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فرآیـــند تولیـد نــرمافزارهای تخصـــصی

در حوزه باالدستی مهندسی نفت
سعید صادق نژاد

مقدمه

1

مرکز فنآوری شركت مپصا

مهمترین ســرمایههای یک کشور دانش
و تکنولوژی آن در حوزه های مختلف است.
تکنولــوژی را مثــل کاال نمیتــوان در بازار
خریــد و فروش کرد؛ بــه همین دلیل هر فرد،
شــرکت یا کشــوری باید خود تکنولوژی را
به دســت آورد .از طرف دیگــر ،میزان تولید
علــم و تکنولــوژی نقش عمــدهای در تعیین
جایگاه یک کشــور در معــادالت اقتصادی
و سیاســی جهــان دارد .در این میــان اهمیت
به دســت آوردن تکنولوژی تولیــد نرمافزار
بر کســی پوشیده نیســت .در همین راستا و با
توجه به نفتخیز بودن کشورمان ،دستیابی
به دانش فنی تولید نرمافزار در بخش باالدستی
مهندســی نفت از اهمیت به سزایی برخوردار
است.
يکــي از اصلیتريــن نيازهــاي صنعــت
نفت در بخش باالدســتی ،در اختيار داشــتن
نرمافزارهــای تخصصی متناســب با شــرايط
مخازن و چاههای نفت و گاز کشــور اســت

کــه در این زمینه اهمیت تولیــد نرمافزارهای
بومی بر کسی پوشیده نیست .مهمترین مزیت
تولید نرمافزارهای بومي را در وهله نخســت
میتوان  کســب دانش فنی دانســت؛ چراکه
تیم توســعهدهنده نرمافزار بدون احاطه دانش
کامل ،نمیتواند به موفقیت الزم دســت یابد.
تولیــد چنیــن نرمافزارهایی همچنین ســبب
خودکفایــی در ایــن زمینــه و جلوگیری از
خروج ارز از کشــور خواهد شد که در ادامه
می تواند مانع از افشای اطالعات میادین گردد.
از دیگــر مزایای تولیــد نرمافزارهــای بومی
میتوان به برقراری پشــتیبانی مؤثــر نرمافزار
در داخل کشور اشــاره کرد .سفارشیسازی
نرمافــزار بر اســاس نیاز صنعت نفــت و گاز
کشور از دیگر مزایای این گونه طرحهاست.
ضمن اینکه پشتیبانی هر نرمافزار عامل پویایی
آن خواهــد بود .با توجه به مشــخصات ویژه
مخــازن نفت و گاز کشــور و پیچیدگیهای
تولیــد از آنها ،بــه طور حتم بومیســازی بر
اســاس نیازهای موجود گرهگشای بسیاری از

مشــکالت پیشرو خواهد بود .بــا در اختیار
داشــتن کد نرمافزار بــه راحتی مــی توان از
روابط و معادالت بومی نفت و گاز کشور در
پیادهسازی آن سود جست.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﺒﺮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ 
پروژههای نرمافزاری صرفنظر از اندازه و میزان
پیچیدگی آنها از متدولوژیهای توسعه نرمافزار
استفاده میشود و بنا بر متدولوژی مورد استفاده،
فرآیندهــای تولیــد و توســعه متفاوتی در هر
پروژه نرمافزاری طی خواهد شد .بدیهی است
کــه اجــرای موفقیتآمیــز ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ 
ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﯾﮏ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﺪون ،غیــر
ممکن خواهد بود .در دهه گذشته پروژههای
متعدد نرمافزاری در حوزه باالدستی مهندسی
نفت در کشور اجرا شده که متأسفانه اکثر آنها
به علت عدم توجه به چرخه حیات نرمافزار و
به طور کلی مقوله متدولوژی تولید نرمافزار ،با
شکست مواجه شدهاند .چرخه حیات نرمافزار
از فــاز تعریــف پروژه ،2آغاز شــده و پس از
پیادهســازی نرم افزار در فاز توسعه ،3وارد فاز
35

سرفصل ویژه

نگهداری 4میشــود .عدم توجــه کامل به هر نیاوردن ملزومات پشــتیبانی آن از دیگر علل کیفیت در کمترین زمان ممکن و در محدوده
یک از این بخشها ،ســبب بروز مشــکل در شکست پروژههای نرمافزاری در کشور بوده بودجه مد نظر اســت .ســه مبحــث کیفیت،
چرخه حیات نرمافزار میشــود .عدم شناخت که در این خصوص به عنوان نمونه میتوان به بودجــه و زمان مســائل اصلی در مهندســی
و تعریف درســت نرمافزار در فاز اول ،سبب پروژههای نرمافزاری انجام شده در دانشگاهها نرم افــزار هســتند .تاکنــون متدولوژیهــای
ﻣﺸﺘﺮكاحیاناً
یافته و شــیءگرا
دﻫﻨبهﺪصورت
مختلفی
ﺷﺪهمحدود و
قابلیت
نرمافزارهایی با
تولیــد
ت[1
ســاخد ]
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮ
اشاره کرد.ﭼﺮﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮماﻓﺰار را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﺘﺪوﻟﻮژيﻫﺎي
هدف اصلی این نوشــتار ،بررسی چرخه بــرای فرآیند تولید نرمافزار ارائه شــده که از
ناهمگون با نیاز کاربران خواهد شــد .نداشتن
و یا:(1
ﺷﻜﻞ-
)
متدولوژی کارآمد در فاز توســعه طبیعی حیــات نرمافزار و مراحل آن اســت؛ آن جملــه میتوان بــه متدولوژیهایRUP،
برنامه
تهیــه نکردن مســتندات کافی از چراکــه متأســفانه در فرآیند تولیــد نرمافزار  Xp، Catalysis،Scrumو ...اشــاره کــرد.
و•همچنین
ﺗﺤﻠﻴﻞ
نرمافزار ،ســبب تولیــد نرم افزارهــای بدون در کشــور ،بخشهــای مختلــف این چرخه مســتقل از متدولوژی مورد اســتفاده ،فرآیند
پشتیبانیﻃﺮاﺣﻲ
•
مستمر شده و به تبع آن ،عدم امکان به صــورت کامل مورد توجه قــرار نگرفته و تولیــد نرمافزار کــه با عنــوان «چرخه حیات
رفع اشــکاالت برنامــه ای موجــود و ناتوانی نرمافزارهایــی کــه تا کنون در کشــور تولید تولید نرمافزار »6نیز شناخته میشود را میتوان
• ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي
در افزایــش قابلیتهــای جدید بــه آنها ،از شدهاند نقاط ضعف بسیاری در هر یک از این به مراحــل اصلی زیر که به صــورت عام در
مشــخصات این نرمافزارهاست که بخشها دارند .همان طور که گفته شد مهجور تمامی متدولوژیهای معرفیشــده مشــترک
مهمترین
آزﻣﺎﻳﺶ
•
مثالهــای متعــددی از این دســت در حوزه ماندن هر یک از عناصر چرخه حیات نرمافزار بــوده و به نوعی چرخه اصلــی تولید نرمافزار
اﺳﺘﻘﺮار
•
مهندســی نفت وجود دارد .ممکن صدمات جبرانناپذیــری را به آن وارد کرده را شکل میدهند خالصه کرد [( ]1شکل:)1-
باالدستی
*تحلیل
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ مختلفی از زمان مرگ یک  و زحمات فراوانی که صــرف تولید نرمافزار
اســت تصورات
•
*طراحی
نرمافــزار در ذهن متصور شــود امــا در واقع شــده را از بین خواهد برد .از این رو در ادامه
*پیادهسازی
زمانی نرمافزاری چرخه حیات خود را کامل به معرفی چرخه حیات نرمافزار پرداخته و در
7
*آزمایش
اﺳـﺖزمینه
در ایــن
پروژه موفق
پایــان چند
میرسد کهونتوان
ﻧﻜﺘﻪ و به
نموده
معرفیآن از روﺷـﻲ
ﻛـﻪ در
ﻣﺮاﺣـﻞ
اﺟﺮاي اﻳﻦ
زﻣﺎنﺑﻨﺪي
خودﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ
مرگﺑﻴﻦ،
زمان اﻳﻦ
ﻣﻬﻢ در
ﺗﻜـﺮاري اﺳـﺘﻔﺎده
*استقرار
ازآن نگهداری و پشتیبانی کرد و چه بسا حتی خواهد شد.
*پشتیبانیﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻣـﺮور
باشد.اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﭘﺮوژه از ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ آﻏﺎز
داشتهاﻓﺰار
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮم
ﻣﻲﺷﻮد ] .[2اﻳﻦ روش
نرمافزار ،کارآیی معمول خود را
ﺻﻮرتافزار
حیات نرم
رﺷﺪچنین
نرمافزارهایــی که با
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ در ﺧـﺼﻮص ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ
-1چرخه ﺑﻪ
تولید ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
مشــخصاتیﺳﻌﻲ
ﻛﻨﺪ .در اداﻣﻪ
زﻣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ
نکتــه مهــم در این بیــن ،نحــوه عمل و
متدولوژی یک روش نظاممند برای تعیین
میشوند حتی در بدو ورود به محیط کاربران،
ﻫـﺮ
در
ﺧـﻮد
ﺗﺨﺼـﺼﻲ
ﻫﺎي
اﻓﺰار
ﻧﺮم
ﺗﻮﻟﻴﺪ
در
ﻣﭙﺼﺎ
آوري
ﻓﻦ
ﻣﺮﻛﺰ
ﻋﻤﻠﻜﺮد
دیگر،ﻧﺤﻮه
سویﺷﻮد و
میشوند .ازاراﺋﻪ
ﺣﻴﺎت ﻧﺮماﻓﺰار
ﭼﺮﺧﻪ
5
عدم وظایف و مســئولیتهای اعضای تیم توسعه زمانبندی اجــرای این مراحل اســت که در
محسوب
مرده
7
نرمافزار ،و فراهم نرمافزار بوده و هــدف آن تولید نرمافزاری با آن از روش تکرار اســتفاده میشود [ .]2این
درست
پشتیبانیﺷﻮد.
ﺑﺨﺶبهﻫﺎفازﺗﺸﺮﻳﺢ
توجه از
ﻳﻚ

 1چرخه عمر نرم افزار

36

ﺷﻜﻞ  :1ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار

8

 -1-1ﺗﺤﻠﻴﻞ

9

از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺴﺘﻘﻞ ،اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪيﻫـﺎي آن اﺳـﺖ .ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن ﻳـﺎ
ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﻳﻲ 10ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻮري ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ -اﻧﺘﺰاﻋﻲ از ﻧﺮماﻓﺰار در دﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺘﻴﺠـﻪ
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فنــی نرمافزار 12اســت .عالوه بــر جمعآوری
روشهای معمول محاسبات از طریق مطالعات
کتابخانــهای ،روشهای جدید نیز باید مدنظر
قرار گرفته و در گزارش فنی به آنها اشاره شود.
در گزارش فنی عالوه بر تشریح الگوریتمهای
مورد استفاده ،مثالهای حل شده متعددی نیز
باید اضافه شود که این بخش از مستندسازی،
ورودی فــاز آزمایــش نرمافــزار را تشــکیل
میدهد .همچنین از ایــن گزارش میتوان به
عنوان راهنمای تخصصی 13نرمافزار نیز ســود
جست .تحلیل دقیق روشهای موجود در حل
مسائل مهندســی نفت ،تیم توســعهدهندگان
نرمافــزار را قــادر میکند کــه فازهای بعدی
نرمافــزار را با اطمینان و ســرعت بیشــتری به
پیش ببرند.

•

Lab

روش تولید نرمافزار اجازه میدهد که در ابتدا دارند .لذا در ایــن مرحله نیازمندیهای مبهم
پروژه از بخشهای کوچک آغاز شــده و به و بعضاً متضاد نرم افزار توســط تیم متخصص
مرور زمان سیســتم رشــد کند .در ادامه سعی مهندسی شناسایی میشــود .نتیجه نهایی این
خواهد شــد به صورت مختصــر توضیحاتی فاز ،ســند دامنه و یا محدوده سیســتم 11است.
در خصــوص هــر یــک از عناصــر چرخــه در ایــن فاز که بــا برگزاری جلســات متعدد
حیات نرمافزار ارائه شــده و نحــوه عملکرد تیم تولیدکننــده نرمافزار با کاربر نهایی انجام
مرکز فنآوری مپصا در تولیــد نرمافزارهای میشــود ،توصیف کلــی از وضعیت مطلوب
تخصصی خود در هر یک از بخشها تشریح کاربران و انتظارات آنان از نرمافزار استخراج
شده و مستند خواهد شد.
شود.
عالوه بر مســائل مطرح شــده ،بــا توجه
8
بــه حجم زیاد محاســباتی موجــود در اغلب
-1-1تحلیل
از مهمتریــن فعالیتهــا در تولیــد نرمافزارهای مهندســی نفت ،مرکز فنآوری
یک نرمافــزار مســتقل ،اســتخراج و تحلیل شرکت مپصا با اضافهکردن یک بخش به این
نیازمندیهای 9آن اســت .مشتریان یا کاربران فاز ،به مستندســازی الگوریتمهای محاسبات
نهایی 10نرمافزار معمــوال تصوری مفهومی( -اعــم از الگوریتمهای محاســبات مهندســی
انتزاعــی از نرمافــزار در دســت تهیــه و یا به نفــت ،ریاضــی و  )...و پارامترهای خروجی
14
عبارت بهتــر از نتیجه نهایی خواستههایشــان نرمافــزار می پــردازد که نتیجــه آن گزارش -2-1طراحي
ســاخت مدل براي يك نرمافــزار قبل از
پیادهسازی آن دقیقاً شبیه به طراحی نقشه براي
ســاخت يك ساختمان اســت .در بسياري از
شاخههاي مهندسي ،پیش از ساخت محصول
به توصيــف چگونگي محصوالتــي كه بايد
ســاخته شــوند میپردازند که توسعه نرمافزار
نیز از این امر مســتثنی نیســت .طراحی سبب
شــکلگیری دید درســتی از ارکان معماری
نرمافزار خواهد شد.
در مهندســی نرمافــزار بــراي تولید یک 
محصول ،نياز به يك زبان مدلســازي داريم
كــه بتوانــد دیدگاههــای مختلــف معماري
سيستم را در طول چرخة توليد آن مدلسازی
کند .برای دســتیابی به این هدف ابزارهاي
مدلسازي گوناگوني كه سر دسته آنها UML
است ،مورد استفاده قرار میگیرد .این ابزارها
که زباني براي مشخصســازي ،مدلســازي،
ايجاد نقشــه توليــد نرمافــزار و از همه مهمتر
مستند سازی محصول نرم افزاري [ .]3فرهنگ
واژگان و قواعــد زباني مثل  UMLچگونگی
ســاخت یک مدل يا چگونگی خواندن يك
مــدل را به مــا ارائه میدهد .بــه عبارت بهتر،
 PVTﻧﺮم اﻓﺰار PVT Pro
ﺷﻤﺎي
ﺷﻜﻞ :2
افزار Pro
 2شمای نرم
زبان مدلسازي شــامل نمودارهايي است كه

ﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ دادهﻫﺎي ارزﺷـﻤﻨﺪ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻣﻐـﺰه اﺳـﺖ

ﭙﺎرﭼﻪ ذﺧﻴﺮه دادهﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﻛـﺎرﺑﺮدي
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سرفصل ویژه

هر متدلوژي براي نمايــش ،تحليل و طراحي
سيستمها از آن استفاده ميكند .پس از انتخاب
16
معماری 15مورد نیاز نرمافزار ،مستندســازی
برای تعیین اهداف سیســتم ،نگهداری آینده
و ارتقاء و بهبود سیســتم باید نرمافزار به طور
کامل طراحی شود .خروجی این بخش ،سند
طراحی نــرم افزار 17بــه همــراه دیاگرامهای
مختلف زبان مدلسازی است.
-3-1پیادهسازی

18

پیادهسازی بخشی از فرآیند تولید نرمافزار
است که در آن کدهای پروژه نوشته میشود.
در این فاز ،نرمافزار بر اساس معماری به دست
آمده از فاز طراحی ،پیادهسازی شده و ساخت
یک نرمافزار انجام میشــود .در پیادهســازی
مستقل از زبان پیادهسازی که خود تابع شرایط
و مختصات نرمافزار مورد استفاده (سرعت و
حجم محاســبات موجود در نرمافزار) است،
باید بــه پایگاه 19مورد اســتفاده در نرمافزارها
توجه ویژه داشت .با توجه به اینکه نرمافزارهای
مختلف مهندسی نفت دارای ساختاری مرتبط
ً
معمــول خروجی یک نرمافزار،
با هم بوده و
ورودی نرمافزار دیگری اســت ،لــذا در این
بخش ایجاد پایگاهی یکپارچه ،کمک شایانی
به ساختار یکدست و یکپارچه نرمافزارهای
این حوزه خواهد کرد.
-4-1آزمون نرمافزار

20

آزﻣﻮن یا تست ﻧﺮماﻓﺰار ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ 
بخشهایــی اﺳﺖ ﮐﻪ  در حیــن فرآینــد
پیادهســازی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺎﯾﺪ مــورد
توجه ویژه قرار گیرد .در تمام متدولوژیهای
تولید نرمافــزار برای آزمــون ،روش مدونی
در نظــر گرفته شــده اســت .ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آزﻣﻮن ﻧﺮماﻓﺰار به طور ﻣﺴﺘﻘﯿم در
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣؤﺛﺮ اســت .از ایــن رو
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ آزﻣﻮن ﻧﺮماﻓﺰار
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ 
ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری اﯾﻔﺎ کند.
تســت نرمافزار روشها و استراتژیهای
38

-6-1پشتیبانی

متعددی دارد که از آن جمله میتوان به تست
جعبه ســفید ،21تست جعبه سیاه ،22تست جعبه
خاکستری ،23تســت بصری 24و  ...اشاره کرد
[ .]1در دنیای مهندســی نرمافزار از ابزارهای
مختلفی برای آزمون نرمافزار استفاده میشود
و مستندســازی روش تســت و نتایــج آن از
خروجیهای این فاز اســت .در پایان آزمون،
هر آزمونگر ،گزارش مستند آزمون 25را تهیه
میکند.
آزمون نرمافزار در سطوح مختلفی انجام
میشــود .به عنوان نمونه میتــوان به آزمون
واحــد 26کــه در ســطح اجزای کد اســت یا
تســت یکپارچگی 27که در ســطح نرمافزار و
بــه صورت یکپارچه انجام میشــود و از همه
مهمتر تســت پذیرش 28که در سطح کاربران
نرم افزار صورت میگیرد اشــاره کرد .در این
نوع آزمون پس از ارائــه نرمافزار به کاربران
نهایی ،آزمونی توســط آنها انجام میشــود تا
مشــخص شود آیا نرمافزار تهیه شده بر اساس
نیاز های اولیه آنان که در مســتند دامنه آورده -2معرفی بســته نرمافزاری بومی باالدســتی
مهندسی نفت
شده بود ،پیادهسازی شده یا خیر.
شــرکت مدیریــت پروژههــای صنعتی
29
ابــدال (مپصا) با ســابقه  12ســال فعالیت در
-5-1استقرار
پــس از پایان تســت نرمافزار ،اســتقرار و صنایع باالدستی نفت و پس از تأسیس مرکز
تحویــل سیســتم در محیط کار نهایــی انجام فنآوری مپصا ( )MTCبه صورت تخصصی
خواهد شد .تمركز این فاز بر تضمین نرمافزار به تولید نرمافزارهای تخصصی باالدستی نفت
برای اســتفاده كاربــران نهایی اســت .در این پرداخته است .تا به حال پروژههای نرمافزاری
نقطــه از چرخه حیات نرمافــزار ،تمرکز روی متعددی در شرکت مپصا انجام شده که سبب
بازخــورد كاربــر در خصوص تنظیــم دقیق ایجاد تجربه مدیریتی مناســب برای شرکت
محصول ،پیكربندی ،نصب و نكات مربوط به شده است .تا کنون سعی شــده نرمافزارهای
قابلیت اســتفاده خواهد بود .با به اتمام رسیدن تهیه شــده در باالتريــن حد اســتانداردهاي
این فــاز ،باید اهداف چرخه حیــات برآورده طراحي شــده توســط يک تيم ميان رشتهاي
شده باشــد و پروژه در موقعیتی قرار گیرد كه از رشــتههاي نفت و نرمافزار پياده شده باشد.
هماهنگي بيــن دو تيم با پسزمينههاي علمي
بتوان آن را خاتمه داد.
این فاز بر اســاس نوع نرمافزار تولید شده متفــاوت نياز بــه مديريت بســيار پيچيدهاي
ممکن است بسیار ساده و یا بسیار پیچیده باشد .دارد .در اين راســتا از استانداردهاي متعددي
نصب نســخهای جدید از یك بسته نرمافزاری در طراحي و پيادهســازي آنها اســتفاده شده
موجود ممكن است بسیار ساده باشد؛ در حالی است .مرکز فنآوری شــرکت مپصا به طور
كه جایگزینی محصولی مثل شبیهساز مخازن با تخصصي بــه اين مقوله پرداختــه که در اين
راستا برخي از استانداردهای مذکور با هدف
رقبای خارجی آن بسیار پیچیده است.
30

نرمافــزار ماهیتــی پویا دارد کــه پس از
اســتقرار یک پــروژه نرمافــزاری بــه اتمام
نمیرســد .ارتقای نرمافزار و ارائه نسخههای
جدید با قابلیتهای بیشــتر و یا نیازمندیهای
جدیدی که کاربران با آن مواجه میشــوند،
رفــع خطاهــای موجــود در سیســتم فعلی،
آموزش مســتمر کاربران سیســتم و آموزش
کاربــران جدیــد از مهمتریــن اهــداف فاز
پشــتیبانی محســوب میشــوند .به طور کلی
نرمافزار بدون پشــتیبانی یــک موجود مرده
محســوب میشــود .این نکته مهم نیست که
تیم تولید و توســعه برای ایجاد یک نرمافزار
چقدر زمــان و برنامهریزی مصرف میکنند؛
چراکــه اگــر در پایــان کاربران ســازمان از
عملکرد نرمافزار راضی نباشند ،چرخه حیات
نرمافزار به پایان رســیده و زمان مرگ آن فرا
میرسد.
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• میزانسازی 32معادله حالت
افزایش بازدهــي در توليد نرم افــزار در این
•گسستهســازی و یکپارچهســازی برشهــای
شرکت توسعه يافتهاند:
•:PVT Proنرمافزارمحاســبه خصوصیات سنگین
• مشخصسازی برشهای سنگین
سیال به همراه ماژول رسوب آسفالتین
• مدلســازی ترمودینامیکی پیشبینی رسوب
• : Lab Proنرمافزار جامع آنالیز مغزه
 : VFP Simulatorشبیهســاز جریــان آسفالتین33
•
• رسم نمودار سه گانه
چند فازی در درون ستون چاه
• ماژول آنالیز آب سازند
• پیشبینی شرایط تشکیل واکس
-1-2نرمافزار PVT Pro
فــاز مطالعاتــی ایــن نرمافزار حــدود 5
-2-2نرمافزار Lab Pro
ســال پیش آغاز شــد .پــس از آماده شــدن
ایــن نرمافزار آغازگــر نگاهی جدید به
نســخه اولیه نرمافــزار ،تفاهمنامــه همکاری
بین مرکز فنآوری شــرکت مپصا و شرکت ذخیرهســازی مطمئــن و یکپارچــه دادههای
مناطــق نفتخیز جنوب در راســتای تقویت ارزشمند آنالیز مغزه است (شکل .)3-سیستم
نرمافزار و افزایش قابلیتهای آن امضاء شد .یکپارچــه ذخیــره دادههــا در کنــار محیط
طی این مــدت با اعمال نظرات ارزشــمند و گرافیکی مناسب ،این نرمافزار را به برنامهای
تجربیات ارزنده کارشناســان شرکت مناطق کاربردی برای نگهداری و مدیریت اطالعات
نفتخیز جنوب ،قابلیتهــای فراوان و بعضاً آزمایشــگاهی تبدیل کرده اســت .مهمترین
منحصربهفــردی بــه این نرمافزار اضافه شــد دادههــای مخزن از ســه حــوزه جداگانه را
و آنــرا در بیــن رقبای تجاری خــود به یک  میتوان در این نرمافزار ذخیره کرد:
• دادههای مخزن ()RCAL, SCAL
نرمافزار منحصربهفرد تبدیــل کند .همچنین
هــای
الگ
ﺳﺘﻮن(شــامل
پتروفیزیکــی
ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي ،ﻋﻜﺲﻫﺎي
هــایاي ،ﻛﻴﻜﻲ،
دادهﻣﻴﻠﻪ
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي •ﺧﻄﻲ،
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع
هایﺷﺪه
ﻧﻤﻮدارﻫﺎيترﺳﻢ
PVTاﺳﺖ.
Lab Pro
Pro
مناطــق
نفــت
در شــرک
معمولی ،ویژه و محاسباتی)
ﭼﺎه،گاز
نفــت و
ذخیرهﻣﺜﻠﺜﻲ و ...
پارس،ﻧﻤﻮدار
ﻧﻤﻮدار رز،
مرکــزی،ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻣﻐﺰه ،ﻧﻤﻮدار
ســازیﻣﻲﺑﺎﺷﺪ • .دادههای زمینشناســی (شامل نتایج مطالعاتی
نیز
قــاره
فالت
و
اکتشــاف
مدیریــت
گاز،
شناســی ،سنگ
شناســی،ﺑـﺎ
فسیلﺳـﺎزد ﺗـﺎ
شناســی ،ﻣـﻲ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ
چینهﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻗﺮار دادنمثلآﻧﻼﻳﻦ
بررسی شده اســت .از جمله قابلیتهای این مطالعات شکافها) XRD, SEM ،
فراوان ودر
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه
ﺳـﺎﺧﺘﺎر
ﺿﻤﻦ براﻳﻨﻜـﻪ
ﻣﻐﺰه ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ
عبارتند از:
آﻧﺎﻟﻴﺰافزار
نرم
ﻧﻈـﺮههای
آوریدر داد
جمــع
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻮد.عالوه
• محاسبه پارامترهای معادله حالت31
تشــکیل بانک اطالعاتی یکپارچهLab Pro ،
اﻓﺰار ،اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد را از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻧﺮم
• شبیهسازی تستهای آزمایشگاهیPVT

3

ﺷﻜﻞ  :3ﺷﻤﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار Lab Pro
شمای نرم افزار Lab Pro

 -3-2ﻧﺮماﻓﺰار VFP Simulator

اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪلﺳﺎزي ﭘﺎﻳﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﭼﻨﺪ ﻓﺎزي را در ﭼـﺎهﻫـﺎي ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز را داراﺳـﺖ .ﻧـﺮماﻓـﺰار VFP

 Simulatorﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرس در دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ .(4-ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﻬﺖ ﺻﺤﻪﮔﺬاري در اﺧﺘﻴﺎر اﻛﺜﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑـﺮ

قابلیــت مقایســه بخشهای مختلــف دادهها
را با یکدیگر دارد .امــکان نمایش تصویری
نمودارهــای حاصل از دادههــای مختلف در
چند وضــوح مختلف و به صــورت هم گام
و همچنین رســم همزمــان چندیــن نمودار
در کنار هــم ،از دیگر قابلیتهــای نرمافزار
  Lab Proاست .نمودارهای رسم شده شامل
انــواع نمودارهــای خطی ،میلــهای ،کیکی،
ســتون لیتولوژی ،عکسهای مغــزه ،نمودار
تکمیل چــاه ،نمودار ُرز ،نمــودار مثلثی و ...
میباشد.
ایــن نرمافــزار همچنیــن قابلیــت در
اختیــار کارفرمایان قــرار دادن آنالین نتایج
آزمایشــگاهی را فراهم میســازد تا با آنالیز
مغــزه ،فرآینــد پیشــرفت پروژه بــه صورت
روزانه پیگیری شــود .ضمن اینکه ساختار در
نظر گرفته شده در نرمافزار ،امنیت اطالعات
موجود را از هر لحاظ حفظ میکند.
-3-2نرمافزار VFP Simulator

ایــن نرمافــزار توانايــي مدلســازي
پايــای جريــان چنــد فــازي را در چاههاي
نفــت و گاز را داراســت .نرمافــزار
 VFP Simulatorبنا به سفارش شرکت نفت
و گاز پــارس در دو نســخه مختلف توســعه
داده شــده اســت (شکل .)4-نســخه نخست
ایــن نرمافزار جهت صحهگــذاری در اختیار
اكثر شــركتهاي زیر مجموعه شرکت ملی
نفت قــرار گرفت و بر اســاس بازخورد اين
شركتها ،نسخه دوم این نرمافزار پیادهسازی
شــد .در ايــن نرمافــزار ،محاســبات پيچيده
مهندسي توليد به همراه محدوديتهاي بهينه
توليدي به صورت کام ً
ال ساخت يافته در کنار
هم قــرار ميگيرند .نرمافــزار حاضر ،قابليت
مدلسازي يک سيســتم توليدي را از مخزن
تا سطح داراســت .مهمترین قابلیتهای این
نرمافزار عبارتند از:
• شبيهســازي جريــان چند فــازي درون
لولههاي جداري ،مغزي و آستري
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•
•
•
•
•

• مدلســازی سيســتمهاي حاوي نفت،
گاز ،گاز ميعاني به همراه آب همراه
• مدلســازي افــت فشــار در داخــل
تجهيزات درونچاهي مختلف
• محاســبات خواص ســیال به دو روش
نفت سیاه و مدل ترکیبی
• اســتفاده از روابــط  IPRمختلف برای
چاههای افقی و عمودی
ﮔﺎزي
ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت
اﻧﺘﻘﺎل
محاســبهﻛﻤﻴﻨﻪ ﺑﺮاي
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ســرعت کمينه بــراي انتقال
•
ﺧﻮردﮔﻲ در داﺧﻞ ﭼﺎه
ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
گازي
ميعانات
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ســرعت خوردگي در داخل
محاســبه
•
ﻓﺮازآوري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )ﺑﺎ ﮔﺎز و ﭘﻤﭗ درونﭼﺎﻫﻲ(
چاه
ﻣﺎژول ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ رﺳﻮب آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ در ﺳﺘﻮن ﭼﺎه

•

• محاسبات حساسيت سنجي
•  فرازآوریمصنوعی(باگازوپمپدرونچاهی)
• مــاژول پيشبيني رسوب آســفالتين در
ستون چاه
نتیجهگیری

مهمتریــن اهــداف مدنظــر از اجــرای
پروژههــای نرمافــزاری ،خودکفایــی در زمینۀ
تولیــد نرم افزارهای داخلــی و بی نیازی از خريد
نرمافزارهــاي خارجــي اســت که در ايــران به
قيمت گزاف به فروش میرســد و ســاالنه سبب
خروج مبالغ بســيار زيادي ارز از کشور میشود.

ﺷﻜﻞ  :4ﺷﻤﺎﻳﻲ از ﻧﺮماﻓﺰار VFP Simulator

 4شمایی از نرمافزار VFP Simulator

نرمافزارهای خارجی موجــود که به طور عمده
برای شــرایط مخازن خارجی طراحی شــدهاند،
از ســویی راه حضــور دائمــی شــرکتهای
خارجــی در صنعت نفت ایران و دســتیابی به
اطالعات میادین کشــورمان را همــوار میکند
و از ســوی دیگــر موجب نیازمندی همیشــگی
ما به شــرکتهای خارجی میشود؛ تا جاییکه
هماکنــون و در شــرایط تحریم ،برخــی از این
شرکتها در زمینه تمدید قرارداد استفاده از این
نرمافزارها مشــکالتی برای صنعت نفت کشــور
ایجاد کردهاند .براي دســتیابی به اهداف فوق،
فراهم شــدن شــرایط تهيه و توليد نرمافزارهاي
تخصصــی صنعت نفــت و بوميســازي آنها از
اهميت خاصــي برخوردار اســت .در اين گونه
پروژهها ســعي شــده با طراحي اصولي نرمافزار
گام مؤثري در ايجاد خودباوري و تحقق جنبش
نرمافزاري برداشته شود .نرمافزارهای تولید شده
دارای مزیتهــای رقابتــی زیادی هســتند که با
اســتفاده از دانش فنی موجود در مهندســی نفت
و به کار بســتن آخرین تکنولوژیهای مطرح در
مهندســی نرمافزار ،حتــی میتوانند صنعت نفت
کشــور را در حــوزه بینالمللی بــه عنوان صادر
کننــده تکنولوژی در این بخــش معرفی نمایند.
ان شاا...
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