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فرآیـــند تولیـد نــرم  افزارهای تخصـــصی 
در حوزه باالدستی مهندسی نفت

سعید صادق نژاد1  مركز فن  آوری شركت مپصا

مقدمه
مهم  ترين ســرمايه  های يك كشور دانش 
و تکنولوژی آن در حوزه های مختلف است. 
تکنولــوژی را مثــل كاال نمی  تــوان در بازار 
خريــد و فروش كرد؛ بــه همین دلیل هر فرد، 
شــركت يا كشــوری بايد خود تکنولوژی را 
به دســت آورد. از طرف ديگــر، میزان تولید 
علــم و تکنولــوژی نقش عمــده  ای در تعیین 
جايگاه يك كشــور در معــادالت اقتصادی 
و سیاســی جهــان دارد. در اين میــان اهمیت 
به دســت آوردن تکنولوژی تولیــد نرم  افزار 
بر كســی پوشیده نیســت. در همین راستا و با 
توجه به نفت  خیز بودن كشورمان، دست  يابی 
به دانش فنی تولید نرم  افزار در بخش باالدستی 
مهندســی نفت از اهمیت به سزايی برخوردار 

است.
يکــي از اصلی   تريــن نیازهــاي صنعــت 
نفت در بخش باالدســتی، در اختیار داشــتن 
نرم افزارهــای تخصصی متناســب با شــرايط 
مخازن و چاه های نفت و گاز كشــور اســت 

كــه در اين زمینه اهمیت تولیــد نرم   افزارهای 
بومی بر كسی پوشیده نیست. مهم  ترين مزيت 
تولید نرم افزارهای بومي را در وهله نخســت 
می  توان  كســب دانش فنی دانســت؛ چراكه 
تیم توســعه  دهنده نرم  افزار بدون احاطه دانش 
كامل، نمی  تواند به موفقیت الزم دســت يابد. 
تولیــد چنیــن نرم  افزارهايی هم  چنین ســبب 
خودكفايــی در ايــن زمینــه و جلوگیری از 
خروج ارز از كشــور خواهد شد كه در ادامه 
می تواند مانع از افشای اطالعات میادين گردد. 
از ديگــر مزايای تولیــد نرم  افزارهــای بومی 
می  توان به برقراری پشــتیبانی مؤثــر نرم  افزار 
در داخل كشور اشــاره كرد. سفارشی  سازی 
نرم  افــزار بر اســاس نیاز صنعت نفــت و گاز 
كشور از ديگر مزايای اين گونه طرح  هاست. 
ضمن اينکه پشتیبانی هر نرم  افزار عامل پويايی 
آن خواهــد بود. با توجه به مشــخصات ويژه 
مخــازن نفت و گاز كشــور و پیچیدگی  های 
تولیــد از آنها، بــه طور حتم بومی  ســازی بر 
اســاس نیازهای موجود گره  گشای بسیاری از 

مشــکالت پیش  رو خواهد بود. بــا در اختیار 
داشــتن كد نرم  افزار بــه راحتی مــی توان از 
روابط و معادالت بومی نفت و گاز كشور در 

پیاده  سازی آن سود جست.
در برنامهريزی، مديريت و راهبری موفقیتآمیز 
پروژه  های نرم  افزاری صرف  نظر از اندازه و میزان 
پیچیدگی آنها از متدولوژی  های توسعه نرم  افزار 
استفاده می  شود و بنا بر متدولوژی مورد استفاده، 
فرآيندهــای تولیــد و توســعه متفاوتی در هر 
پروژه نرم  افزاری طی خواهد شد. بديهی است 
كــه اجــرای موفقیت  آمیــز چنین پروژههايي 
از يك متدولوژی مدون، غیــر  تبعیت  بدون 
ممکن خواهد بود. در دهه گذشته پروژه  های 
متعدد نرم  افزاری در حوزه باالدستی مهندسی 
نفت در كشور اجرا شده كه متأسفانه اكثر آنها 
به علت عدم توجه به چرخه حیات نرم  افزار و 
به طور كلی مقوله متدولوژی تولید نرم  افزار، با 
شکست مواجه شده  اند. چرخه حیات نرم  افزار 
از فــاز تعريــف پروژه2، آغاز شــده و پس از 
پیاده  ســازی نرم افزار در فاز توسعه3، وارد فاز 
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نگهداری4 می  شــود. عدم توجــه كامل به هر 
يك از اين بخش  ها، ســبب بروز مشــکل در 
چرخه حیات نرم  افزار می  شــود. عدم شناخت 
و تعريف درســت نرم  افزار در فاز اول، سبب 
تولیــد نرم  افزارهايی با قابلیت محدود و احیاناً 
ناهمگون با نیاز كاربران خواهد شــد. نداشتن 
برنامه و يا متدولوژی كارآمد در فاز توســعه 
و هم  چنین تهیــه نکردن مســتندات كافی از 
نرم  افزار، ســبب تولیــد نرم افزارهــای بدون 
پشتیبانی مستمر شده و به تبع آن، عدم امکان 
رفع اشــکاالت برنامــه ای موجــود و ناتوانی 
در افزايــش قابلیت  هــای جديد بــه آنها، از 
مهم  ترين مشــخصات اين نرم  افزار  هاست كه 
مثال  هــای متعــددی از اين دســت در حوزه 
باالدستی مهندســی نفت وجود دارد. ممکن 
اســت تصورات مختلفی از زمان مرگ يك 
نرم  افــزار در ذهن متصور شــود امــا در واقع 
زمانی نرم  افزاری چرخه حیات خود را كامل 
نموده و به زمان مرگ خود می  رسد كه نتوان 
ازآن نگهداری و پشتیبانی كرد و چه بسا حتی 
نرم  افزار، كارآيی معمول خود را داشته باشد. 
نرم  افزارهايــی كه با چنین مشــخصاتی تولید 
می  شوند حتی در بدو ورود به محیط كاربران، 
مرده5 محسوب می  شوند. از سوی ديگر، عدم 
توجه درست به فاز پشتیبانی نرم  افزار، و فراهم 

نیاوردن ملزومات پشــتیبانی آن از ديگر علل 
شکست پروژه  های نرم  افزاری در كشور بوده 
كه در اين خصوص به عنوان نمونه می  توان به 
پروژه  های نرم  افزاری انجام شده در دانشگاه  ها 

اشاره كرد.
هدف اصلی اين نوشــتار، بررسی چرخه 
طبیعی حیــات نرم  افزار و مراحل آن اســت؛ 
چراكــه متأســفانه در فرآيند تولیــد نرم  افزار 
در كشــور، بخش  هــای مختلــف اين چرخه 
به صــورت كامل مورد توجه قــرار نگرفته و 
نرم  افزارهايــی كــه تا كنون در كشــور تولید 
شده  اند نقاط ضعف بسیاری در هر يك از اين 
بخش  ها دارند. همان طور كه گفته شد مهجور 
ماندن هر يك از عناصر چرخه حیات نرم  افزار 
صدمات جبران  ناپذيــری را به آن وارد كرده 
و زحمات فراوانی كه صــرف تولید نرم  افزار 
شــده را از بین خواهد برد. از اين رو در ادامه 
به معرفی چرخه حیات نرم  افزار پرداخته و در 
پايــان چند پروژه موفق در ايــن زمینه معرفی 

خواهد شد.

1-چرخه حیات نرم  افزار
متدولوژی يك روش نظام مند برای تعیین 
وظايف و مســئولیت  های اعضای تیم توسعه 
نرم  افزار بوده و هــدف آن تولید نرم  افزاری با 

كیفیت در كمترين زمان ممکن و در محدوده 
بودجه مد نظر اســت. ســه مبحــث كیفیت، 
بودجــه و زمان مســائل اصلی در مهندســی 
نرم افــزار هســتند. تاكنــون متدولوژی  هــای 
مختلفی به صورت ســاخت  يافته و شــیءگرا 
بــرای فرآيند تولید نرم  افزار ارائه شــده كه از 
 RUP،آن جملــه می  توان بــه متدولوژی  های
كــرد.  اشــاره  و...   Xp، Catalysis،Scrum
مســتقل از متدولوژی مورد اســتفاده، فرآيند 
تولیــد نرم  افزار كــه با عنــوان »چرخه حیات 
تولید نرم  افزار6« نیز شناخته می  شود را می  توان 
به مراحــل اصلی زير كه به صــورت عام در 
تمامی متدولوژی  های معرفی  شــده مشــترک 
بــوده و به نوعی چرخه اصلــی تولید نرم  افزار 
را شکل می  دهند خالصه كرد ]1[ )شکل-1(:

*تحلیل
*طراحی 

*پیاده  سازی
*آزمايش
*استقرار
*پشتیبانی

نکتــه مهــم در اين بیــن، نحــوه عمل و 
زمان  بندی اجــرای اين مراحل اســت كه در 
آن از روش تکرار7 اســتفاده می  شود ]2[. اين 

  1    چرخه عمر نرم افزار

٣ 
 

 ]1 [دكر خالصه دنده  مي شكل را افزار  نرم توليد اصلي چرخه نوعي به و بوده مشترك شده  معرفي هاي  متدولوژي
  :)1-شكل(
  تحليل •
   طراحي •
  سازي  پياده •
  آزمايش •
  استقرار •
 پشتيباني •

 
اسـتفاده   7تكـراري  روشـي   از  در آن   كـه  مراحـل اسـت     اجراي اين  بندي  و زمان عمل   نحوه   ،نكته مهم در اين بين    

 مـرور  بـه  و آغاز شـده   كوچك هاي  بخش از پروژه ابتدا در كه دهد  مي اجازه افزار  نرم توليداين روش   . ]2 [شود  مي
 عناصـر هـر يـك از       سعي خواهد شد به صورت مختصر توضيحاتي در خـصوص            در ادامه . كند رشد سيستم مانز

 هـر  هاي تخصـصي خـود در  افزار  آوري مپصا در توليد نرم  ارائه شود و نحوه عملكرد مركز فنافزار    چرخه حيات نرم  
  .دشوها تشريح   يك از بخش

 
  چرخه عمر نرم افزار: 1شكل 

  
  8تحليل-1- 1

يـا   يان مـشتر  .اسـت آن   9هـاي   يازمنـدي  ن يلتحلاستخراج و    ، مستقل افزار  نرميك   يد در تول  ها  فعاليت ينتر  ماز مه 
 يجـه نت يا به عبارت بهتر از       وافزار در دست تهيه       از نرم  ي انتزاع -ي مفهوم يمعموال تصور  افزار   نرم 10كاربران نهايي 
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روش تولید نرم  افزار اجازه می  دهد كه در ابتدا 
پروژه از بخش  های كوچك آغاز شــده و به 
مرور زمان سیســتم رشــد كند. در ادامه سعی 
خواهد شــد به صورت مختصــر توضیحاتی 
در خصــوص هــر يــك از عناصــر چرخــه 
حیات نرم  افزار ارائه شــده و نحــوه عملکرد 
مركز فن  آوری مپصا در تولیــد نرم  افزارهای 
تخصصی خود در هر يك از بخش  ها تشريح 

شود.

1-1-تحلیل8
تولیــد  در  فعالیت  هــا  مهم  تريــن  از 
يك نرم  افــزار مســتقل، اســتخراج و تحلیل 
نیازمندی  های9 آن اســت. مشتريان يا كاربران 
نهايی10  نرم  افزار معمــوال تصوری مفهومی- 
انتزاعــی از نرم  افــزار در دســت تهیــه و يا به 
عبارت بهتــر از نتیجه نهايی خواسته  هايشــان 

دارند. لذا در ايــن مرحله نیازمندی  های مبهم 
و بعضاً متضاد نرم افزار توســط تیم متخصص 
مهندسی شناسايی می شــود. نتیجه نهايی اين 
فاز، ســند دامنه و يا محدوده سیســتم11 است. 
در ايــن فاز كه بــا برگزاری جلســات متعدد 
تیم تولیدكننــده نرم  افزار با كاربر نهايی انجام 
می  شــود، توصیف كلــی از وضعیت مطلوب 
كاربران و انتظارات آنان از نرم  افزار استخراج 

شده و مستند خواهد شد.
عالوه بر مســائل مطرح شــده، بــا توجه 
بــه حجم زياد محاســباتی موجــود در اغلب 
نرم  افزارهای مهندســی نفت، مركز فن  آوری 
شركت مپصا با اضافه  كردن يك بخش به اين 
فاز، به مستند  ســازی الگوريتم  های محاسبات 
)اعــم از الگوريتم  های محاســبات مهندســی 
نفــت، رياضــی و ...( و پارامترهای خروجی 
نرم  افــزار می پــردازد كه نتیجــه آن گزارش 

فنــی نرم  افزار12 اســت. عالوه بــر جمع  آوری 
روش  های معمول محاسبات از طريق مطالعات 
كتابخانــه  ای، روش  های جديد نیز بايد مدنظر 
قرار گرفته و در گزارش فنی به آنها اشاره شود. 
در گزارش فنی عالوه بر تشريح الگوريتم  های 
مورد استفاده، مثال  های حل شده متعددی نیز 
بايد اضافه شود كه اين بخش از مستندسازی، 
ورودی فــاز آزمايــش نرم  افــزار را تشــکیل 
می  دهد. هم  چنین از ايــن گزارش می  توان به 
عنوان راهنمای تخصصی13 نرم  افزار نیز ســود 
جست. تحلیل دقیق روش  های موجود در حل 
مسائل مهندســی نفت، تیم توســعه  دهندگان 
نرم  افــزار را قــادر می  كند كــه فازهای بعدی 
نرم  افــزار را با اطمینان و ســرعت بیشــتری به 

پیش ببرند.

1-2-طراحي14
ســاخت مدل براي يك نرم افــزار قبل از 
پیاده  سازی آن دقیقاً شبیه به طراحی نقشه براي 
ســاخت يك ساختمان اســت. در بسیاري از 
شاخه هاي مهندسي، پیش از ساخت محصول 
به توصیــف چگونگي محصوالتــي كه بايد 
ســاخته شــوند می  پردازند كه توسعه نرم  افزار 
نیز از اين امر مســتثنی نیســت. طراحی سبب 
شــکل  گیری ديد درســتی از اركان معماری 

نرم  افزار خواهد شد.
در مهندســی نرم  افــزار بــراي تولید يك 
محصول، نیاز به يك زبان مدل  ســازي داريم 
كــه بتوانــد ديدگاه  هــای مختلــف معماري 
سیستم را در طول چرخۀ تولید آن مدل  سازی 
كند. برای دســت  يابی به اين هدف ابزارهاي 
 UML مدل  سازي گوناگوني كه سر دسته آنها
است، مورد استفاده قرار می  گیرد. اين ابزارها 
كه زباني براي مشخص  ســازي، مدل  ســازي، 
ايجاد نقشــه تولیــد نرم افــزار و از همه مهمتر 
مستند سازی محصول نرم افزاري ]3[. فرهنگ 
واژگان و قواعــد زباني مثل UML چگونگی 
ســاخت يك مدل يا چگونگی خواندن يك 
مــدل را به مــا ارائه می  دهد. بــه عبارت بهتر، 
زبان مدل  سازي شــامل نمودارهايي است كه  PVT Pro 2    شمای نرم افزار  

٨ 
 

• 

  
 PVT Proشماي نرم افزار : 2شكل 

Lab Proافزار   نرم- 2- 2

اسـت   مغـزه  آنـاليز  ارزشـمند  هاي  داده يكپارچه و مطمئن سازي  ذخيره به جديد نگاهي آغازگر Lab Pro افزار  نرم
 كـاربردي  اي  برنامه به را افزار  نرم اين مناسب، گرافيكي محيط كنار در ها  داده ذخيره يكپارچه سيستم. )3-شكل(

 جداگانه حوزه سه از مخزن هاي  داده ترين  مهم .ستا كرده تبديل آزمايشگاهي اطالعات مديريت و نگهداري براي
  :دكر ذخيره افزار  نرماين  در توان  مي را
   )RCAL, SCAL (مخزن هاي  داده •
  )محاسباتي و ويژه معمولي، هاي  الگ شامل (پتروفيزيكي هاي  داده •
 مطالعـات  شناسـي،   فـسيل  شناسـي،   سـنگ  شناسي،  چينه مثل مطالعاتي نتايج شامل (شناسي  زمين هاي  داده •

 ) XRD, SEM ها،  شكاف

  
 هـاي   بخـش  مقايـسه  قابليـت  Lab Pro ،يكپارچـه  اطالعـاتي  بانك تشكيل و فراوان هاي  داده آوري  جمع بر عالوه

 وضـوح  چنـد  در مختلـف  هاي  داده از حاصل نمودارهاي تصويري نمايش امكان. دارد يكديگر با را ها  داده مختلف
 افـزار   نـرم  هـاي   قابليـت  ديگـر  از هم، كنار در نمودار چندين زمان  هم رسم چنين  هم و همگام صورت به و مختلف
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هر متدلوژي براي نمايــش، تحلیل و طراحي 
سیستم  ها از آن استفاده مي  كند. پس از انتخاب 
معماری15 مورد نیاز نرم  افزار، مستندســازی16 
برای تعیین اهداف سیســتم، نگهداری آينده 
و ارتقاء و بهبود سیســتم بايد نرم  افزار به طور 
كامل طراحی شود. خروجی اين بخش، سند 
طراحی نــرم افزار17 بــه همــراه دياگرام  های 

مختلف زبان مدل  سازی است.

1-3-پیاده  سازی18
پیاده  سازی بخشی از فرآيند تولید نرم  افزار 
است كه در آن كدهای پروژه نوشته می  شود. 
در اين فاز، نرم  افزار بر اساس معماری به دست 
آمده از فاز طراحی، پیاده  سازی شده و ساخت 
يك نرم  افزار انجام می  شــود. در پیاده  ســازی 
مستقل از زبان پیاده  سازی كه خود تابع شرايط 
و مختصات نرم  افزار مورد استفاده )سرعت و 
حجم محاســبات موجود در نرم  افزار( است، 
بايد بــه پايگاه19 مورد اســتفاده در نرم  افزارها 
توجه ويژه داشت. با توجه به اينکه نرم  افزارهای 
مختلف مهندسی نفت دارای ساختاری مرتبط 
با هم بوده و معمــواًل  خروجی يك نرم  افزار، 
ورودی نرم  افزار ديگری اســت، لــذا در اين 
بخش ايجاد پايگاهی يکپارچه، كمك شايانی 
به ساختار يك  دست و يکپارچه نرم  افزارهای 

اين حوزه خواهد كرد.

1-4-آزمون نرم  افزار20
آزمون يا تست نرم  افزار يکي از مهمترين 
فرآينــد  حیــن  در  كه  است  بخش  هايــی 
پیاده  ســازی پروژههای نرم  افزاری بايد مــورد 
توجه ويژه قرار گیرد. در تمام متدولوژی  های 
تولید نرم  افــزار برای آزمــون، روش مدونی 
در نظــر گرفته شــده اســت. صحت و دقت 
فعالیتهای آزمون نرم  افزار به طور مستقیم در 
كیفیت نتايج پروژهها مؤثر اســت. از ايــن رو 
برنامهريزی و اجرای صحیح آزمون نرم  افزار 
يا  موفقیت  در  تعیینكننده  ای  نقش  ميتواند 

شکست پروژههای نرم  افزاری ايفا كند. 
تســت نرم  افزار روش  ها و استراتژی  های 

متعددی دارد كه از آن جمله می  توان به تست 
جعبه ســفید21، تست جعبه سیاه22، تست جعبه 
خاكستری23، تســت بصری24 و ... اشاره كرد 
]1[. در دنیای مهندســی نرم  افزار از ابزار  های 
مختلفی برای آزمون نرم  افزار استفاده می  شود 
و مستندســازی روش تســت و نتايــج آن از 
خروجی  های اين فاز اســت. در پايان آزمون، 
هر آزمون  گر، گزارش مستند آزمون25 را تهیه 

می  كند.
آزمون نرم  افزار در سطوح مختلفی انجام 
می  شــود. به عنوان نمونه می  تــوان به آزمون 
واحــد26 كــه در ســطح اجزای كد اســت يا 
تســت يکپارچگی27 كه در ســطح نرم  افزار و 
بــه صورت يکپارچه انجام می  شــود و از همه 
مهم  تر تســت پذيرش28 كه در سطح كاربران 
نرم افزار صورت می  گیرد اشــاره كرد. در اين 
نوع آزمون پس از ارائــه نرم  افزار به كاربران 
نهايی، آزمونی توســط آنها انجام می  شــود تا 
مشــخص شود آيا نرم  افزار تهیه شده بر اساس 
نیاز های اولیه آنان كه در مســتند دامنه آورده 

شده بود، پیاده  سازی شده يا خیر.

1-5-استقرار29
پــس از پايان تســت نرم  افزار، اســتقرار و 
تحويــل سیســتم در محیط كار نهايــی انجام 
خواهد شد. تمركز اين فاز بر تضمین نرم افزار 
برای اســتفاده كاربــران نهايی اســت. در اين 
نقطــه از چرخه  حیات نرم  افــزار، تمركز روی 
بازخــورد كاربــر در خصوص تنظیــم دقیق 
محصول، پیکربندی، نصب و نکات مربوط به 
قابلیت اســتفاده خواهد بود. با به اتمام رسیدن 
اين فــاز، بايد اهداف چرخه  حیــات برآورده 
شده باشــد و پروژه در موقعیتی قرار گیرد كه 

بتوان آن را خاتمه داد. 
اين فاز بر اســاس نوع نرم  افزار تولید شده 
ممکن است بسیار ساده و يا بسیار پیچیده باشد. 
نصب نســخه   ای جديد از يك بسته نرم افزاری 
موجود ممکن است بسیار ساده باشد؛ در حالی 
كه جايگزينی محصولی مثل شبیه  ساز مخازن با 

رقبای خارجی آن بسیار پیچیده است.

1-6-پشتیبانی30
نرم  افــزار ماهیتــی پويا دارد كــه پس از 
اســتقرار يك پــروژه نرم  افــزاری بــه اتمام 
نمی  رســد. ارتقای نرم  افزار و ارائه نسخه  های 
جديد با قابلیت  های بیشــتر و يا نیازمندی  های 
جديدی كه كاربران با آن مواجه می  شــوند، 
رفــع خطاهــای موجــود در سیســتم فعلی، 
آموزش مســتمر كاربران سیســتم و آموزش 
كاربــران جديــد از مهم  تريــن اهــداف فاز 
پشــتیبانی محســوب می  شــوند. به طور كلی 
نرم  افزار بدون پشــتیبانی يــك موجود مرده 
محســوب می  شــود. اين نکته مهم نیست كه 
تیم تولید و توســعه برای ايجاد يك نرم  افزار 
چقدر زمــان و برنامه  ريزی مصرف می  كنند؛ 
چراكــه اگــر در پايــان كاربران ســازمان از 
عملکرد نرم  افزار راضی نباشند، چرخه حیات 
نرم  افزار به پايان رســیده و زمان مرگ آن فرا 

می  رسد.

2-معرفی بســته نرم  افزاری بومی باالدســتی 
مهندسی نفت

پروژه  هــای صنعتی  مديريــت  شــركت 
ابــدال )مپصا( با ســابقه 12 ســال فعالیت در 
صنايع باالدستی نفت و پس از تأسیس مركز 
فن  آوری مپصا )MTC( به صورت تخصصی 
به تولید نرم  افزارهای تخصصی باالدستی نفت 
پرداخته  است. تا به حال پروژه  های نرم  افزاری 
متعددی در شركت مپصا انجام شده كه سبب 
ايجاد تجربه مديريتی مناســب برای شركت 
شده است. تا كنون سعی شــده نرم  افزارهای 
تهیه شــده در باالتريــن حد اســتانداردهاي 
طراحي شــده توســط يك تیم میان رشته  اي 
از رشــته  هاي نفت و نرم  افزار پیاده شده باشد. 
هماهنگي بیــن دو تیم با پس  زمینه  هاي علمي 
متفــاوت نیاز بــه مديريت بســیار پیچیده  اي 
دارد. در اين راســتا از استانداردهاي متعددي 
در طراحي و پیاده  ســازي آنها اســتفاده شده 
است. مركز فن  آوری شــركت مپصا به طور 
تخصصي بــه اين مقوله پرداختــه كه در اين 
راستا برخي از استانداردهای مذكور با هدف 
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افزايش بازدهــي در تولید نرم افــزار در اين 
شركت توسعه يافته  اند:

PVT Pro:نرم افزارمحاســبه خصوصیات  •
سیال به همراه ماژول رسوب آسفالتین

Lab Pro : نرم  افزار جامع آنالیز مغزه •

VFP Simulator : شبیه ســاز جريــان  •
چند فازی در درون ستون چاه

PVT Pro 2-1-نرم  افزار
فــاز مطالعاتــی ايــن نرم  افزار حــدود 5 
ســال پیش آغاز شــد. پــس از آماده شــدن 
نســخه اولیه نرم  افــزار، تفاهم  نامــه همکاری 
بین مركز فن  آوری شــركت مپصا و شركت 
مناطــق نفت  خیز جنوب در راســتای تقويت 
نرم  افزار و افزايش قابلیت  های آن امضاء شد. 
طی اين مــدت با اعمال نظرات ارزشــمند و 
تجربیات ارزنده كارشناســان شركت مناطق 
نفت  خیز جنوب، قابلیت  هــای فراوان و بعضاً 
منحصربه  فــردی بــه اين نرم  افزار اضافه شــد 
و آنــرا در بیــن رقبای تجاری خــود به يك 
نرم  افزار منحصربه  فرد تبديــل كند. هم  چنین 
مناطــق  نفــت  شــركت  های  در   PVT Pro
مركــزی، نفــت و گاز پارس، ذخیره  ســازی 
گاز، مديريــت اكتشــاف و فالت قــاره نیز 
بررسی شده اســت. از جمله قابلیت  های اين 

نرم  افزار عبارتند از:
 محاسبه پارامترهای معادله حالت31 •
•  PVT شبیه  سازی تست  های آزمايشگاهی 

 میزان  سازی32 معادله حالت •
گسسته  ســازی و يکپارچه  ســازی برش  هــای  •
سنگین
 مشخص  سازی برش  های سنگین •
 مدل  ســازی ترمودينامیکی پیش  بینی رسوب  •

آسفالتین33
 رسم نمودار سه گانه •
 ماژول آنالیز آب سازند •
 پیش  بینی شرايط تشکیل واكس •

Lab Pro 2-2-نرم  افزار
 ايــن نرم  افزار آغازگــر نگاهی جديد به 
ذخیره  ســازی مطمئــن و يکپارچــه داده  های 
ارزشمند آنالیز مغزه است )شکل-3(. سیستم 
يکپارچــه ذخیــره داده  هــا در كنــار محیط 
گرافیکی مناسب، اين نرم  افزار را به برنامه  ای 
كاربردی برای نگهداری و مديريت اطالعات 
آزمايشــگاهی تبديل كرده اســت. مهم  ترين 
داده  هــای مخزن از ســه حــوزه جداگانه را 

می  توان در اين نرم  افزار ذخیره كرد:
•  )RCAL, SCAL( داده  های مخزن 
 داده  هــای پتروفیزيکــی )شــامل الگ  هــای  •

معمولی، ويژه و محاسباتی(
 داده  های زمین  شناســی )شامل نتايج مطالعاتی  •

مثل چینه  شناســی، سنگ  شناســی، فسیل  شناســی، 
) XRD, SEM ،مطالعات شکاف  ها

عالوه بر جمــع  آوری داده  های فراوان و 
 Lab Pro ،تشــکیل بانك اطالعاتی يکپارچه

قابلیــت مقايســه بخش  های مختلــف داده  ها 
را با يکديگر دارد. امــکان نمايش تصويری 
نمودارهــای حاصل از داده  هــای مختلف در 
چند وضــوح مختلف و به صــورت هم گام 
و هم  چنین رســم هم  زمــان چنديــن نمودار 
 در كنار هــم، از ديگر قابلیت  هــای نرم  افزار
Lab Pro  است. نمودارهای رسم شده شامل 
انــواع نمودارهــای خطی، میلــه  ای، كیکی، 
ســتون لیتولوژی، عکس  های مغــزه، نمودار 
تکمیل چــاه، نمودار ُرز، نمــودار مثلثی و ... 

می  باشد.
در  قابلیــت  هم  چنیــن  نرم  افــزار  ايــن 
اختیــار كارفرمايان قــرار دادن آنالين نتايج 
آزمايشــگاهی را فراهم می  ســازد تا با آنالیز 
مغــزه، فرآينــد پیشــرفت پروژه بــه صورت 
روزانه پیگیری شــود. ضمن اينکه ساختار در 
نظر گرفته شده در نرم  افزار، امنیت اطالعات 

موجود را از هر لحاظ حفظ می  كند.

VFP Simulator 2-3-نرم  افزار
مدل  ســازي  توانايــي  نرم  افــزار  ايــن 
پايــای جريــان چنــد فــازي را در چاه  هاي 
نرم  افــزار داراســت.  را  گاز  و   نفــت 
VFP Simulator بنا به سفارش شركت نفت 
و گاز پــارس در دو نســخه مختلف توســعه 
داده شــده اســت )شکل-4(. نســخه نخست 
ايــن نرم  افزار جهت صحه  گــذاری در اختیار 
اكثر شــركت  هاي زير مجموعه شركت ملی 
نفت قــرار گرفت و بر اســاس بازخورد اين 
شركت  ها، نسخه دوم اين نرم  افزار پیاده  سازی 
شــد. در ايــن نرم  افــزار، محاســبات پیچیده 
مهندسي تولید به همراه محدوديت  هاي بهینه 
تولیدي به صورت كامالً   ساخت يافته در كنار 
هم قــرار مي  گیرند. نرم  افــزار حاضر، قابلیت 
مدل  سازي يك سیســتم تولیدي را از مخزن 
تا سطح داراســت. مهم  ترين قابلیت  های اين 

نرم  افزار عبارتند از:
 شبیه  ســازي جريــان چند فــازي درون  •

لوله  هاي جداري، مغزي و آستري
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Lab Pro هاي  عكس ليتولوژي، ستون كيكي، اي،  ميله خطي، نمودارهاي انواع شامل شده رسم نمودارهاي.  است 
  .باشد  مي  ...و مثلثي نمودار رز، نمودار چاه، تكميل نمودار مغزه،
  بـا  سـازد تـا     را فراهم مـي    آنالين نتايج آزمايشگاهي     دادندر اختيار كارفرمايان قرار     قابليت  چنين    همار  افز  نرماين  

سـاختار در نظـر گرفتـه شـده در           ضمن اينكـه  . شودپيگيري  به صورت روزانه    ه  ژيند پيشرفت پرو  آناليز مغزه، فرآ  
  .كند  از هر لحاظ حفظ ميامنيت اطالعات موجود را افزار،   نرم

  
 Lab Proشماي نرم افزار : 3شكل 

VFPافزار   نرم-3- 2 Simulator

 VFPافـزار    نـرم  .سـت  دارارا گـاز   وهـاي نفـت    جريان چند فازي را در چـاه  يپاياسازي   توانايي مدلافزار   اين نرم

Simulator نسخه .)4-شكل( تتوسعه داده شده اسدر دو نسخه مختلف شركت نفت و گاز پارس به سفارش ا نب 
بـر  و  قرار گرفت   هاي زير مجموعه شركت ملي نفت         در اختيار اكثر شركت   گذاري    افزار جهت صحه     اين نرم  ستنخ

افـزار، محاسـبات پيچيـده        در ايـن نـرم     .دشـ سـازي     افـزار پيـاده      نسخه دوم اين نرم    ،ها  بازخورد اين شركت  اساس  
. گيرنـد    ساخت يافته در كنار هم قـرار مـي         ماله صورت كا  بهاي بهينه توليدي      مهندسي توليد به همراه محدوديت    

هـاي ايـن      تـرين قابليـت     مهم. ست دارا سطحتم توليدي را از مخزن تا       سسازي يك سي     قابليت مدل  ،افزار حاضر   نرم
  :افزار عبارتند از  نرم
  آستري و مغزي جداري، هاي  لوله درون فازي چند جريان سازي  شبيه •
  همراه آب همراه به ميعاني گاز گاز، نفت، حاوي هاي  سيستمسازي   مدل •
   مختلفچاهي  درون تجهيزات داخل در فشار افت سازي  مدل •
  تركيبي مدل و سياه نفتبه دو روش  سيال خواص محاسبات •
  اي افقي و عموديه  همختلف براي چا IPR روابطاستفاده از  •

Lab Pro 3    شمای نرم افزار  
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       پا نویس ها
1. sadeghnejad@mapsatech.com
2. project definition
3. software development
4. maintenance
5. dead on arrive
6. software Life Cycle
7. iterative
8. analysis
9. requirement analysis
10. end users
11. system domain

12. software technical report
13. technical Help
14. design
15. software architecture
16. software documentation
17. software design document
18. implementation
19. platform
20. software test
21. white box testing
22. black box test

23. gray box testing
24. visual testing
25. test result document
26. unit testing
27. integration testing
28. acceptance testing
29. transition
30. support
31. EOS
32. tuning of EOS
33. asphaltene precipitation
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 مدل  ســازی سیســتم  هاي حاوي نفت،  •
گاز، گاز میعاني به همراه آب همراه

داخــل  • در  فشــار  افــت  مدل  ســازي   
تجهیزات درون  چاهي مختلف

 محاســبات خواص ســیال به دو روش  •
نفت سیاه و مدل تركیبی

 اســتفاده از روابــط IPR مختلف برای  •
چاه  های افقی و عمودی

 محاســبه ســرعت كمینه بــراي انتقال  •
میعانات گازي

 محاســبه ســرعت خوردگي در داخل  •
چاه

 محاسبات حساسیت سنجي •
  فرازآوری مصنوعی )باگازوپمپ  درون  چاهی( •
 مــاژول پیش  بیني رسوب آســفالتین در  •

ستون چاه

نتیجه  گیری
اجــرای  از  مدنظــر  اهــداف  مهم تريــن 
پروژه  هــای نرم  افــزاری، خودكفايــی در زمینۀ 
تولیــد نرم افزارهای داخلــی و بی نیازی از خريد 
نرم افزارهــاي خارجــي اســت كه در ايــران به 
قیمت گزاف به فروش می  رســد و ســاالنه سبب 
خروج مبالغ بســیار زيادي ارز از كشور می شود. 

نرم افزارهای خارجی موجــود كه به طور عمده 
برای شــرايط مخازن خارجی طراحی شــده اند، 
شــركت  های  دائمــی  حضــور  راه  ســويی  از 
خارجــی در صنعت نفت ايران و دســت  يابی به 
اطالعات میادين كشــورمان را همــوار می  كند 
و از ســوی ديگــر موجب نیازمندی همیشــگی 
ما به شــركت های خارجی می شود؛ تا جايی كه 
هم   اكنــون و در شــرايط تحريم، برخــی از اين 
شركت  ها در زمینه تمديد قرارداد استفاده از اين 
نرم  افزارها مشــکالتی برای صنعت نفت كشــور 
ايجاد كرده اند. براي دســت  يابی به اهداف فوق، 
فراهم شــدن شــرايط تهیه و تولید نرم افزارهاي 
تخصصــی صنعت نفــت و بومي ســازي آنها از 
اهمیت خاصــي برخوردار اســت. در اين گونه 
پروژه ها ســعي شــده با طراحي اصولي نرم افزار 
گام مؤثري در ايجاد خودباوري و تحقق جنبش 
نرم افزاري برداشته شود. نرم  افزارهای تولید شده 
دارای مزيت هــای رقابتــی زيادی هســتند كه با 
اســتفاده از دانش فنی موجود در مهندســی نفت 
و به كار بســتن آخرين تکنولوژی  های مطرح در 
مهندســی نرم  افزار، حتــی می  توانند صنعت نفت 
كشــور را در حــوزه بین  المللی بــه عنوان صادر 
كننــده تکنولوژی در اين بخــش معرفی نمايند. 

ان شاا...
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  گازي ميعانات انتقال براي كمينه سرعت محاسبه •
  چاه اخلد در خوردگي سرعت محاسبه •
  سنجي حساسيت محاسبات •
  )چاهي  درون پمپ و گاز با (مصنوعي فرازآوري •
 چاه ستون در آسفالتين رسوب بيني  پيش ماژول •

•  
 VFP Simulatorافزار   نرماز ي يشما: 4شكل 

 
  گيري  نتيجه

 ايران در كه است خارجي يافزارها  نرم خريد در خودكفايي افزاري،  هاي نرم   از اجراي پروژه   مدنظر اهداف ترين  مهم
 افزارهـاي   نـرم . شـود   مـي  كـشور  از ارز زيادي بسيار مبالغ خروج سبب ساالنه و رسد    مي فروش به گزاف قيمت به

 دائمـي  حـضور  راه سـويي  از انـد،   شـده  طراحـي  خـارجي  مخـازن  شـرايط  براي به طور عمده   كه موجود خارجي
 سـوي  از و دنـ ك    مي هموار را كشورمان ميادين اطالعات به يابي  دست و ايران نفت صنعت در خارجي هاي  شركت
 تحـريم،  شـرايط  در و اكنـون     هـم  كه  جايي تا ؛شود  مي خارجي هاي  شركت به ما هميشگي نيازمندي موجب ديگر
 ايجـاد  كشور نفت صنعت براي مشكالتي افزارها  نرم اين از استفاده قرارداد تمديد زمينه در ها  شركت اين از برخي

 و نفـت  صـنعت  تخصـصي  افزارهـاي   نـرم  توليد و تهيه تجربه به دستيابي فوق، اهداف به يابي    دست براي. اند  دهكر
 گـام  افـزار   نـرم  اصولي طراحي با شده سعي ها  پروژه گونه اين در. است برخوردار خاصي اهميت از آنها سازي  بومي

 هـاي   افزارهاي توليـد شـده داراي مزيـت         نرم. شود برداشته افزاري  نرم جنبش تحقق و خودباوري ايجاد در ثريؤم

VFP Simulator 4    شمایی از نرم  افزار  


