مانيتورينگ سامانههاي توليد و توزيع نفت و گاز در سيستمهاي کنترلی
توزيع شده با بهکارگیری الگوهای طراحی نرمافزار
بهناز دمهری* ،رضا روانمهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی

زنجيـره باالدسـتی تولیـد ،توزیـع و انتقـال نفـت و گاز گسـترهای از فعالیتهاسـت کـه بهمنظـور بهینه
نمـودن هـر يـك از آنهـا الزم اسـت تـا میلیونهـا پارامتـر بهصـورت پیوسـته و مرتبـط بـا یکدیگـر
بررسـي و بهینـه گردنـد .ایـن امـر در حـال حاضـر در شـرکتهای نفـت و گاز بهمنظـور بهینـه نمودن
شـرایط تولیـد ،توزيـع و انتقـال و کسـب باالترین سـود اقتصادی در قالـب سـامانههای مانیتورینگ از
درونچاهـی تـا تأسیسـات تحویـل ،بررسـی ،پایـش و نظـارت ،صـورت میگیـرد .از سـویی ،ارتباط
دینامیکـی مخـزن با شـرايط عملياتي تأسیسـات سـطحاالرضی ،انتقـال و توزيع و تحویـل ميتواند در
بهبـود مدیریـت بهینـه كل زنجيـره ،تعيينكننـده باشـد .البتـه سیسـتمهای نظـارت و کنترل کـه قابلیت
مانیتـور ،محاسـبه و اِعمـال دسـتورات الزم در چنیـن حجـم و گسـترهاي را داشـته باشـند ،بهدليـل
سـرعت و دقـت عمليـات ،نيازمنـد اسـتفاده از روشهـاي كنترلـي خـاص و پيچيـده ميباشـند كه اين
روشهـا در قالـب سیسـتمهای کنترلـی توزیـع شـده ،طبقهبنـدی میگردنـد كـه بـرای طراحـی چنین
سیسـتمهایی ،اسـتفاده از الگوهـای طراحـی توصيـه ميشـود زیـرا الگوهـای طراحـی بهتریـن راهحل
بـرای مشـکالت رایـج طراحـی نرمافـزار هسـتند و اسـتفاده از آنها در سیسـتمهای کنترلی توزیعشـده
میتوانـد باعـث بهبـود قابلیـت اسـتفاده مجـدد از برنامههـا ،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 فعالیتهـای موجود در سیسـتمهای توزیع شـده ارائه شـده
اسـت تـا بتـوان بـه بهتریـن شـکل ممکـن از وضعیـت اجـزای موجـود در اینگونـه سیسـتمها مطلـع
گردیـد .از آنجاییکـه اهـداف مانیتورینـگ در سیسـتم توزیع شـده شـامل تنظیم پیکربنـدی ،نمایش
شـرایط محیطـی ،نمایـش اطالعـات زیرسـامانهها و تولیـد گـزارش میباشـد ،بنابرایـن بـا اسـتفاده از
آنهـا در زنجيـره باالدسـتي میتـوان بـه تولیـد صیانتـی نفـت و گاز ،جلوگیـری از آسـیب بـه مخزن و
چاههـا ،تولیـد نفتخـام از الیههـای منتخـب ،کاهـش هزینههـای توليـد ،فـرآورش و ذخیرهسـازی و
بهینـه نمـودن عمليات فـرآورش اقـدام نمود.
نظارت و ثبت شرايط چاه و مخازن تحتاالرضي نفت و گاز ،اولين
اقدام در شناخت بهتر شرايط رفتار ديناميكي مخازن و مديريت بهينه
توليد از آنها ميباشد .اين در حالي است كه مديريت بهينه توليد از
مخازن ،تحت تأثير شرايط متغير فرآورش ،انتقال و توزيع و صادرات
نفت و گاز ميباشد و به واقع ،صرفاً در صورت نظارت ،كنترل و بهينه
نمودن كل زنجيره ميتوان از رفتار بهينه هریک از اجزاء آن مطمئن
بود .اين امر نيازمند نهتنها سيستمهاي نظارت و مانيتورينگ محدود و
تكبُعدي ،كه نيازمند سيستمهاي ديناميكي با قابليت يكپارچهسازي
كل زنجيره از درون چاه تا ايستگاههاي تقليل فشار شهري و كشتيها
و خطوط انتقال نفتخام و يا مخازن پااليشگاههاست كه بهمنظور
مانيتورينگ اين زنجيره ،سیستمهای نرمافزاری پیچیده بههمراه بانک
اطالعاتی بسیار حجیم با قابلیت اطمینان باال مورد نیاز است.
در اين شرايط ،سیستمهای نرمافزاری روزبهروز پیچیدهتر شده و
فرآیند تولید آنها نیز بههمین روند دچار پیچیدگی و صرف هزينه و
زمان بیشتری میگردد ،بهنحویکه برنامهنویسان مجبور به درگیر شدن
با جزئیات بسیاری در حین پیادهسازی یک نرمافزار میباشند .همین
*
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واژگان کلیدی:

سیســتمهای کنترلــی توزیــع شــده؛ زنجیــره
تولیــد ،توزیــع و انتقــال نفــت و گاز؛ الگوهای
طراحــی نرمافــزار؛ الگــوی طراحــي دســتور؛
مانیتورینگ

امر موجب خطاهای برنامهنویسی بیشتر شده و برنامهنویسی سیستمهای
نرمافزاری را به یک کار سخت و طاقتفرسا تبدیل کرده است .افزایش
پیچیدگی در طراحی و تولید سیستمهای نرمافزاری ،عالوهبر باال رفتن
هزینه و زمان ،موجب تولید سیستمهایی باکیفیت پایین و خطاهای زمان
اجرای زیاد ،میشود كه برای غلبه بر مشکل پیچیدگی سیستمهای
نرمافزاری و نیز کاهش خطا در تولید کد ،استفاده از الگوهای طراحی
پیشنهاد میشود[.]1
الگوهای طراحی بهدنبال ارائه یک راهحل ،جهت ایجاد ارتباط میان
مشکالت شناخته شده و رويكرد موفق هستند .در واقع ،هر الگو بیانگر
یک مسئله و مشکل (که میتواند بارها و بارها روی بدهد) ،همراه با
راهحل آن مسئله است[ ]2و سایرین میتوانند از این راهحل برای
میلیونها بار ،بدون نیاز به پیدا کردن مجدد راهحل ،استفاده کنند .نظریه
الگوی طراحی سبب میگردد تا نرمافزار ،انعطافپذیرتر و توابع آن
توسعهپذیر باشد[.]3 ,2
امروزه سیستمهای توزیعشده بهسرعت در حال گسترش به مقیاسهای
بسیار بزرگ هستند که نیاز به ارائه خدمات و قابلیت اطمینان باالیی
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دارند .این روزها سیستمهای توزیعشده میتوانند به هزاران گره 1متصل
شوند[ ]5 ,4که درنتیجه اين پيچيدگي ،نیاز به برنامههای توزیعشده
بهسرعت در حال افزایش است.
سیستم توزیع شده ،مجموعهای از کامپیوترهای مستقل است که از
دیدگاه کاربران مانند یک سیستم منسجم عمل میکند .این تعریف دو
جنبه مهم دارد؛ اولین جنبه این است که سیستم توزیعشده شامل قطعاتی
است که خودمختار هستند و جنبه دوم این است که کاربران برنامه یا
انسانها ،تصور میکنند که آنها تنها با یک سیستم سروکار دارند[.]6
سیستمعامل توزیعشده در یک محیط شبکهای اجرا میشود .در این
سیستم قسمتهای مختلف برنامه کاربر بدون آنکه خود او متوجه
شود ،میتوانند همزمان در چند کامپیوتر مجزا اجرا شده و سپس ،نتایج
نهایی به کامپیوتر اصلی کاربر برگردند .کاربران نباید از این موضوع
آگاه شوند که برنامه آنها در کجا به اجرا درمیآید و یا فایلهای آنها
در کجای شبکه قرار دارد و همه این کارها باید توسط سیستمعامل
بهصورت خودکار انجام گیرد .بهعبارتدیگر ،سیستم باید از دید کاربر
شفاف باشد .یکی از مزایای مهم سیستمهای توزیعشده ،سرعت باالی
اجرای برنامههاست؛ چراکه یک برنامه همزمان میتواند از چندین
کامپیوتر برای اجرا شدنش استفاده نماید .همچنین به علت توزیع شدن
اطالعات ،بانکهای اطالعاتی حجیم میتوانند روی چندین کامپیوتر
شبکه شده ،قرار گیرند و نیازی نیست تا تمام اطالعات به یک کامپیوتر
مرکزی فرستاده شود .از ديگر مزاياي سيستمهاي توزيع شده ،افزايش
قابليت اطمینان ،كارايي و قابليت گسترش آنهاست[.]7 ,6
در بخش دوم ،تعدادی از پُرکاربردترین الگوهای طراحی سیستمهای
کنترلی توزیعشده را معرفی نموده و در بخش سوم ،به ارائه یک رویکرد
جهت مانیتورنگ فعالیتهای موجود در سیستمهای توزیع شده پرداخته
شده تا بتوان به بهترین شکل ممکن از وضعیت اجزای موجود در سیستم
توزیع شده به موقع مطلع گردید.

برگشت را فراهم نمود .بهطور خالصه میتوان عملکرد الگوی طراحی
دستور را کپسولهسازی یک درخواست برای یک شیء و درنتیجه
4
پارامتری نمودن مشتریان 3با درخواستهای متفاوت ،صفبندی یا ثبت
نمودن درخواستها و حمایت از عملیات لغو ،دانست[.]8
یکی از اهداف مهم الگوی دستور این است که رابط کاربر از اعمالی
که باید انجام دهد ،مجزا گردد .به بیانی دیگر ،این اشیاء برنامه باید
کام ً
ال از یکدیگر جدا شده و نباید بدانند که سایر اشیاء چگونه کار
میکنند[ .]9از اين الگو ميتوان در نظارت و كنترل سيستمهاي مجزا و
در عين حال اِعمال دستورات باال به پايين استفاده نمود.
برخی کاربردهای الگوی دستور عبارت است از[:]10
■ ایجاد قابلیتهای  Undoو Redo
میتوان Commandهای اجرا شده را در یک پشته 5قرار داد و در صورت
لزوم و به درخواست کاربر  Undoنمود.
■ در نظر گرفتن یک کالس جداگانه بهعنوان گیرنده تا درخواست از
عمل جدا گردد.
■ ایجاد صف درخواست برای اجرای در زمان دیرتر.
 -2-1الگوی طراحی ناظر

6

یک رابطه را زماني یک به چند بین اشیاء مينامند که درصورت تغيير
آن شیء ،سایر اشیاء مرتبط با آن بالفاصله متوجه شده و وضعیت خود
را بهروزرسانی کنند .در این الگو ،مجموعه اشیاء وابسته را Observer
و شيئي را که دیگر اشیاء به آن وابسته هستند Subject ،مینامند[.]11
الگوی ناظر به این موضوع خاص که چگونه میتوان مجموعهای
از مشتریان را بهموقع از تغییر یک مقدار ،آگاه نمود ،اشاره دارد؛
7

 -1الگوهای طراحی برای سیستمهای توزیع شده
2
 -1-1الگوی طراحی دستور

الگوی طراحی دستور یک ابزار مفید جهت رفتار با اشیاء میباشد .با
ایجاد درخواست برای یک شیء ،دستور در شیء  Invokerذخیره شده
و میتوان به تغییر یا حفظ سوابق اقدامات مختلف انجام گرفته بر روی
آن شیء پرداخت[.]8
الگوی طراحی دستور اجازه میدهد تا درخواستهای ارسالی به یک
شیء ،خود بهعنوان یک شیء وجود داشته باشد و این بدان معناست
که اگر درخواستی برای توابعی از یک شیء ارسال شود ،شی ء �Com
 mandمیتواند آن درخواست را درون شیء جای دهد .هنگامیکه
درخواستی ارسال میگردد ،آن دستور در شیء ذخیره میشود .در
آینده درصورتیکه نیاز به دسترسی به همان درخواست باشد یا برخی
از متدهای آن درخواست موردنظر باشند ،میتوان از شیء درخواست
بهجای فراخوانی متد شیء بهصورت مستقیم استفاده نمود .در واقع،
یک درخواست بهصورت یک شیء کپسولهسازی میشود .بنابراین،
این امکان را فراهم میکند تا مشتریها را با درخواستهای متفاوت
پارامتردهی کرده ،درخواستها را صفبندی یا ثبت کرده و اعمال قابل

1

الگوی طراحی دستور []10

2

الگوی طراحی ناظر []8
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بهخصوص زمانیکه فرایند اطالعرسانی بهصورت نسبتاً طوالنی تکرار
شونده باشد .راهحل ارائه شده توسط الگوی ناظر این است که مشتریان،
حالت  Subscriberرا نسبت به  serverداشته باشند تا از ارزش سؤال با
توجه به برخی سیاستها آگاهی یابند .این روش باعث میشود تا تالش
محاسباتی برای اطالعرسانی مشتریان و گذرگاه ارتباطی سراسری و
بهحداقل رساندن پهنای باند موردنیاز ،برای اطالعرسانی مشتریان
مناسب به حداقل برسد[.]12
از مزایای الگوی طراحی ناظر این است که باعث کم کردن وابستگی
 Observerو  Subjectبه یکدیگر میشود و در اصطالح این دو
موجودیت در برنامه  Loose coupleخواهند بود[.]11
برخی کاربردهای الگوی ناظر عبارت است از[:]12
■ هنگامیکه یک شیء میخواهد اطالعاتش را منتشر سازد و همچنین
بسیاری از اشیاء نیاز خواهند داشت تا آن اطالعات را دریافت کنند.
■ استفاده در برنامههای کاربردی نظارتی 8و مانيتورينگ شبكههاي
توليد ،انتقال و توزيع در سطح وسيع كه نمونه آن را ميتوان در اتاقهاي
مانيتورينگ صنعت نفت ديد.
 -3-1الگوی طراحی Memento

الگوی  Mementoبه ذخیرهسازی موقت حالت موجود اشیاء و سپس
بازیابی آن در صورت نیاز میپردازد.
ِ
جهت نیاز به ذخیره و بازیابی
همانطور که اشاره شد ،این الگو راهحلی
اطالعات یک شیء را فراهم میکند .این شیء با نام  Originatorدر
این الگو مشخص میگردد .چگونگی ذخیرهسازی وضعیت شیء
موجود بدینگونه است که زمانی که برنامه  Clientذخیرهسازی را از
شیء  Originatorدرخواست مینماید ،این شیء ( )Originatorتمام
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الگوی طراحی [8] Memento
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الگوی طراحی ارزیاب پیشبینیکننده تعمیر و نگهداری []14

صفاتی را که جهت بازیابی وضعیتش موردنیاز است در یک شیء
دیگر به نام  Mementoقرار میدهد و آن را به  Clientارسال مینماید.
در واقع ،بنا به نمودار فوق ،مقدار صفت  stateاز شیء ،Originator
در مقدار صفت  stateشیء  Mementoقرار میگیرد .بنابراین ،نیاز
کنونی آن است تا اشیاء از نوع  Mementoرا مدیریت و نگهداری
نماییم .جهت رسیدن به این هدف از کالسی به نام  Caretakerاستفاده
میگردد .زمانیکه یک شیء  Mementoایجاد میگردد ،آن شیء به
مجموعه اشیاء  Caretakerاضافه میشود .زمانیکه یک عمل Undo
انجام پذیرد ،شیء  Caretakerبا یک شیء دیگر ( )Clientهمکاری
نموده تا یک شی ء  Mementoانتخاب گردد .بعد از انتخاب شئ �Me
 ،mentoآن شیء متد  SetMementoشیء  Originatorرا فراخوانی
مینماید تا حالت انتخاب شده را بازیابی نماید[.]13
برخی کاربردهای الگوی  Mementoعبارت است از [:]9
■  Undo/Redoکردن یک مشخصه.9
■ ساخت تصاویر لحظهای از یک وضعیت برای یک شیء و يا كل
زنجيره.
■ اجازه داده شود تا برخی از اطالعات در یک شیء ،توسط شیء
دیگری در دسترس باشد.
 -4-1الگوی طراحی ارزیاب پیشبینیکننده تعمیر و نگهداری

نرمافزار موجود در برنامههای کنترلی مدرن ،بهطور فزاینده در حال
پیچیدهتر شدن و درنتیجه نیازمند توانمندسازي جهت مسئولیتهاي
جدیدتر و پیچیدهتر است .این الگوی طراحی جهت مدیریت 11تعمیر
و نگهداری پیشگیرانه ،12پیشنهاد شده است .این الگو در مورد ابزار
و ماشینآالتی که شامل بخشهایی هستند که از زوال تدریجی رنج
میبرند ،استفاده میشود .الگو ی �Predictive Maintenance Survey
 orبه شناسایی ابزار فوق میپردازد[ .]14بهاینترتیب ،اقدامات تعمیر
و نگهداری پيشگيرانه را میتوان برای پايش وضعيت تجهيز و ارايه
برنامه پيشگيرانه تعميرات و نگهداري و جلوگيري از بُروز آسيبهاي
ناخواسته به تجهيزات و همچنين عدم انجام تعميرات غيرضروري
برنامهريزي نمود .این الگوی طراحی در نرمافزارهای کنترلی جهت
موارد یاد شده استفاده میشود.
یکی از کاربردهای الگوی ارزیاب پیشبینیکننده تعمیر و نگهداری
عبارت است از[:]14
■ استفاده در نرمافزارهای تعمیر و نگهداری
 -2الگوی طراحی ارائه شده جهت مانیتورینگ
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10

بـا توجـه بـه اینکـه سیسـتمهای توزیـع شـده از زیرسـامانههای 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 صحيـح ،سـريع و بـه موقـع را
لحـاظ نمـود .زیرسـامانه نظـارت (مانیتورینـگ) ،بـر روی تمـام اشـیاء
دادهای 13کـه در حـال انتقـال در زیرسـامانههای نرمافـزاری میباشـد،
نظـارت داشـته و انتقـال داده و همچنیـن اطالعـات محیطـی را از پایـگاه
داده ،دریافـت مینمایـد .همچنیـن ممکـن اسـت بـه تنظیـم برخـی از
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پیکربندیهـا 14بهمنظـور تغییـر فرکانـس نظـارت بپـردازد.
 -1-2فعالیتها

برای زیرسامانه مانیتورینگ ،فعالیتها به شرح زیر در نظر گرفته و
اعمال ميشوند:
تنظیم پیکربندی مانیتورینگ :یک پانل برای نظارت بر زیرسامانهها در
صفحه کنترل ،وجود دارد .کاربر میتواند از طریق آن پانل به تنظیم
برخی از پارامترها مانند فرکانس نظارت 15و غیره برای نظارت بر
زیرسامانهها بپردازد .این پارامترها در پایگاه داده ذخیره و بالفاصله در
سختافزار و یا زیرسامانههای نرمافزاری اعمال خواهد شد.
نمایش نتیجه مانیتورینگ محیط :این بخش آخرین شرایط محیطی را از
پایگاه داده بازیابی و به كاربر ارايه ميكند.
نمایش زیرسامانه مانیتورینگ :کاربر میتواند زیرسامانه موردنظر خود را
انتخاب و بر اطالعات آن نظارت نماید .اين اطالعات از سختافزار و
زیرسامانههای نرمافزاری دریافت و در پانل نشان داده میشود.
تولید گزارش مانیتورینگ :برای کاربر این امکان وجود دارد که از
سامانه نظارت گزارش درخواست ميكند .کاربر ،پارامترهای مربوط
به گزارش را مشخص نموده و سپس ،سامانه مانیتورینگ ،اطالعات
مربوطه را از پایگاه داده دریافت و به کاربر نشان میدهد.
 -2-2فعالیتها

برای طراحی این زیرسامانه از الگوی دستور(که در  1-1توضیح داده
شد) استفاده شده است زیرا بهصورت دستوری به انجام دریافت یا
ارسال اطالعات میپردازد .بهطورکلی در زیرسامانه نظارتClient ،
 User Interfaceمیباشد .زیرا در  UIاست که پانلها مستقربوده و از
آنجا میتوان به تمام زیرسامانهها دسترسی داشت و آنها را مدیریت
نمود .کالس  Invokerنیز بهعنوان یک مؤلفه رابط بین دستورات
( )ConcreteCommandو دریافتکننده ( )Receiverعمل میکند.
بهطورکلی وظیفهاش مدیریت اجرای  Commandها میباشد .کالس
 Commandنیز رابطی است که عملیات قابل اجرا را مشخص مینماید.
از آنجایی که این سه مورد ثابت هستند ،جهت جلوگیری از تکرار
مکررات در مراحل بعدی به بررس ی  ConcreteCommandو �Receiv
 erدر هر مورد پرداخته خواهد شد.
 :Receiverیک مؤلفه است که بهمحض دریافت درخواست ،اجرا
میشود(به انجام عملیات مربوطه میپردازد) و جزئیات پیادهسازی
اجرای  Commandدر این کالس پیاده شده است.
 :ConcreteCommandوظیفه گسترش رابط کاربری و پیادهسازی متد
 Executeبا استناد 16بر عملیات مربوط به  Receiverمیباشد .در واقع،
رابطی میان  Receiverو یک فعالیت 17میباشد.

دستور هستند ،بهعنوان  Recieverدر نظر گرفته شدهاند.
زیرا  ،DB_ManageRequestپایگاه داده است و پارامترهای مربوط به
نظارت بر زیرسامانهها در پایگاه داده ذخیره خواهند شد.
 Subsystem:ISoftwareSubsystemدر واقـع زیرسـامانههای نرمافزاری
و سختافزار هستند که پارامترها بر روی آنها اعمال خواهند شد.
نمایش نتیجه مانیتورینگ محیط
کال س  Monitoring :MS_Monitoringبهعنوان کالس �Concrete
 Commandدر نظر گرفته شده است .زیرا در این کالس است که

دستورات مربوط به دریافت شرایط محیطی ،وجود دارد .همچنین
کالس ( DB_ManageRequestپایگاه داده) چون دریافتکننده دستور
هستند و اطالعات محیطی را باید از آن بازیابی نمود ،بهعنوان Reciever
در نظر گرفته شدهاند.

نمایش زیرسامانه مانیتورینگ
کال س  Monitoring :MS_Monitoringبهعنوان کالس �Concrete
 Commandدر نظر گرفته شده است .زیرا در این کالس است که

دستورات مربوط به انتخاب زیرسامانه موردنظر و درخواست برای
نظارت بر آن ،وجود دارد.
همچنین کالسهای  Subsystem :ISoftwareSubsystemو Subsystem:
 IComponentچون دریافتکننده دستور هستند و اطالعات مربوطه
از ( Comemenentسختافزار) و زیرسامانههای نرمافزاری دریافت
میشود ،بهعنوان  Recieverدر نظر گرفته شدهاند.

تولید گزارش مانیتورینگ
کال س  Monitoring :MS_Monitoringبهعنوان کالس �Concrete
 Commandدر نظر گرفته شده است .زیرا در این کالس است که

دستورات مربوط به درخواست گزارش ،وجود دارد .همچنین کالس
( DB_ManageRequestپایگاه داده) چون دریافتکننده دستور هستند
و اطالعات موردنیاز را باید از آن بازیابی نمود ،بهعنوان  Recieverدر
نظر گرفته شدهاند .در نهایت نیز به ثبت وقایع در پایگاه داده پرداخته
شده است .در شکل 5-طراحی زیرسامانه نظارت بر اساس الگوهای
طراحی نمایش داده شده است.
نتيجهگيري

بهدليــل گســتردگي صنايــع و پيچيــده شــدن فرآيندهــاي زنجيــره

تنظیم پیکربندی مانیتورینگ
کال س  Monitoring :MS_Monitoringبهعنوان کالس �Concrete
 Commandدر نظر گرفته شده است .زیرا در این کالس دستورات

مربوط به تنظیم برخی از پارامترها ،برای نظارت بر زیرسامانهها وجود
دارد .همچنین کالسها ی  Subsystem:ISoftwareSubsystemو �Sub
 system :IComponentو  DB_ManageRequestچون دریافتکننده
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توليــد ،توزيــع و انتقــال نفــت و گاز و لــزوم بهينــه نمــودن هزينههــا
و بهبــود فرآيندهــاي عملياتــي و دســتيابي بــه توليــد بــا بهينهتريــن
پارامترهــاي فنــي -اقتصــادي ،ضــرورت دارد تــا سيســتمهاي
نرمافــزاري مانيتورينــگ و كنترلــي نيــز از پيچيدگــي و گســتردگي
بيشــتري برخــوردار شــود كــه هميــن امــر فرآینــد تولیــد آنهــا را متعاقبـاً
دچــار پیچیدگــی بیشــتری ميكنــد و موجــب کاهــش کیفیــت سیســتم
و افزایــش هزینــه و پیچیدگــی در طراحــی خواهــد شــد .از ايــن رو
بهمنظــور مانيتورينــگ و نظــارت برخــط بــر كل زنجيــره و افزايــش
ســرعت و دقــت در تعييــن و اعمــال پارامترهــاي تصميمگيــري ،افزايش
كارامــدي و بهبــود ســاختار و كاهــش پيچيدگــي ايــن سيســتمها،
ميتــوان از الگوهــای طراحــی كــه یــک مکانیســم بــرای بیــان تجربــه
در طراحــی و ارائــه یــک راهحــل مناســب ،توســط افــراد خبــره اســت،
ســود بــرد .در واقــع ،ایــن الگوهــا راهبردهایــی هســتند کــه میتواننــد
در هســته طراحــی گنجانــده شــوند تــا باعــث افزایــش قابلیــت انعطــاف
و نگهــداری بــاالی سیســتمها شــوند .الگوهــای طراحــی کــه براســاس
نمونههــاي موفــق انتخــاب میشــوند ،بهکمــک کنتــرل سیســتمهای
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توزیــع شــده آمدهانــد تــا بهعنــوان نمونــه بتــوان اطالعــات موردنیــاز
را مانیتــور و براســاس شــرايط و رفتــار كل زنجيــره ،وضعيــت هــر
پارمتــر و شــيء را بهينــه كــرد.
در ایـن مقالـه بـا معرفـی چند الگـوی طراحی توزیع شـده ،بـه ارائه یک
الگـوی طراحـی جهـت مانیتورينـگ در اینگونـه سیسـتمها پرداختـه
شـده اسـت تـا بـه افزایـش قابلیـت اسـتفاده مجـدد از برنامههـا ،کاهـش
زمـان توسـعه مجـدد و مقیاسپذیـر بـودن آن کمـک نمایـد .با اسـتفاده
از ايـن الگـوي طراحـي در سيسـتمهاي مانيتورينگ صنعـت نفت و گاز
از درون چاههـاي نفـت و گاز تـا پايانههـاي بارگيـري نفتخـام ،مخازن
ذخيـره پااليشـگاهها و ايسـتگاههاي توزيـع گاز را ميتـوان 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)
واحدهـای فـرآورش ،شـرایط سیسـتمهای انتقـال و توزیـع و مبـادی
صادراتـی و مخـازن ذخیرهسـازی را مانيتـور نمـود .درنهايـت ،براسـاس
شـاخصهاي فنـی و اقتصـادی ،ارتباط فیمابیـن کلیه حلقههـای زنجیره
تولیـد را تنظيـم و بهينهتريـن رفتـار را در كل زنجيـره پيـاده نمـود.
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