کمک کالن داده ها، به بهبود چشــمگیر ایمنی و ســالمتی 
در عملکرد صنایع نفت و گاز در ســال  هاي گذشــته]66[ ولی در 
صنایع باالدســت نفت و گاز همچنان تلفات و صدمات باالیی وجود 
دارد]67[ که با اســتفاده ی گســترده تر از این فناوری می توان این 
خســارات را به حداقل رساند. در سال2012 فقط در ایاالت متحده 
در کل، 138مورد خسارت در بخش  هاي مختلف این صنایع به وجود 
آمده است.]68[ در صنایع میان دستی نفت و گاز، بیگ دیتا هزینه و 
انتشار دی اکسیدکربن ناشی از حمل ونقل کشتی را کاهش می دهد. 
همچنین از نظارت و نگهداری سیســتم  هاي خط لوله پشــتیبانی 
می کند و همچنین با مقایســه ی داده  هاي فعلی بــا منابع داده ای 
دیگــر )به عنوان مثــال داده  هاي تاریخی، گزارش  هــاي نگهداری 
شــده، داده  هاي اپراتور و...( با تحلیل سیستمی می تواند محل نشت 
در خط لوله را شناسایی و مهار کند.]35[ این استراتژی برای نگهداری 

تجهیزات در بخش  هاي دیگر نیز کاربرد دارد. 
تجزیه وتحلیــل داده ها می تواند روند عملکــرد تجهیزات و پیش بینی 
رویدادهــای خطیر را فراهم کنــد. این کاربری  هاي پیشــرفته برای 
) HSE 11(برنامه ریزی  هاي نگهداری، کاهش ریسک و مدیریت ایمنی

در طول عملیات نفت و گاز  مفید هســتند. در برخی موارد، بیگ دیتا 
می تواند در مدیریت مقیاس بزرگ دارایی  هاي نفت و گاز بهینه سازی 
الزم را انجام دهد. به عنوان مثال، Repsol برای را ه اندازی یک پروژه ی 
بیگ دیتا در مجتمع  تصفیه ی یکپارچه در تاراگونا 12 در اسپانیای شرقی 
با همکاری google اقدام کرده اســت.]36[ هــدف از این پروژه به 
حداکثر رساندن بهره وری عملیاتی از جمله مصرف انرژی و مصرف 
سایر منابع است. همچنین سعی در افزایش قابلیت اطمینان و بهبود 
عملکرد اقتصادی واحد پاالیشــگاهی دارند. همچنین در بخش  هاي 

1  ویژگی  هاي بیگ دیتا
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پایین دستی، بســیاری از محققان، از توانایی تحلیلی بیگ دیتا در 
تجارت و فروش نفت و گاز استفاده کرده اند.]37[ از تجزیه وتحلیل 
داده  هــاي بزرگ جهت پیش بینی عدم ثبــات در بازار مالی و حتی 
روند قیمت منابع انرژی مختلف استفاده شده است. داده  هاي بزرگ، 
این امکان را فراهم آورده اســت تا مدیران ارشــد صنایع نفت و گاز 
بینش باالیی نســبت به بازار، محصول و رفتار مصرف کنندگان این 
صنایع پیدا کنند.]63[ تعداد زیادی از صنایع نفت و گاز با استفاده 
از تکنولوژی داده  هاي بزرگ موفق شده اند تا کارآیی عملکردشان را 
افزایش دهند، جهت و مســیر استراتژیک حرکت بنگاه را مشخص 
کنند، خدمات بهتری را برای مشــتریان خود فراهم کنند، تولیدات 
و خدمات جدید خود را توسعه دهند و بازارهای جدید را شناسایی 
کنند]64[ و همچنین بنگاه ها با استفاده از این داده ها مسیرهای نو 
و مبتکرانه جهت ایجاد مزیت رقابتی در بازار برای خودشــان فراهم 

کرده اند.]65[

2-1- چالش  هاي بیگ دیتا در صنایع نفت و گاز
در مورد چالش  هــاي این فناوری می توان بــه موضوعات مختلفی 
اشــاره کرد، از جمله پذیرش این فناوری نیازمند ســرمایه گذاری 
قابل توجه و تالش  هاي بســیار زیاد در سطح سازمان، نظام حقوقی 
و دولت اســت. بخش نفت و گاز در پردازش مقادیر زیادی از داده ها 
جهــت تلفیق تجزیه وتحلیل  هاي بیگ دیتا با سیســتم  هاي موجود 

چالش  هاي فنی و غیرفنی زیادی را به وجود آورده است. 
چالش  هاي فنی شــامل چگونگی استقرار فناوری بیگ دیتا به طور 
موثر با اســتفاده از ابزارهای نرم افزاری موجود و سیستم عامل  هاي 
محاسبات سخت افزاری امروزی است. در حال حاضر، الگوی کاملی 
از فناوری بیگ دیتا که متضمن ســود باالیی با توجه به محدودیت 

زمان و بودجه باشد، وجود ندارد. 
همچنین اســتقرار این فناوری می بایســت جنبه  هاي اخالقی را در 
نظر داشته باشد تا صالحیت معیارهای اخالقی و مدیریت سازمانی 
را برآورده ســازد.]38[ این موضوع بــه جلوگیری از حوادثی که بر 
زندگی انســان، محیط زیســت و اعتبار صنایع نفت و گاز تاثیرگذار 
اســت، کمک می کند. چالش  هاي غیرفنی شامل نحوه ی همکاری 
بین بخش  هاي صنعت جهت اســتقرار این فناوری و کسب حداکثر 
بهره وری از سیســتم بیگ دیتا به طور موثر اســت. مشکلی مانند 
ایجاد مجدد گذرواژه ی امنیتی جهت ایجاد دسترسی به حساب  هاي 
شــخصی کارگران صنعت به دلیل عدم برقراری ارتباط بین بخش 
IT 13 و دیگر بخش ها می تواند بســیار وقت گیر باشــد. در ســطح 

باالتری از مدیریت فناوری بیگ دیتا، می تواند نگرانی هایی از قبیل 
حریم خصوصی داده هــا، مالکیت داده ها و حقوق مالکیت فکری را 

به وجود آورد.]39[ 

2- نحوه ی پردازش داده ها
کالن  داده در قــرن بیســت ویکم نیازی حیاتی اســت و در کلیه ی 
صنایع از جمله صنایع کشور ما نیز این داده ها هرچند به روش  هاي 
سنتی ولی گردآوری می شوند. این داده ها با همه ی ارزشمندی که 
دارند، ذاتا بی مفهوم هســتند و در واقــع تا زمانی که ندانید چگونه 
می خواهید از آن اســتفاده کنید، داده ها به خودی خود کاری انجام 
نمی دهند. درســت مثل نفت که تا وقتی پاالیش نشود و به سوخت 
تبدیــل نگردد،  ارزش باالیی نخواهد داشــت. ایــن که اصوال با چه 
الگوریتمی این داده ها را می توان تحلیل کرد، اهمیت بســیار باالیی 
دارد. معموال در شــرکت ها افرادی از بخش  هاي برنامه ریزی، سکان 
تحلیل را بر عهده می گیرند و چنین استنباط می کنند که تکنولوژی 

   1   برخــی از کاربردهــای فناوری BD در صنایع نفت و گاز

باالدستي

اکتشاف و جستجو
 تجزیه و تحلیل داده  هاي لرزه ای]7[

 داده  هاي لرزه ای خرد]8-63[
 نقشه  هاي D 1, D 2, D 3 زمین شناسی]9-62[

 کارآیی دکل حفاری و عملکرد حفاری]10[حفاری

مهندسی مخازن

 مدیریت مخازن]11[
 مدیریت مخازن حلقه بسته و جمع بندی مدل ها]12[

 جداسازی  ]13[
 مدل سازی مخازن]14[

 افزایش اکتشافات نفتی]15[

مهندسی تولید

 تجزیه وتحلیل کاهش خودکار تولید]16[
 روش  هاي تخصیص تولید]17[

 چاه  هاي پمپ میله ای]18[
 توسعه ی میدان]19[

 پروژه  هاي شکستگی هیدرولیک]19[
 پیش بینی رویدادهای خطیر]20-67[

 پیش بینی آسیب  هاي چاه]21-67[
 مدیریت هوشمند میدان نفتی از راه دور]23[

 مدیریت سوانح در میادین نفتی و گازی]23[

میان دستی

 کنترل و نگهداری خط لوله]24[انتقال خط لوله

انتقال دریایی
 بهبود عملکرد انتقال دریایی]25[

 کارآیی انرژی]26[

پایین دستی

پاالیش
 مدیریت دارایی  هاي نفتی و گازی]27[

 مدیریت جامع پاالیشگاه]28[
 بهره وری چاه]29[

سالمتی و امنیت 
اجرایی

 امنیت شغلی]30[
 تجزیه وتحلیل پیش بینی ایمنی]31[

 کاهش بیماری  هاي عفونی]4[

تجارت و فروش
  تجزیه وتحلیل نوسانات بازار]32-33[

 پیش بینی قیمت  هاي نفت خام]4[
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بــه خودی خود تمامی فرصت های بازرگانی را تشــخیص می دهد و 
داده به طور خودکار ارزش بیشــتری را به وجود می آورد، حال آنکه 
شــرکت  هاي بزرگ تولیدی غرق در داده های خودشان هستند که 
بیشتر آنها به صورت هاردکپی نگهداری می شوند که نه می توان به 
سادگی به آنها دسترسی داشت، نه آنها را مرتب سازی کرده و نه به 

سادگی نتیجه گیری کرد. 
واقعیت این اســت که برای بهره وری از انبــوه داده ها به یک 
مدل عملیاتی جهت پیاده ســازی تحلیل های تخصصی با تکرار 
در یک زمینــه  نیاز دارد. مدلی که به صــورت کاربردی قابل 
اســتفاده در شــرایط کنونی ما باشد، مدلی مشــابه با پلتفورم 
Kaggle خواهــد بود. در این راهبــرد از روش مدیریت داده 

)MDM-Master Data Management( استفاده می شود. 
ارکان ســه گانه ی این روش در مدیریت داده ها بر یکپارچه ســازی 
داده  هــاي داخلــی جمع آوری شــده حاصل نرم افــزار )ERP(  و 
کالن داده  هاي بیرونی با روش جمع آوری داده ی خودکار )الگوریتمی( 
بنا نهاده می شــود و روش اعمال مدیریت انسانی )متخصصین( به 

صورت تصحیحات روشی انجام می شود. 
در مقابل، کالن داده بر تحلیل داده  هاي نیمه ســاختاریافته و بدون 
ساختار متمرکز اســت و در صورتی که بتوان خروجی کالن داده را 
با سیســتم های ERP یکپارچه کنیم می توانیم به نتایج واقعی و با 
ارزشی برسیم و الزم است مدل و چارچوبی برای این روش در نظر 
گرفته شود و در پلتفورم Kaggle از روش خبرگی ساختاریافته ی 
نیروی انسانی برای پردازش، ذخیره و تحلیل داده ها استفاده شود.

1-2- عواملی که هنگام انتخاب سیستم عامل ها برای پردازش کالن داده ها 
باید در نظر گرفت و ابزارهایی برای توسعه ی برنامه  هاي کالن داده

اندازه ی داده ها: مهمترین عامل بــرای پیش بینی و انتخاب نوع 
سیستم عامل محاســباتی و تصمیم گیری در مورد استفاده از یک و 
یا چندین ســرور است. اگر یک سرور بتواند داده ها را مدیریت کند، 
اســتفاده از CPU چندهســته ای و GPU بهترین گزینه ها برای 

سرعت بخشیدن به محاسبات هستند. 
اگر داده ها نیازمند به اســتفاده از چندین سرور محاسباتی باشند، 
Hadoop و Spark گزینه  هاي بهتری جهت استفاده هستند، ولی 
سرعت پردازش داده ها توسط این سیستم ها مخصوصا برای پردازش 

داده  هاي تکراری کمتر است.
ســرعت پردازش: به این موضوع اشــاره دارد کــه قابلیت پردازش 
سیســتم ها در زمان واقعی چقدر است. این ویژگی برای پروژه هایی 

که به نتایــج قابل اطمینان در زمان واقعی بــرای نظارت آنالین و 
نگهداری از مجموعه نیاز دارند، ضروری است.]49[ 

توسعه ی مدل: شــامل نحوه ی عملکرد سیســتم برای گسترش 
دامنه ی کارآیی اســت. مراحل توسعه و آموزش، معموال به صورت 
آفالین انجام می شــود و برای بهینه ســازی پارامتر  هاي موجود در 

سیستم به زمان نیاز است.
این مرحله همچنین نیازمند افزایش تالش اســت زیرا در توسعه ی 
مــدل، کاربران با حجم زیادی از داده ها مواجه هســتند. در مقابل، 
پیش بینــی یا مراحــل تجزیه وتحلیــل داده  هاي کمتــر در زمان 
محاســباتی کمتر وجود دارد. انتخاب سیســتم عامل مناسب باعث 

موفقیت در توسعه ی مدل خواهد شد.
از طرف دیگــر، ارائه دهندگان خدمات بیــگ دیتا نیز نقش مهمی 
 Omnisci و Enverus در توســعه ی بیگ دیتا دارند. شــرکت
نمونه  هاي بسیار خوبی از شــرکت  هاي ارائه دهنده ی ابزارهای بیگ 

دیتا برای تجزیه وتحلیل داده ها هستند.
Enverus خدمات تجزیه وتحلیل داده  هاي دکل های نفتی را ارائه 
می کند که بیــش از 95درصد نــاوگان دکل ایاالت متحده، روزانه 
جهت مسیریابی از این خدمات استفاده می کنند. این تجزیه وتحلیل 
همچنین امکان پیش بینی میــزان تولید چاه ها و دکل ها را در آینده 

فراهم می کند.]51[ 

3- امنیت داده ها
نظارت بــر محیط کار با اســتفاده از دوربین هــا می تواند خطرات 
ایمنی و حوادث ناخواسته به ویژه در مناطق خطرناک در تجهیزات 
نفــت و گاز )به عنوان مثال دکل حفــاری( را کاهش دهد. جدا از 
مزایای ایمنی، تصاویر جمع آوری شــده توسط دوربین ها همچنین 
چالش  هاي جدی در زمینه ی حفظ حریم خصوصی به وجود آورده 

است.

1-3- نگرانی ها در مورد امنیت سایبری در سیستم کالن داده
بحث محرمانه بــودن اطالعات و حریم خصوصی داده ها، بررســی 
پیامدهای امنیت ســایبری را ضروری می کند. در ســال  هاي اخیر، 
حمله  هاي ســایبری بسیاری از سازمان ها و شرکت  ها را مورد هدف 
قــرار داده اند. در نتیجه این موضوع بــه فعالین حوزه ی نفت و گاز 
این نکته را خاطرنشان می کند که هنگام پذیرش فناوری بیگ دیتا 
توجه بیشتری به امنیت و موضوعات حمالت سایبری داشته باشند. 
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2-3- ارزیابی شدت حمالت سایبری به هر بخش از نفت و گاز
1( ارزیابی صنایع باالدستی

مرحله ی اکتشاف، کمترین میزان آسیب پذیری را در مقابل حمالت 
سایبری دارد. دو عملیات اول در فرآیند اکتشاف یعنی بررسی  هاي 
ژئوفیزیکی و تصویربرداری لرزه ای، یک سیستم جمع آوری داده  هاي 
بسته را ایجاد می کنند. حمله ی سایبری به این دو عملیات می تواند 
تاثیــر مالی کم و احتمال پایین ایجاد اختــالل در فرآیند کاری را 
داشــته باشد. حفاری  هاي اکتشافی و توصیفی14 با خطرات بیشتری 
مواجه هستند، زیرا این عمل شامل بسیاری از عناصر مراحل توسعه 
اســت. با این وجود، پذیرش تکنولوژی بیــگ دیتا به دلیل افزایش 
چشمگیر داده  هاي پردازش شده در دسته  هاي HPC ممکن است 
خطر را افزایش دهد. ســپس این داده ها بــه مراحل بعدی صنایع 
باالدســت نفت و گاز مثل حفــاری، طرح  هاي تکمیــل و تخمین 
ذخیره ی مخازن منتقل شــده که این عامل بــه نوبه ی خود اثرات 

حمله ی سایبری را چند برابر می کند.]55[ 
در مرحله ی توســعه خصوصا توســعه ی چاه  هاي نفــت و گاز نیز 
در معرض حوادث ســایبری قرار داریم. عملیات توســعه ی حفاری 
بــه دلیل تعداد زیــاد فعالیت  هاي حفاری و درگیری شــرکت  هاي 
مهندسی متعدد در کار، باالترین ارزیابی از شدت حمالت سایبری 
را دارند. در مرحله ی آخر به عملیات تولید اشاره می شود که با توجه 
به اینکه سیستم  هاي تولیدی بدون توجه به امنیت سایبری ساخته 
شده اند و نبود ابزار دفاع ســایبری می تواند باعث آسیب پذیر شدن 
فرآیند تولید شود، این بخش نیز به شدت تحت تاثیر آسیب حمالت 

سایبری قرار دارد. 
حمله ی ســایبری به آرامکو عربستان در سال2012، نمونه ای عالی 
از ضعف سیســتم  هاي صنعت است. این حمله که منجر به خسارت 
به 30هزار رایانه شــد، تالش کرد تا تولید نفت و گاز را در عربستان 
متوقف کند و از ورود تولیدات عربســتان بــه بازارهای بین المللی 
جلوگیــری کند.]56[ مرحله ی آخر زنجیره ی باالدســتی، از جمله 
مداخله ی چــاه، پایــان کار و رهاکردن چاه، ســطح پایین تری از 

آسیب پذیری سایبری را دارند.]55[ 

2( ارزیابی صنایع میان دستی نفت و گاز
داده  هــاي مربوط به جریان حاصل از تولید به پاالیشــگاه نیز برای 
هکرها جذاب است. نحوه ی محافظت از شبکه  هاي خط لوله در برابر 
حمالت ســایبری از راه دور یکی از بزرگ ترین نگرانی ها در بخش 
میان دست نفت و گاز اســت. هرگونه دستکاری این مقادیر جریان 

می تواند باعث ایجاد اختالف بین گزارش شرکت  هاي تولیدکننده و 
پاالیشگاه ها شود که باعث تاثیر منفی بر روابط شرکت و قیمت سهام 
می شــود. هزینه  هاي حمله ی سایبری به خط لوله همچنین شامل 
هزینه ی وقفه در کار و آســیب به اشــخاص ثالث و آسیب فیزیکی 
بر تجهیزات و سیســتم  هاي کنترل است. سیستم مدیریت نرم افزار 
خط لوله نظارت کامل بر مراحل انتقال دارد. سیســتم  هاي کنترل 
و جمع آوری داده )SCADA 15(  کــه به اپراتورها اجازه ی نظارت 
و کنترل بر بســیاری از جنبه  هاي استفاده از سیستم SCADA از 
جمله قطع خط لوله، جهت جلوگیری از نشت گاز را می دهد.]57[  
از جمله مزایای سیســتم SCADA کاهش هزینه  هاي عملکرد و 

بهبود بهره وری سیستم است.

3( ارزیابی صنایع پایین دستی نفت و گاز
بیشــترین قسمت  هاي مورد حمله ی ســایبری در این بخش شامل 
عملیات  هاي کنترلی خاص نســبت به تجهیزات ایمنی و فشار باال و 
دمای باال از جمله فرآیندهایی مثل کمپرســورها، پمپ ها و قدرت 
برق اســت. هرگونه خســارت به سیســتم، منجر به از دست رفتن 
کنترل بر تجهیزات شــده و می تواند باعث مشــکل در پردازش یا 
خاموش شــدن کل سیستم پاالیشگاه شود. به طور کلی، تجهیزات 
موجود در پاالیشــگاه توسط اپراتورهای انســانی نظارت و کنترل 
می شــوند و از بازخورد سنسورها و الگوریتم ها برای نظارت بر روند 
پردازش اســتفاده می شود. در استقرار فناوری بیگ دیتا، با توجه به 
اینکه سنســورها به هم مرتبط هســتند، در نتیجه پیچیدگی روند 
پردازش به میزان قابل توجهــی افزایش می یابد. اتصال تجهیزات از 
دید عملیاتی سودمند است، اما باعث افزایش حمالت سایبری شده 
و قسمت  هاي بزرگی از تاسیسات را در معرض حمالت سایبری قرار 

می دهد.]58[ 

3-3- مجموعه قوانین جالب توجه در مورد امنیت داده ها
شــرکت  د  ر مو ر  د  2015 ل ســا ر  د کــه  عــوی  د طــرح 
Arias v. Intermex Wire Transfer مطــرح شــده بود که 
مربــوط به برنامه Xora بود این اجازه به شــرکت داده شــده بود 
تا محل کارمندان را از طریق GPS ردیابی کنند.]52[  شــاکی از 
شرکت Intermex بابت عدم رعایت حریم خصوصی و استفاده از 

شیوه  هاي ناعادالنه ی تجارت شکایت کرد.
با اینکه پرونده در نهایت خارج از دادگاه حل وفصل شد، ولی این موضوع 

آگاهی از مسائل مربوط به حریم خصوصی کارکنان را مطرح کرد.
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به عنوان مثال در مورد داده  هاي عملیاتی صنایع باالدســتی نفت و 
گاز، وگا جورجیو و همکاران 16 به دلیل انعقاد قرارداد تعیین مالکیت 

داده ها، مشکالت مدیریت داده ها را گزارش کردند.]53[ 
لــو و همکاران 17 توجه به نیازهای حریــم خصوصی در جمع آوری، 
ذخیره سازی و پردازش داده ها در اســتفاده از فناوری بیگ دیتا را 
نشــان دادند.]54[ پس حفظ حریم خصوصی داده ها در اســتفاده 
از این فنــاوری خصوصا در صنایع نفــت و گاز جهت جلوگیری از 
فاش شــدن اطالعات و داده ها بســیار حائزاهمیت است. در ارتباط 
با حفظ حریم خصوصی داده هــا، نگرانی از جریان داده  هاي مرزی 
یکی دیگر از مشکالت این زمینه است زیرا امکان نصب سیستم  هاي 
جمع آوری، ذخیره سازی و پردازش در کشورهای دیگر وجود دارد و 

حفظ داده  هاي این دستگاه ها از مسائل موجود است.

4- راه حل  هاي امنیت سایبری برای شبکه  هاي کالن داده
1( راه حل مدیریت شناسایی و دسترسی

این راه حل حفاظتی مخصوصا در نقاط پایانی یا لبه ی شبکه )یعنی 
دســتگاه  هاي تلفن همراه، لپ تاپ ها و سرورها( ضروری است. این 
موضوع به افراد اجازه ی دسترســی به سیستم به دالیل مناسب در 

زمان مناسب را می دهد. 
این راه حل با چالش  هاي جدی روبرو اســت. رمز عبور، شــماره ی 
شناســایی شــخصی )PIN( یک رویکرد متعارف برای شناسایی 
دیجیتالی اســت و به طور گسترده در مناطق مختلف کاربرد دارد. 
در صورتی که مهاجمان ســایبری هنگام هک کــردن رمز عبور و 
شناسایی حساب ایمیل شرکت و یا سیستم  هاي آن، در تالش برای 
ورود، تعداد ورودهای ناموفق افزایش یابد سیســتم به طور خودکار 

ورود را محدود کرده و از حمله جلوگیری می شود. 
راه حل دیگر تطابق بیومتریک اســت که یک رویکرد پیشرفته برای 

شناسایی و احراز هویت افراد است. 
در این روش مجموعه ای از داده  هاي قابل تشخیص که منحصربه فرد 
هســتند )از جمله: اثر انگشت، دســت، صورت، عنبیه، DNA( و 
ویژگی  هاي رفتاری )ماننــد امضا، صدا( در صورت تطبیق داده  هاي 
الگو با مشخصات فرد، سیستم، فرد را شناسایی می کند. در مقایسه 
با راه حل رمز عبور، در راه حل بیومتریک امکان کپی، اشتراک گذاری 
و فراموش کردن وجود ندارد. در چند ســال گذشته از تکنیک  هاي 
اثر انگشت و تشــخیص چهره برای افزایش سطح امنیتی برخی از 
تلفن  هاي هوشمند تجاری استفاده شده است. با این حال، کارگران 
میادین نفت و گاز به دلیل اســتفاده از دستکش و عینک محافظ با 

چالش هایی در استفاده از تطبیق بیومتریک برای دستگاه  هاي تلفن 
همراه صنعتی مواجه هستند.]59[

2( رمزگذاری داده ها
هــدف از رمزگذاری داده ها جلوگیری از نشــت اطالعات خصوصی 
از طریق دسترســی به آنها و کاهش آسیب حمالت سایبری است. 
رمزگذاری باعث می شــود تا داده ها بدون دسترســی مجاز و کلید 
رمزگشــایی قابل خواندن نباشند. به طوری که تالس 18 نمونه هایی از 
شرکت  هاي نرم افزاری ارائه کننده ی خدمات رمزگذاری برای بخش 
نفت و گاز را ارائه می کند.]60[ رمزگذاری داده  هاي لرزه ای نمونه ی 
عالی از برنامه  هاي بیگ دیتا اســت. در رمزگذاری با استفاده از یک 
سیســتم خاص، داده  هاي حساس را جایگزین داده  هاي غیرحساس 
می کند که این موضوع باعث بهبود عملکردی در هنگام استفاده از 

داده ها می شود.

3( سیستم عامل امنیت سایبری صنعتی
سیســتم عامل امنیت سایبری صنعتی بســیاری از ابزارهای جامع 
جهــت محافظــت و دفــاع از شــبکه ICS 19 را در برابــر حمالت 
نرم افزارهای مخرب فراهم می کند. برخی شرکت  هاي نرم افزاری این 
ســرویس امنیت ســایبری صنعتی را برای بخش نفت و گاز فراهم 
کرده اند، مانند Dragos، Sentry، CyberX. عالوه بر این، برای 
دفاع بیشتر، این سیســتم عامل همچنین راه  هاي فعالیتی هکرها را 
که ICS، شــرکت  هاي O&G را هدف قرار می دهند، مورد هدف 
قــرار می دهد، به عنوان مثال Dragos یک سیســتم عامل امنیت 
ســایبری صنعتی اســت که پنج گروه هکر را به این شرح ردیابی 

کرده است:]60[
 گروه Xenotime باعث اختالل در صنایع نفت و گاز در عربستان 
ســعودی در ســال2017 و در اروپا، خاورمیانه و مناطق آمریکای 

شمالی در سال2018 شده است.
 گروه Magnallium که صنایع پتروشیمیایی عربستان سعودی، 
اروپا و آمریکای شمالی را از سال2013 مورد هدف قرار داده است.

 گروه Chrysene که اولین بار در سال2012 با حمله به آرامکوی 
عربستان ســعودی مورد توجه قرار گرفت. اهداف اولیه ی این گروه 
شــامل صنایع پتروشــیمیایی، نفت و گاز و صنایــع تولید برق در 

منطقه ی خلیج فارس است. 
 گــروه Hexane روی نفت و گاز و ارتباطات در آفریقا، خاورمیانه 
و جنوب غربی آســیا تمرکز دارد. این گروه از ماه می ســال2019 
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شناسایی شده است.
 IT که برای حمالت طوالنی مدت و مستمر به ،Dymalloy گروه 
و سیســتم  هاي عملیاتی بسیار توانمند عمل می کند. هدف  هاي این 

گروه در ترکیه، اروپا و آمریکای شمالی است.
ســایر تکنیک  هاي حفاظتــی از قبیل نرم افزارهــای ضدویروس20، 
فایروال ها21 و برنامه  هاي امنیتی تلفن  هاي هوشمند همچنین باعث 

افزایش سطح امنیت سایبری می شود.

نتیجه گیری
در ایــن مقاله یک بررســی منظم از تجزیه وتحلیــل بیگ دیتا در 
زمینه ی صنعت نفت و گاز ارائه شد. توسعه  هاي اخیر در فناوری بیگ 
دیتا، باعث افزایش بهره وری و به حداکثر رساندن ارزش دارایی  هاي 
صنعت شــده است. همچنین در این مقاله ســطح آمادگی ابزارها، 
سیســتم عامل ها و ساختار شبکه برای توســعه ی بیگ دیتا بررسی 
شد. پیشرفت  ها در زمینه ی محاسبات داده، ذخیره سازی و فناوری 
محاســبات ابری توانایی محاســباتی سیســتم ها را جهت پردازش 
داده ها افزایش داده اســت که این موضــوع فرصت  هاي جدیدی را 
برای برنامه  هاي کنترل و نظارت بر میدان نفتی و پاالیشــگاه ایجاد 

کرده است.
توسعه ی بیگ دیتا همچنین نگرانی  هاي زیادی را در مورد مدیریت 
و حفاظت از داده ها ایجاد کرده است که در این مقاله به این موضوع 
از نظر حریم خصوصی داده ها، داده  هاي فرامرزی و لزوم امنیت آنها 

و مقررات در زمینه ی حفظ حریم خصوصی پرداخته شد. همچنین 
تجزیه وتحلیلــی درباره ی شــدت حمالت ســایبری به بخش  هاي 

مختلف صنایع نفت و گاز را بررسی کردیم.
خالصه ی مواردی که در این مقاله اشاره شد، به شرح زیر است:

1- از مرور مقاالت مختلف، این موضوع دریافت شد که همکاری  هاي 
بین المللی و نقش اساسی شرکت  هاي زنجیره ی تامین در توسعه ی 

فناوری بیگ دیتا در صنعت نفت و گاز بسیار مهم بوده است.
2- بر خالف تالش  هاي فراوان برای توسعه و به روزرسانی سیستم ها، 
قانونی برای حفظ حریم خصوصی، شکاف نظارتی بر داده  هاي مرزی 

در بین کشورها وجود ندارد.
3- توسعه ی بیگ دیتا موضوعاتی از قبیل امنیت سایبری را مطرح 
کرده اســت که با توجه به این موضوع، اســتفاده از سیســتم  هاي 
پیشرفته جهت حفاظت از سیستم  هاي موجود در صنعت و داده  هاي 
آن در برابر حمالت ســایبری ضروری اســت. بعضی پیشرفت ها در 
ســطح مدیریت و ارتباطات بین IT و سایر بخش  هاي صنعت برای 

کاهش اثرات حمله ی سایبری ضروری است.
این موارد بر سرعت پذیرش فناوری بیگ دیتا و کارآیی آن در بخش 
نفت و گاز تاثیر گذاشته است. پرداختن به موضوعات مطرح شده در 
این مقاله و فراهم سازی زمینه  هاي توسعه ی این فناوری در صنعت 

منجر به افزایش بهره وری و کارآیی صنعت خواهد شد.
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