
مقدمه
با نــگاه بــه اهــداف و برنامه هاى ســند 
چشم انداز و همچنين برنامه هاي وزارت نفت 
در مســير دســت يابى به اهداف چشــم انداز 
چنين برمي آيد كه راه دســت يابي به افق هاي 
چشم انداز و رسيدن به رتبه اول در زمينه هاي 
علمــي و فــن آوري در خاورميانه در راهبري 
"دانش محور" استوار اســت. يگانه راهبردي 
كــه در جهان معاصــر جهت بقا و پيشــرفت 
وجــود دارد. در اين راســتا اولين قدم جهت 
ورود به مســير و جاده دانش در صنعت نفت، 
داشتن ديدي وسيع، باز و ديده باني فعاليت ها، 
ماموريت هــا و اهداف فعــاالن اين عرصه در 
اطــراف و در يــك كالم پايش هوشــمندانه 
اخبار و تحوالت فن آورى در جهان است كه 
رصد به موقع اين اخبار و انتشــار  فراگير آنها 
مى تواند فعاالن و سياســت گذاران اين عرصه 

مهم را بهتر يارى بخشد. 
توضيح مهــم در رابطه بــا فن آورى  ها و 
رويدادهــاى نويــن در حوزه باالدســتى اين 
اســت كــه در حال حاضــر محــور اصلي و 

اساســي همه شــركت هاي بــزرگ نفتي و به 
بياني تنها عامل رشــد و توسعه اين شركت ها 
بر محوريــت "يكپارچگــي2" و "كار تيمي" 
اســتوار اســت و بنا بر ادعاى صاحبان علم و 

فــن آورى در ايــن عرصه تمامــي مطالعات، 
تحقيقــات و پژوهش هــاي صــورت گرفتــه 
زمانــي نتيجه بخــش و قابل اجراســت كه در 
حيطه ي اصل "يكپارچگــي" صورت پذيرد. 

مديريت به هنگام داده
درحوزه ي باالدستي صنعت نفت

مجتبي كريمي1  پ ژوهشگاه صنعت نفت 

  1    حوزه هاى مورد مطالعه انرجيسيتكس

زمين شناسى
مديريت يكپارچه مخازن
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به عبارت ديگر، استراتژي كالن شركت هاي 
بــزرگ (كــه شــامل اســتراتژي فنــاوري و 
استراتژي كسب وكار است)، ديگر نگاه خرد 
و مقطعي به بخش هاي توســعه نــدارد و اين 
شركت ها فرآيند سازماني خود را چه به لحاظ 
ســخت افزاري و چــه به لحــاظ نرم افزاري و 
سازمان افزار بر همان اصل قرار داده و برنامه ها 
و اهداف ميان مدت و بلند مدت خود را در اين 
قالب و محتوا دنبال مي كنند چراكه هم افزايي 
ايجاد شده در اين باره رشد، توسعه و موفقيت 
تصاعدي شركت ها را به همراه خواهد داشت. 
گر چه استراتژي و نقشه راه همه شركت ها در 
همه زمينه هاي كاري يكسان نيست و هركدام 
در يك بخش از دانش و يا فن آورى فعاليت 
مي كنند. از همين روى خميرمايه و محوريت 
بســيارى از فن آورى هاى نســل جديد كه در 
حال ظهور و بروز هســتند، بر اين اصل اشاره 
شــده اســتوار اســت و در اين گونه مقاالت، 
عمومــاً فن آورى هاى از ايــن جنس پايش و 

رصد مى گردند.
يكــى از مهمترين وظايف شــركت هاى 
نفتى با همان نگاه اشاره شده "مديريت داده" 
است و شــركت هاي فراملي نفتي دستيابي به 
نظــام داده و مديريــت آن را يكي از اهداف 
مهم خود قرار داده اند. از  سو ى  ديگر "زمان" 
و "صرفــه جويي در زمان3" اكنــون يكى از 
دغدغه هاى اصلى در اين گونه شركت هاست 
و مولفــه زمــان نيــز در كنار مديريــت داده 
قرار گرفتــه و "مديريــت بهنــگام داده4" را 
پديــد آورده اســت. در ايــن نــوع مديريت 
داده، همــه داده هــا و اطالعــات مطروحه در 
حوزه باالدســتي(داده هاي اكتشاف، حفارى، 
مهندســى مخازن و توليد) مــورد پايش قرار 
مى گيرد. در اين راســتا و براي دســت يابى به 
فن آورى مديريت داده، ايجاد استانداردهايي 
در صنعت باالدســتي جهت تســهيل امور از 
لوازم موفقيت است، چراكه مديريت داده ابتدا 
در هر شــركتى جداگانه صورت مى گرفت و 
هر شركت سعي داشت كه سيستم مخصوص 
به خود را طراحي، پياده ســازى و اجرا نمايد 
ولــي كم كــم شــركت ها دريافتنــد كــه در 
راستاي تعامالت بين بخش هاي خود و ديگر 

شركت هاي سرويس دهنده و پيمانكار، داشتن 
نوعي اســتاندارد براى دست يابى به داده هاى 

مورد نياز الزم و ضرورى است.
در هميــن راســتا مؤسســه پوســك5 در 
ســال 1990 توســط پنــج شــركت بــزرگ 
نفتي بــا هــدف استانداردســازي در صنعت 
باالدستي نفت تأسيس شــد. موسسه پوسك 
مؤسســه غير انتفاعي به منظور تســهيل تبادل 
اطالعات اكتشــاف و توليد و يكپارچه سازي 
فرايند هــاي باالدســتي و هــدف اصلــى آن 
تقويت به اشــتراك گذارى اطالعات فني در 
بين شركت ها، شــركت هاي سرويس دهنده، 
دولت هــا و بقيه بازيگران اين صنعت اســت. 
تعداد اعضاي حال حاضــر آن هم بالغ بر 60 
شــركت و سازمان مي شــود. پوسك در سال 
2007 به انرجيســتيكس6 تغيير نام داد و چشم 
انداز اصلى خود را ايجاد محيطي اســتاندارد 
در كل صنعت باالدســتي تعريف نمود. هرم 
ترســيم شده در شــكل1، حوزه هاي مختلف 
ايــن صنعــت را مشــخص نموده و موسســه 
ارائــه  و  تعريــف  در  ســعي  انرجيســتيكس 
استانداردهاي مربوط به آنها نمود. تاكنون دو 
پروژه استانداد ســازي ويتزام ال7 و پرودام ال8 
تعريف و اجرايي شــده و پروژه هايي در زمينه 
مهندسي مخازن و زمين شناسي نيز انجام شده 
است كه نتايج آنها در سايت پوسك9 موجود 
است. در اين مقاله استاندارد ويتزام ال معرفى 

مى گردد.[1]
 

استاندارد ويتزام ال10 
اســتاندارد ويتزام  ال از ســال 2000 آغاز 
و به حوزه ي انتقــال داده هاي چاه مى پردازد. 
ويتزام ال يك استاندارد انتقال فني- تخصصي 
داده ها در بين ســازمان هاي فعــال در صنعت 
باالدســتي بوده كــه عمده تمركــز آن تبادل 
اطالعات بين شــركت هاي مــادر، پيمان كار، 
ســرويس دهنده، دولت  و مراكز رگوالتوري 
اســت. اين استاندارد به شــركت هاي نفت و 
گاز اين اجازه را مى دهد تا زيرساخت جهاني 
داده هــاي به هنگام را در دســترس داشــته و 
مديريت خود را شــخصاً در قسمت مديريت 
داده اعمــال كننــد. همچنين به شــركت هاي 

باالدســتي اين امكان را مي دهد دقت، توزيع 
در  بــدون  داده هــاي ســرچاه،  و گســترش 
نظــر گرفتن محــل اخذ داده ها، نام شــركت 
تهيه كننــده و نوع فرمت تهيه شــده را كنترل 
كننــد. امكان دسترســي لحظه اي بــه داده ها 
بدون نياز بــه اتصال به ســرور خارجي براى 
شركت هاى عضو اين نوع استاندارد از ديگر 
مزاياى ويتزام ال اســت. زيرســاخت به هنگام 
به صورت شبانه روزي آماده  ويتزام ال معموالً 
ارائه خدمت بــوده و به همين منظور مراكزي 
وجود دارد كه هر يك از اين مراكز مسئوليت 
نظارت و پايــش عملكرد چاه ها مخصوصاً از 
راه دور را بــه عهده دارنــد. اين مراكز مجهز 
به مهندســاني هســتند كه به طور شبانه روزي 

عملكرد همه دكل ها را تحت نظر دارند.
اگر بخواهيم ويتــزام ال را در يك جمله 
تعريف كنيــم، مى توانيم بگوييــم: كمك به 
كنتــرل كيفي داده هــا، پايش به هنــگام، زير 
نظر داشــتن رعايت مقررات توسط پيمانكار، 
خودكارســازي و هوشمندســازي در جهت 
بهبود فرايند تصميم گيري. ويتزام ال همچنين 
مديريت داده ها و دسترسي به اطالعات چاه ها 
در لحظــه ي مــورد نيــاز را فراهم مي ســازد. 
قابليــت ارائه همه ى داده هــاي بهنگام به كليه 
كاربران بدون درنظرگرفتن موقعيت زمانى و 
مكانى نيز فراهم شــده است كه اين امر باعث 
بهبود روند تصميم گيري                                           توســط متخصصان 
و  ويتــزام ال  تدويــن  تاريخچــه  مى گــردد. 
همچنين نمونه هايــي از كاربري فعلي آن در 

ادامه مى آيد.

تاريخچه نياز به استانداردها در حفاري 
در طــول ســاليان متمــادى بســياري از 
شــركت هاي پيمانكاري و خدماتي مكانيزيم 
انتقــال داده هــاي خــود را توســعه داده اند. 
هنگامــي كــه يــك ارتبــاط جديــد بين دو 
شــركت برقرار مي شــد، ممكن بود نرم افزار 
جديــدى براي تبديل فرمت داده ها متناســب 
با نحوه به كارگيري در هر شــركتي نياز باشد. 
اين كار غالباً منجر به از دســت رفتن زمان و 
ايجاد خطا در انتقال داده ها و در نتيجه صرف 
هزينه زيادي مي شــد. هزينه و پيچيدگي اين 
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تغييرات حتي باعث مي شــد كــه تعدادي از 
شركت ها از درگير شدن در پروژه هاي تبادل 
اطالعاتي كه در نهايت مي توانســت به بهبود 
عملكرد دكل و حفاري كمــك كند، اكراه 
داشته باشــند. براي حل مشكل تبادل داده اي 
يكــي از زيرمجموعه هاي انجمــن بين المللي 
پيمانكاران حفاري تحت عنوان ريم گروهي 
را به انجام اين كار و حل مشــكل گماشــت. 
اين گروه شامل افرادي از حوزه هاي مختلف 
توســعه سيســتم هاي نرم افزاري، زمين شناسي 
و مهندســي حفاري مي شــدند كــه همه آنها 
با  مشــكالت ناشــي ازعدم ناســازگاري اين 

فرمت ها آشنا بودند.
براي اطمينان از همه گير بودن اين اقدام و 
مقبوليت جهاني سيســتم پيشنهادي، سعي شد 
تا همه شركت هاي پيمانكار و سرويس دهنده 
از سراســر دنيا در اين امر دخالت داده شوند. 
اين گروه هــدف خود را اين گونه بيان نمود: 
"تعريف يك فرمت و چارچوب اطالعات، 
جريــان اطالعــات از دكل و چاه به ســايت 
مركزي با وسائل ارتباطي در دسترس". براي 
به حداقل رساندن خطاهاى احتمالي در مدل 
ســعي شــد تا در ابتدا يك فهرســت از تمام 
اطالعات الزم در سر چاه در همه حوزه هاي 
زمين شناسي، مهندســي حفاري، پارامترهاي 
دكل، ســيمانكاري و ... تهيه شود. با در نظر 
گرفتن مجموعه نكات اشاره شده و همچنين 
مواردى نظير قابليت اســتفاده آســان11 براي 
همه شركت ها، هزينه كم و استفاده  آنالين، 
ويتز به عنوان چارچوب اصلي تشخيص و در 
چهار ســطح از 0 تا 3 طراحي شد و اين گونه 
اولين روش كلي استانداردســازي در صنعت 
حفــاري بوجود آمد. با گذشــت زمــان و با 
توجــه بــه پيچيده شــدن عمليــات حفاري و 
حجم بــاالي داده ها و مطرح شــدن مواردي 
چــون مديريــت داده به صــورت به هنــگام، 
شركت هاي بزرگ اكتشاف و توليد بر روي 
فرآيندهايــي تمركــز كردند كــه هدف آن 
بهبود و افزايش سرعت در توسعه ميادين نفت 

و گاز بود. براي تســهيل ايــن نوع همكاري، 
شــركت هاي نفتي در حال وفق دادن خود با 
سيستم هاي اشتراك گذاشتن داده، مديريت 
يكپارچــه، اســتفاده از فنــاوري اطالعات و 
ارتباطات و ... در همه چرخه هاي يك ميدان 
نفتــي هســتند. بديهي اســت كه بــا توجه به 
گسترش دامنه تعامالت و همچنين تخصصي 
شــدن شــركت ها در زمينه هــاي گوناگون،  
دســت يابي به هدف درگــرو ارتباطات بهينه 

بين شركتي خواهد بود.

موارد استفاده و قابليت هاى ويتزام ال
1 -  رســانيدن داده هــاي به هنــگام بــه 
پيمانكار: اطالعات به هنگام حفاري بصورت 
مرتب به سطح دكل گزارش مي شوند و بايد 
در جايي ذخيره شوند. مسئوالن و متخصصان 
امــر نيــز از ايــن داده هــا بــراي پيش بيني و 

تصميم گيري بهتر استفاده مي كنند.
بيــن  به هنــگام  اطالعــات  تبــادل   -  2
شــركت هاي خدماتي، عملياتي، پيمانكاران 

و شركت هاى دولتى: شــركت هاي مختلف 
 ،MWD) با به دســت آوردن داده هاي چاه
نمودار گل، نمودارهاي حفاري) داده هايشان 
را در ســطح دكل بــا هــم تبــادل مي كنند. 
هر بخشــي ســعي مي كند تا بــا اطالعات و 
داده هــاى موجود بهتريــن پيشــنهاد را ارائه 
دهد و شــركت ها اطالعات مــورد نظر خود 
را از طريــق ويتــزام ال  بدســت  آورد. براي 
مثال شركتى كه نمودارگيرى گل12 را انجام 
مى دهد داده هاي به هنگام را از شــركت هاي 
تجهيزاتي در حيطه نمودارگيرى حين حفارى 
دريافت و آنها را از طريق ويتزام ال  براي بقيه 
شــركت هاي نفتي آماده استفاده مي كند و يا 
داده هاي به هنگام حس گرها، به شركت هاي 
تحليِل داد ه و محاســبه فشــار مخزن  منتقل و 
ســپس پارامترهاي حساب شــده فشار مخزن 
بازگردانده مي شــود. موارد زير از مثال هاي 

اين تبادل داده به شمار مي روند:
داده هــاي  اشــتراك گذارى  بــه   2-1
ته چاهــي بيــن شــركت هاي مختلــف كــه 

  2    شما تيكى از نوع كار استاندارد ويتزام ال

سرفصل ويژه
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باعــث ارتقاي كارآيي اطالعات و اســتفاده 
مجدد آنها همچنين بهبــود كيفيت داده هاي 

شركت هاي خدماتي حفاري مى گردد.
2-2 داده هاي زمين شناســي از شــركت   
نمودارهــاي  مركــز  بــه   mud logging
از  اجتنــاب  باعــث  كــه  تركيبــي ســرچاه 
بررســي مجــدد داده هاي رســيده و اطمينان 
از ذخيره ســازي همه داده ها در مركز ذخيره 

اطالعات مى شود.
3-2 فراهم شــدن امكان ارسال گزارش 
حفاري پيمان كار به صورت روزانه كه باعث 
دسترســي به داده هــا، امــكان ارزيابى آنها و 

نگهدارى مطمئن آنها مى گردد.
4-2  مستندسازي و فهرست سازي اسناد 
قانوني در مورد ملزومــات و اجازه هاي حفر 
چــاه در يك كشــور به طوري كــه گزارش 
كردن خــودكار و قانوني در كاهش هزينه ها 

بسيار موثرند.
3 -  دسترســي كاربر نهايي به اطالعات 
مبتني بر وتيزام ال: همــه اطالعات كارفرماها 
و پيمانكارها (سرچاهي، گزارش هاي روزانه، 

casing، سيمان كاري) براي كاهش خطا و 
جلوگيــري از كارهاي تكراري به اشــتراك 
گذاشته مي شود.كاربر نهايي سيستم مي تواند 
هركسي باشــد ولي اكثر اوقات شركت هاي 
ارائــه دهنــده ســرويس هســتند. فايل هــاي 
ويتزام ال  مي توانند در هر نوع رسانه ديجيتالي 
قابل دسترســي باشند يا از طريق ايميل منتقل 
شــوند. براي مثال گزارش روزانه به صورت 
كامًال ســريع به شــركت مربوطه منتقل و در 
آن جا كنترل شــده و حتي تغييرات احتمالي 

مورد نياز برحسب گزارش اعمال مي شود.
4- دسترســي كاربر نهايــي به اطالعات 
ويتــزام ال  از طريق شــبكه وب: كاربراني كه 
در روي دكل به شــــــبكه دسترســي دارند، 
فايل هــاي اطالعــات مبتنــي بر ويتــزام ال  را 
مشــاهده و امكان آماده ســازى گزارش بنابر 
اقتضــاى درخواســت را فراهــم مى كننــد. 
همچنين امــكان دريافت آخريــن اطالعات 
بروز شــده داده هاي بهنگام حفــاري از اين 
طريق آســان مى گردد. شكل 2 شماتيكى از 

نوع كار ويتزام ال  را نشان مى دهد.

 جمع   بندى
همان گونــه كه بيان شــد مديريت داده 
و بــه روز   رســانى داده هاى اصلــى حفارى 
و توليــد، يكــى از مهمتريــن دغدغه هــاى 
كليه شــركت هاى فعال در حوزه باالدستى 
اســت.  همين دغدغه ها و مشــكالت ناشى 
از عــدم مديريــت درســت آن منجــر بــه 
تعريــف اســتانداردى بــا همــكارى ايــن 
شــركت ها گرديد كه بر اســاس آن امكان 
اشتراك گذاري تمامى داده هاى شركت هاي 
حــوزه نفــت و گاز فراهــم شــده اســت.

 ايــن اســتاندارد مزايــاى بســيارى ماننــد 
صرفه جويى در هزينه هاى شركت ها را در پي 
دارد. در حال حاضر شركت ها و كشورهاى 
بسيارى عضو اين استاندارد شده اند و از مزايا 
و قابليت هاى آن بهره مى گيرند. اميد اســت 
انتشــار اطالعــات مفيد در ايــن زمينه ها در 
ارتقاى ســطح آگاهى و دانش صنعت نفت 
كشورمان ســودمند باشــد و تصميم گيران 
صنعت نفت را در مشــاركت بيشــتر در اين 

عرصه ها يارى رساند.

       منــــابع
[1] www.posc.org [2] www.Energestics.org

1 mojtabaz.karimi@gmail.com
2 Integration
3 Time saving
4 Real Time data Management
5 Pyrotechnical Open Standard 
Consortium(POSC)

6 Energistics
7 WITSML:wellsite infor-

mation transfer standard 
markup language

8 PRODML:Production 
markup language

9 www.posc.org

اســتانداردهاي  پايــه  بــر  ويتــزام ال   10

 (W3C, SOAP, WSPL, XML) اينترنتــي 
بــا برنامــه كاربــردي مخصوص بــه هر يك
 (API: Application Programming Interface)
و مطابق بــا تعريف XML اســت. اين پروژه 
در ابتدا توســط تعداد محدودي از شركت ها 
شــروع شــد و اكنون توليد و توســعه اين 
استانداردها و ارائه آن به هرشركت فعال در 
صنعت حفاري و تكميل چاه را برعهده دارد. 
 www.witsml.org  اطالعات بيشتر در ســايت
آمده است. سيســتم API نوعى كدنويسى 
برنامه اســت كه امكان دريافــت اطالعات را 
به صورت اشــتراكى بين برنامه هاي متعدد 

فراهم مى نمايد.

11 User friendly
12 mud logging

       پانويس ها
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