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زنجیـره باالدسـتی تولیـد، توزیـع و انتقـال نفـت و گاز گسـتره ای از فعالیت هاسـت کـه به منظـور بهینه 
نمـودن هـر یـک از آنهـا الزم اسـت تـا میلیون هـا پارامتـر به صـورت پیوسـته و مرتبـط بـا یکدیگـر 
بررسـي و بهینـه گردنـد. ایـن امـر در حـال حاضـر در شـرکت های نفـت و گاز به منظـور بهینـه نمودن 
شـرایط تولیـد، توزیـع و انتقـال و کسـب باالترین سـود اقتصادی در قالـب سـامانه های مانیتورینگ از 
درون چاهـی تـا تأسیسـات تحویـل، بررسـی، پایـش و نظـارت، صـورت می گیـرد. از سـویی، ارتباط 
دینامیکـی مخـزن با شـرایط عملیاتي تأسیسـات سـطح االرضی، انتقـال و توزیع و تحویـل مي تواند در 
بهبـود مدیریـت بهینـه کل زنجیـره، تعیین کننـده باشـد. البتـه سیسـتم های نظـارت و کنترل کـه قابلیت 
مانیتـور، محاسـبه و اِعمـال دسـتورات الزم در چنیـن حجـم و گسـتره اي را داشـته باشـند، به دلیـل 
سـرعت و دقـت عملیـات، نیازمنـد اسـتفاده از روش هـاي کنترلـي خـاص و پیچیـده مي باشـند که این 
روش هـا در قالـب سیسـتم های کنترلـی توزیـع شـده، طبقه بنـدی می گردنـد کـه بـرای طراحـی چنین 
سیسـتم هایی، اسـتفاده از الگوهـای طراحـی توصیـه مي شـود زیـرا الگوهـای طراحـی بهتریـن راه حل 
بـرای مشـکالت رایـج طراحـی نرم افـزار هسـتند و اسـتفاده از آنها در سیسـتم های کنترلی توزیع شـده 
می توانـد باعـث بهبـود قابلیـت اسـتفاده مجـدد از برنامه هـا، کاهـش زمـان توسـعه مجـدد، افزایـش 
کارآمـدی، بهبـود سـاختاری و کاهش پیچیدگی شـود. در این مقالـه، با اسـتفاده از الگوهای طراحي 
دسـتور یـک رویکـرد جهـت مانیتورنـگ فعالیت هـای موجود در سیسـتم های توزیع شـده ارائه شـده 
اسـت تـا بتـوان بـه بهتریـن شـکل ممکـن از وضعیـت اجـزای موجـود در این گونـه سیسـتم ها مطلـع 
گردیـد. از آنجایی کـه اهـداف مانیتورینـگ در سیسـتم توزیع شـده شـامل تنظیم پیکربنـدی، نمایش 
شـرایط محیطـی، نمایـش اطالعـات زیرسـامانه ها و تولیـد گـزارش می باشـد، بنابرایـن بـا اسـتفاده از 
آنهـا در زنجیـره باالدسـتي می تـوان بـه تولیـد صیانتـی نفـت و گاز، جلوگیـری از آسـیب بـه مخزن و 
چاه هـا، تولیـد نفت خـام از الیه هـای منتخـب، کاهـش هزینه هـای تولیـد، فـرآورش و ذخیره سـازی و 

بهینـه نمـودن عملیات فـرآورش اقـدام نمود.

اولین  گاز،  و  نفت  مخازن تحت االرضي  و  ثبت شرایط چا ه  و  نظارت 
بهینه  مدیریت  و  مخازن  دینامیکي  رفتار  بهتر شرایط  شناخت  در  اقدام 
از  تولید  بهینه  مدیریت  که  است  حالي  در  این  مي باشد.  آنها  از  تولید 
انتقال و توزیع و صادرات  مخازن، تحت تأثیر شرایط متغیر فرآورش، 
نفت و گاز مي باشد و به واقع، صرفاً در صورت نظارت، کنترل و بهینه 
مطمئن  آن  اجزاء  از  هریک  بهینه  رفتار  از  مي توان  زنجیره  نمودن کل 
نه تنها سیستم هاي نظارت و مانیتورینگ محدود و  نیازمند  امر  این  بود. 
یکپارچه سازي  قابلیت  با  دینامیکي  سیستم هاي  نیازمند  که  تک بُعدي، 
کل زنجیره از درون چاه تا ایستگاه هاي تقلیل فشار شهري و کشتي ها 
به منظور  که  پاالیشگاه هاست  مخازن  یا  و  نفت خام  انتقال  خطوط  و 
بانک  به همراه  پیچیده   نرم افزاری  سیستم های  زنجیره،  این  مانیتورینگ 

اطالعاتی بسیار حجیم با قابلیت اطمینان باال مورد نیاز است.
و  شده  پیچیده تر  روز  به  روز  نرم افزاری  سیستم های  شرایط،  این  در 
و  هزینه  و صرف  پیچیدگی  دچار  روند  به همین  نیز  آنها  تولید  فرآیند 
زمان بیشتری می گردد، به نحوی که برنامه نویسان مجبور به درگیر شدن 
همین  می باشند.  نرم افزار  یک  پیاده سازی  حین  در  بسیاری  جزئیات  با 

امر موجب خطاهای برنامه نویسی بیشتر شده و برنامه نویسی سیستم های 
نرم افزاری را به یک کار سخت و طاقت فرسا تبدیل کرده است. افزایش 
پیچیدگی در طراحی و تولید سیستم های نرم افزاری، عالوه بر باال رفتن 
هزینه و زمان، موجب تولید سیستم هایی باکیفیت پایین و خطاهای زمان 
سیستم های  پیچیدگی  مشکل  بر  غلبه  برای  که  می شود  زیاد،  اجرای 
نرم افزاری و نیز کاهش خطا در تولید کد، استفاده از الگوهای طراحی 

پیشنهاد می شود]1[.
میان  ارتباط  ایجاد  جهت  راه حل،  یک  ارائه  به دنبال  طراحی  الگوهای 
مشکالت شناخته شده و رویکرد موفق هستند. در واقع، هر الگو بیانگر 
با  بدهد(، همراه  بارها روی  و  بارها  یک مسئله و مشکل )که می تواند 
برای  راه حل  این  از  می توانند  سایرین  و  است]2[  مسئله  آن  راه حل 
میلیون ها بار، بدون نیاز به پیدا کردن مجدد راه حل، استفاده کنند. نظریه 
آن  توابع  و  انعطاف پذیرتر  نرم افزار،  تا  می گردد  سبب  طراحی  الگوی 

توسعه پذیر باشد]2, 3[. 
امروزه سیستم های توزیع شده به سرعت در حال گسترش به مقیاس های 
باالیی  اطمینان  قابلیت  و  خدمات  ارائه  به  نیاز  که  هستند  بزرگ  بسیار 
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دارند. این روزها سیستم های توزیع شده می توانند به هزاران گره1 متصل 
توزیع شده  برنامه های  به  نیاز  پیچیدگي،  این  درنتیجه  که   ]5 شوند]4, 

به سرعت در حال افزایش است. 
از  که  است  مستقل  کامپیوترهای  از  مجموعه ای  توزیع  شده،  سیستم 
دیدگاه کاربران مانند یک سیستم منسجم عمل می کند. این تعریف دو 
جنبه مهم دارد؛ اولین جنبه این است که سیستم توزیع شده شامل قطعاتی 
است که خودمختار هستند و جنبه دوم این است که کاربران برنامه یا 

انسان ها، تصور می کنند که آنها تنها با یک سیستم سروکار دارند]6[.
این  در  می شود.  اجرا  شبکه ای  محیط  یک  در  توزیع شده  سیستم عامل 
متوجه  او  خود  آنکه  بدون  کاربر  برنامه  مختلف  قسمت های  سیستم 
شود، می توانند هم زمان در چند کامپیوتر مجزا اجرا شده و سپس، نتایج 
این موضوع  از  نباید  برگردند. کاربران  به کامپیوتر اصلی کاربر  نهایی 
آگاه شوند که برنامه آنها در کجا به اجرا درمی آید و یا فایل های آنها 
سیستم عامل  توسط  باید  کارها  این  همه  و  دارد  قرار  شبکه  کجای  در 
به صورت خودکار انجام گیرد. به عبارت دیگر، سیستم باید از دید کاربر 
شفاف باشد. یکی از مزایای مهم سیستم های توزیع شده، سرعت باالی 
چندین  از  می تواند  هم زمان  برنامه  یک  چراکه  برنامه هاست؛  اجرای 
کامپیوتر برای اجرا شدنش استفاده نماید. همچنین به علت توزیع شدن 
بانک های اطالعاتی حجیم می توانند روی چندین کامپیوتر  اطالعات، 
شبکه شده، قرار گیرند و نیازی نیست تا تمام اطالعات به یک کامپیوتر 
مرکزی فرستاده شود. از دیگر مزایاي سیستم هاي توزیع شده، افزایش 

قابلیت اطمینان، کارایي و قابلیت گسترش آنهاست]6, 7[. 
الگوهای طراحی سیستم های  پُرکاربردترین  از  در بخش دوم، تعدادی 
کنترلی توزیع شده را معرفی نموده و در بخش سوم، به ارائه یک رویکرد 
جهت مانیتورنگ فعالیت های موجود در سیستم های توزیع شده پرداخته 
شده تا بتوان به بهترین شکل ممکن از وضعیت اجزای موجود در سیستم 

توزیع شده به موقع مطلع گردید.

1- الگوهای طراحی برای سیستم های توزیع شده
1-1- الگوی طراحی دستور2 

با  اشیاء می باشد.  با  ابزار مفید جهت رفتار  الگوی طراحی دستور یک 
ایجاد درخواست برای یک شیء، دستور در شیء Invoker ذخیره شده 
و می توان به تغییر یا حفظ سوابق اقدامات مختلف انجام گرفته بر روی 

آن شیء پرداخت ]8[.
الگوی طراحی دستور اجازه می دهد تا درخواست های ارسالی به یک 
معناست  بدان  این  و  باشد  به عنوان یک شیء وجود داشته  شیء، خود 
Com-  که اگر درخواستی برای توابعی از یک شیء ارسال شود، شیء
هنگامی که  دهد.  جای  شیء  درون  را  درخواست  آن  می تواند   mand
در  می شود.  ذخیره  شیء  در  دستور  آن  می گردد،  ارسال  درخواستی 
آینده درصورتی که نیاز به دسترسی به همان درخواست باشد یا برخی 
از متدهای آن درخواست موردنظر باشند، می توان از شیء درخواست 
واقع،  در  نمود.  استفاده  مستقیم  به صورت  شیء  متد  فراخوانی  به جای 
بنابراین،  می شود.  کپسوله سازی  شیء  یک  به صورت  درخواست  یک 
متفاوت  درخواست های  با  را  مشتری ها  تا  می کند  فراهم  را  امکان  این 
پارامتردهی کرده، درخواست ها را صف بندی یا ثبت کرده و اعمال قابل 

برگشت را فراهم نمود. به طور خالصه می توان عملکرد الگوی طراحی 
درنتیجه  و  شیء  یک  برای  درخواست  یک  کپسوله سازی  را  دستور 
پارامتری نمودن مشتریان3 با درخواست های متفاوت، صف بندی یا ثبت4  

نمودن درخواست ها و حمایت از عملیات لغو، دانست]8[.
یکی از اهداف مهم الگوی دستور این است که رابط کاربر از اعمالی 
باید  برنامه  اشیاء  این  دیگر،  بیانی  به  گردد.  مجزا  دهد،  انجام  باید  که 
کار  اشیاء چگونه  سایر  که  بدانند  نباید  و  شده  جدا  یکدیگر  از  کاماًل 
می کنند]9[. از این الگو مي توان در نظارت و کنترل سیستم هاي مجزا و 

در عین حال اِعمال دستورات باال به پایین استفاده نمود.
برخی کاربردهای الگوی دستور عبارت است از]10[:

Redo و Undo ایجاد قابلیت های ■
می توانCommand های اجرا شده را در یک پشته5 قرار داد و در صورت 

لزوم و به درخواست کاربر Undo نمود.
■ در نظر گرفتن یک کالس جداگانه به عنوان گیرنده تا درخواست از 

عمل جدا گردد.
■ ایجاد صف درخواست برای اجرای در زمان دیرتر.

1-2- الگوی طراحی ناظر6
یک رابطه را زماني یک به چند بین اشیاء7 مي نامند که درصورت تغییر  
آن شیء، سایر اشیاء مرتبط با آن بالفاصله متوجه شده و وضعیت خود 
 Observer را به روزرسانی  کنند. در این الگو، مجموعه اشیاء وابسته را

و شیئي را که دیگر اشیاء به آن وابسته هستند، Subject می نامند]11[.
مجموعه ای  می توان  چگونه  که  خاص  موضوع  این  به  ناظر  الگوی 
دارد؛  اشاره  نمود،  آگاه  مقدار،  یک  تغییر  از  به موقع  را  مشتریان  از 

الگوی طراحی دستور ]10[1

الگوی طراحی ناظر ]8[2
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به خصوص زمانی که فرایند اطالع رسانی به صورت نسبتاً طوالنی تکرار 
شونده باشد. راه حل ارائه شده توسط الگوی ناظر این است که مشتریان، 
حالت Subscriber را نسبت به server داشته باشند تا از ارزش سؤال با 
توجه به برخی سیاست ها آگاهی یابند. این روش باعث می شود تا تالش 
و  سراسری  ارتباطی  گذرگاه  و  مشتریان  اطالع رسانی  برای  محاسباتی 
مشتریان  اطالع رسانی  برای  مورد نیاز،  باند  پهنای  رساندن  به حداقل 

مناسب به حداقل برسد]12[.
از مزایای الگوی طراحی ناظر این است که باعث کم کردن وابستگی 
دو  این  اصطالح  در  و  می شود  یکدیگر  به   Subject و   Observer

موجودیت در برنامه Loose couple خواهند بود]11[.
برخی کاربردهای الگوی ناظر عبارت است از]12[:

■ هنگامی که یک شیء می خواهد اطالعاتش را منتشر سازد و همچنین 
بسیاری از اشیاء نیاز خواهند داشت تا آن اطالعات را دریافت کنند.

شبکه هاي  مانیتورینگ  و  نظارتی8  کاربردی  برنامه های  در  استفاده   ■
تولید، انتقال و توزیع در سطح وسیع که نمونه آن را مي توان در اتاق هاي 

مانیتورینگ صنعت نفت دید.

Memento 1-3-  الگوی طراحی
Memento به ذخیره سازی موقت حالت موجود اشیاء و سپس  الگوی 

بازیابی آن در صورت نیاز می پردازد.
همان طور که اشاره شد، این الگو راه حلی جهِت نیاز به ذخیره و بازیابی 
Originator در  نام  با  اطالعات یک شیء را فراهم می کند. این شیء 
شیء  وضعیت  ذخیره سازی  چگونگی  می گردد.  مشخص  الگو  این 
موجود بدین گونه است که زمانی که برنامه Client ذخیره سازی را از 
این شیء )Originator( تمام  Originator درخواست می نماید،  شیء 

شیء  یک  در  است  موردنیاز  وضعیتش  بازیابی  جهت  که  را  صفاتی 
دیگر به نام Memento قرار می دهد و آن را به Client ارسال می نماید. 
 ،Originator از شیء   state نمودار فوق، مقدار صفت  به  بنا  در واقع، 
نیاز  بنابراین،  می گیرد.  قرار   Memento شیء   state صفت  مقدار  در 
نگهداری  و  مدیریت  را   Memento نوع  از  اشیاء  تا  است  آن  کنونی 
نماییم. جهت رسیدن به این هدف از کالسی به نام Caretaker استفاده 
می گردد. زمانی که یک شیء Memento ایجاد می گردد، آن شیء به 
 Undo زمانی که یک عمل  اضافه می شود.   Caretaker اشیاء  مجموعه 
)Client( همکاری  دیگر  با یک شیء   Caretaker پذیرد، شیء  انجام 
Me- انتخاب گردد. بعد از انتخاب شئ Memento  نموده تا یک شیء

فراخوانی  را   Originator SetMemento شیء  متد  آن شیء   ،mento
می نماید تا حالت انتخاب شده را بازیابی نماید]13[.

برخی کاربردهای الگوی Memento  عبارت است از  ]9[:
■ Undo/Redo کردن یک مشخصه9. 

یا کل  و  برای یک شیء  از یک وضعیت  لحظه ای  تصاویر  ساخت   ■
زنجیره.

شیء  توسط  شیء،  یک  در  اطالعات  از  برخی  تا  شود  داده  اجازه   ■
دیگری در دسترس باشد. 

1-4- الگوی طراحی ارزیاب پیش بینی كننده تعمیر و نگهداری10 
حال  در  فزاینده  به طور  مدرن،  کنترلی  برنامه های  در  موجود  نرم افزار 
مسئولیت هاي  جهت  توانمندسازي  نیازمند  درنتیجه  و  شدن  پیچیده تر 
الگوی طراحی جهت مدیریت11 تعمیر  این  جدیدتر و پیچیده تر است. 
ابزار  مورد  در  الگو  این  است.  پیشنهاد شده  پیش گیرانه12،  نگهداری  و 
رنج  تدریجی  زوال  از  که  هستند  بخش هایی  شامل  که  ماشین آالتی  و 
Predictive Maintenance Survey-  می برند، استفاده می شود. الگوی

تعمیر  اقدامات  به این ترتیب،  می پردازد ]14[.  فوق  ابزار  شناسایی  به   or
ارایه  و  پایش وضعیت تجهیز  برای  را می توان  پیش گیرانه  نگهداری  و 
برنامه پیش گیرانه تعمیرات و نگهداري و جلوگیري از بُروز آسیب هاي 
غیرضروري  تعمیرات  انجام  عدم  همچنین  و  تجهیزات  به  ناخواسته 
جهت  کنترلی  نرم افزارهای  در  طراحی  الگوی  این  نمود.  برنامه ریزي 

موارد یاد شده استفاده می شود.
نگهداری  و  تعمیر  پیش بینی کننده  ارزیاب  الگوی  کاربردهای  از  یکی 

عبارت است از]14[:
■ استفاده در نرم افزارهای تعمیر و نگهداری

2- الگوی طراحی ارائه شده جهت مانیتورینگ
بـا توجـه بـه اینکـه سیسـتم های توزیـع شـده از زیرسـامانه های مختلفـی 
تشـکیل شـده اند، نظـارت و سرکشـی بـه زیرسـامانه ها جهـت بررسـی 
حـوادث و رخدادهایـی کـه در آنهـا اتفاق افتـاده، امری ضروری اسـت 
تـا بتـوان در سـامانه اصلـی، تصمیمـات صحیـح، سـریع و  بـه موقـع را 
لحـاظ نمـود. زیرسـامانه نظـارت )مانیتورینـگ(، بـر روی تمـام اشـیاء 
انتقـال در زیرسـامانه های نرم افـزاری می باشـد،  داده ای13 کـه در حـال 
نظـارت داشـته و انتقـال داده و همچنیـن اطالعـات محیطـی را از پایـگاه 
از  تنظیـم برخـی  بـه  داده، دریافـت می نمایـد. همچنیـن ممکـن اسـت 

الگوی طراحی ارزیاب پیش بینی كننده تعمیر و نگهداری ]14[4

3]8[ Memento الگوی طراحی
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پیکربندی هـا14 به منظـور تغییـر فرکانـس نظـارت بپـردازد.

2-1- فعالیت ها
و  گرفته  نظر  در  زیر  شرح  به  فعالیت ها  مانیتورینگ،  زیرسامانه  برای 

اعمال مي شوند:
تنظیم پیکربندی مانیتورینگ: یک پانل برای نظارت بر زیرسامانه ها در 
تنظیم  به  پانل  آن  از طریق  می تواند  کاربر  دارد.  کنترل، وجود  صفحه 
بر  نظارت  برای  غیره  و  نظارت15  فرکانس  مانند  پارامترها  از  برخی 
زیرسامانه ها بپردازد. این پارامترها در پایگاه داده ذخیره و بالفاصله در 

سخت افزار و یا زیرسامانه های نرم افزاری اعمال خواهد شد.
نمایش نتیجه مانیتورینگ محیط: این بخش آخرین شرایط محیطی را از 

پایگاه داده بازیابی و به کاربر ارایه مي کند.
نمایش زیرسامانه مانیتورینگ : کاربر می تواند زیرسامانه مورد نظر خود را 
انتخاب و بر اطالعات آن نظارت نماید. این اطالعات از سخت افزار و 

زیرسامانه های نرم افزاری دریافت و در پانل نشان داده می شود.
از  که  دارد  وجود  امکان  این  کاربر  برای  مانیتورینگ:  گزارش  تولید 
مربوط  پارامترهای  کاربر،  مي کند.  درخواست  گزارش  نظارت  سامانه 
اطالعات  مانیتورینگ،  سامانه  سپس،  و  نموده  مشخص  را  گزارش  به 

مربوطه را از پایگاه داده دریافت و به کاربر نشان می دهد.

2-2- فعالیت ها
برای طراحی این زیرسامانه از الگوی دستور )که در 1-1 توضیح داده 
یا  دریافت  انجام  به  دستوری  به صورت  زیرا  است  شده  استفاده  شد( 
 Client ،نظارت زیرسامانه  در  به طورکلی  می پردازد.  اطالعات  ارسال 
User Interface می باشد. زیرا در UI است که پانل ها مستقربوده و از 
مدیریت  را  آنها  و  داشت  دسترسی  زیرسامانه ها  تمام  به  می توان  آنجا 
دستورات  بین  رابط  مؤلفه  یک  به عنوان  نیز   Invoker کالس  نمود. 
می کند.  عمل   )Receiver( دریافت کننده  و   )ConcreteCommand(
به طورکلی وظیفه اش مدیریت اجرای Command ها می باشد. کالس 
Command نیز رابطی است که عملیات قابل اجرا را مشخص می نماید. 
تکرار  از  جلوگیری  جهت  هستند،  ثابت  مورد  سه  این  که  آنجایی  از 
Receiv- و  ConcreteCommand  مکررات در مراحل بعدی به بررسی

er در هر مورد پرداخته خواهد شد.
اجرا  درخواست،  دریافت  به محض  که  است  مؤلفه  یک   :Receiver
پیاده سازی  جزئیات  و  می پردازد(  مربوطه  عملیات  انجام  می شود )به 

اجرای Command در این کالس پیاده شده است.
ConcreteCommand: وظیفه گسترش رابط کاربری و پیاده سازی متد 
Execute با استناد16 بر عملیات مربوط به Receiver می باشد. در واقع، 

رابطی میان Receiver و یک فعالیت17 می باشد.
تنظیم پیکربندی مانیتورینگ

Concrete- کالس  به عنوان   Monitoring :MS_Monitoring  کالس
دستورات  کالس  این  در  زیرا  است.  شده  گرفته  نظر  در   Command
مربوط به تنظیم برخی از پارامترها، برای نظارت بر زیرسامانه ها وجود 
Sub- و Subsystem:ISoftwareSubsystem  دارد. همچنین کالس های

system :IComponent و DB_ManageRequest چون دریافت کننده 

دستور هستند، به عنوان Reciever در نظر گرفته شده اند.
زیرا DB_ManageRequest، پایگاه داده است و پارامترهای مربوط به 

نظارت بر زیرسامانه ها در پایگاه داده ذخیره خواهند شد.
Subsystem:ISoftwareSubsystem در واقـع زیرسـامانه های نرم افزاری 

و سخت افزار هستند که پارامترها بر روی آنها اعمال خواهند شد.
نمایش نتیجه مانیتورینگ محیط

Concrete- کالس  به عنوان   Monitoring :MS_Monitoring  کالس
که  است  کالس  این  در  زیرا  است.  شده  گرفته  نظر  در   Command
همچنین  دارد.  وجود  محیطی،  شرایط  دریافت  به  مربوط  دستورات 
کالس DB_ManageRequest )پایگاه داده( چون دریافت کننده دستور 
 Reciever هستند و اطالعات محیطی را باید از آن بازیابی نمود، به عنوان

در نظر گرفته شده اند.
نمایش زیرسامانه مانیتورینگ

Concrete- کالس  به عنوان   Monitoring :MS_Monitoring  کالس
که  است  کالس  این  در  زیرا  است.  شده  گرفته  نظر  در   Command
برای  درخواست  و  مورد نظر  زیرسامانه  انتخاب  به  مربوط  دستورات 

نظارت بر آن، وجود دارد.
 Subsystem: و Subsystem :ISoftwareSubsystem همچنین کالس های
مربوطه  اطالعات  و  هستند  دستور  دریافت کننده  چون   IComponent
دریافت  نرم افزاری  زیرسامانه های  و  )سخت افزار(   Comemenent از 

می شود، به عنوان Reciever در نظر گرفته شده اند.
تولید گزارش مانیتورینگ

Concrete- کالس  به عنوان   Monitoring :MS_Monitoring  کالس
که  است  کالس  این  در  زیرا  است.  شده  گرفته  نظر  در   Command
به درخواست گزارش، وجود دارد. همچنین کالس  دستورات مربوط 
DB_ManageRequest )پایگاه داده( چون دریافت کننده دستور هستند 
و اطالعات مورد نیاز را باید از آن بازیابی نمود، به عنوان Reciever در 
نظر گرفته شده اند. در نهایت نیز به ثبت وقایع در پایگاه داده پرداخته 
الگوهای  اساس  بر  نظارت  زیرسامانه  طراحی  شکل-5  در  است.  شده 

طراحی نمایش داده شده است.

نتیجه گیري
به دلیــل گســتردگي صنایــع و پیچیــده شــدن فرآیندهــاي زنجیــره 

طراحی زیرسامانه نظارت5
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ــا  ــودن هزینه  ه ــه نم ــزوم بهین ــت و گاز و ل ــال نف ــع و انتق ــد، توزی تولی
و بهبــود فرآیندهــاي عملیاتــي و دســتیابي بــه تولیــد بــا بهینه تریــن 
سیســتم هاي  تــا  دارد  ضــرورت  اقتصــادي،  فنــي-  پارامترهــاي 
نرم افــزاري مانیتورینــگ و کنترلــي نیــز از پیچیدگــي و گســتردگي 
بیشــتري برخــوردار شــود کــه همیــن امــر فرآینــد تولیــد آنهــا را متعاقبــاً 
دچــار پیچیدگــی بیشــتری مي کنــد و موجــب کاهــش کیفیــت سیســتم 
ــن رو  ــد. از ای ــد ش ــی خواه ــی در طراح ــه و پیچیدگ ــش هزین و افزای
ــش  ــره و افزای ــر کل زنجی ــط ب ــارت برخ ــگ و نظ ــور مانیتورین به منظ
ســرعت و دقــت در تعییــن و اعمــال پارامترهــاي تصمیم گیــري، افزایش 
کارامــدي و بهبــود ســاختار و کاهــش پیچیدگــي ایــن سیســتم ها، 
ــه  ــان تجرب ــرای بی ــوان از الگوهــای طراحــی کــه یــک مکانیســم ب مي ت
در طراحــی و ارائــه یــک راه حــل مناســب، توســط افــراد خبــره اســت، 
ــد  ــن الگوهــا راهبردهایــی هســتند کــه می توانن ــع، ای ــرد. در واق ســود ب
در هســته طراحــی گنجانــده شــوند تــا باعــث افزایــش قابلیــت انعطــاف 
و نگهــداری بــاالی سیســتم ها شــوند. الگوهــای طراحــی کــه براســاس 
ــتم های  ــرل سیس ــک کنت ــوند، به کم ــاب می ش ــق انتخ ــاي موف نمونه ه

ــاز  ــات مورد نی ــوان اطالع ــه بت ــوان نمون ــا به عن ــد ت ــده آمده ان ــع ش توزی
را مانیتــور و براســاس شــرایط و رفتــار کل زنجیــره، وضعیــت هــر 

ــه کــرد. ــر و شــيء را بهین پارمت
در ایـن مقالـه بـا معرفـی چند الگـوی طراحی توزیع شـده، بـه ارائه یک 
این گونـه سیسـتم ها پرداختـه  مانیتورینـگ در  الگـوی طراحـی جهـت 
شـده اسـت تـا بـه افزایـش قابلیـت اسـتفاده مجـدد از برنامه هـا، کاهـش 
زمـان توسـعه مجـدد و مقیاس پذیـر بـودن آن کمـک نمایـد. با اسـتفاده 
از ایـن الگـوي طراحـي در سیسـتم هاي مانیتورینگ صنعـت نفت و گاز 
از درون چاه هـاي نفـت و گاز تـا پایانه هـاي بارگیـري نفت خـام، مخازن 
ذخیـره پاالیشـگاه ها و ایسـتگاه هاي توزیـع گاز را مي تـوان نظـارت و 
شـرایط محیطـی همچون دبـی نفت، دبـی آب، دبی گاز، دمای سـیال و 
فشـار جریانـی هـر چـاه و همچنیـن شـرایط عملیاتـی )دما، فشـار و دبی( 
مبـادی  و  توزیـع  و  انتقـال  سیسـتم های  شـرایط  فـرآورش،  واحدهـای 
صادراتـی و مخـازن ذخیره سـازی را مانیتـور نمـود. درنهایـت، براسـاس 
شـاخص هاي فنـی و اقتصـادی، ارتباط فی مابیـن کلیه حلقه هـای زنجیره 

تولیـد را تنظیـم و بهینه تریـن رفتـار را در کل زنجیـره پیـاده نمـود.

1. Node
2. Command
3. Clients
4. Log
5. Stack
6. Observer

7. Object
8. Monitoring application
9. Features
10. Predictive Maintenance Surveyor
11. Handle
12. Predictive

13. Data objects
14. Configurations
 15. Frequency of monitoring
16. Invoking
17. Action
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