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TETA  ( ــاتت )  بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان شرکت دانش 

 

 در صنعت نفت و گاز ییدارا کپارچهی تیریمد

 

 یگهدارو ن ریتعم یزیمانند برنامه ر ییمواجه هستند. چالش ها زاتیتجه تیریدر مد یادیز اریبس یها یدگیچیاغلب با پ عیصنا

با  راه، همناقص ییدارا تیریمد یهاشود. راه حلیم یاتیعمل یهانهیهزافزایش اغلب منجر به  فیضع تیریبدون ساختار و مد

 رساختیز فرسودگیخط لوله  یخراب یاصل لیاز دال یکی O&Gصنعت  در .کندیم دیرا تشد تیوضع کپارچه،یداده  گاهیفقدان پا

 هزارچندمنجر به نشت د نتوانمی وبیمع زاتیتجه ،نفت و گاز یها تیباشد. در مورد سا نهیپرهز چالشیک  تواندیم که ها است

همه  تیریمد یساز کپارچهیدهد که  ینشان مامر  نی. اشودمی یانرژزیادی باعث هدر رفتن منابع  که شونددر سال  گازتن 

 .است یضرور یطیمح ستیز یها بیمنابع و حذف آس یساز نهیبه یها برا ییدارا

 ییدارا کپارچهی تیریمد

 کی یها ییتمام دارا یتالیجیبه صورت د ابه شبکه نورون ها در بدن انسان،مش  (IAM) ییدارا کپارچهی تیریمد یها ستمیس

را حول اطالعات متمرکز کند. اما، مانند  ییکل چرخه عمر دارا تادهد  یاجازه م ستمیبه سامر  نیکند. ا یمرکز را به هم متصل م

که سازمان ها عمدتًا  ییکنند. از آنجا یهستند که با آنها کار م یفقط به اندازه اطالعات IAM یها ستمیداده محور، س ندیهر فرآ

 کیاز  دیبا IAM یها ستمیهستند، س یتکها و اسناد فروشنده م لیاسناد، فا یچاپ یبه منابع داده بدون ساختار مانند نسخه ها

 .کنند یرویپ یداده قو یاستراتژ

ر طوها را بداده دیبا هاستمیس نیا کپارچه،یپلتفرم داده  کی یها بر روآن قیو تطب ییدارا یهاداده قیدق یآورمنظور جمع به

زاری به عنوان ابپلتفرم  کی جادیا یحال، برا نیحاصل کنند. با ا نانیاطم تیفیبا ک یهاکرده و از انتقال داده یتالیجیموثر د

داده  لیحلو ت هیو تجز یابیبه نوبه خود باز امر نیکند. ا یروزرسانمرجع را به یهادادهطور منظم کتابخانه ب دیبا ستمی، سقدرتمند

 .کند یها را ساده م

 ییارابه بهبود ک امر نیا جه،یدارند. در نت یها دسترس ییبه سالمت و عملکرد دارا یدر زمان واقع ساتیکارخانجات و تأس ،بنابراین

 یها یرا با فناور یتیریو خدمات مد ییدارا اتیتواند عملیم ییدارا یکپارچگیکند. مفهوم  یکمک م (OEE) زاتیتجه یکل

بر  یشده مبتن تیریمانند خدمات مد دیجد یتجار یتواند توسعه مدل ها یم یکردیور نیکند. چن نهیبه دیمختلف نسل جد

 لیحوو ت اتیعمل نان،یاطم تیقابل ،یمنیبه بهبود ا یاطالعات مهندس تیوضع لیو تحل هی، تجزIAMابزار  با .کند لیارزش را تسه

 کند.یموقع کمک مب

 ست؟یچ ییدارا تیریمد ندیفرآ

از  یسازمان یها ییمنابع دارا نیو تام ینگهدار ،یتوسعه، بهره بردار ت،یریکامل است که شامل مد ندیفرآ کی ییدارا تیریمد

ا، فرصت ه یساز نهیبه دنبال به ییدارا تیریمد میشود. تیدر طول چرخه عمر آنها م نانیاطم تیو قابل یبهبود بهره ور قیطر

 ها است. ییها و عملکرد دارا نهیبه حداقل رساندن هز یمنابع با هدف جمع یعرضه و تقاضا
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 در صنعت نفت و گاز ییدارا تیریمد

 ییایو. پباشندمی ازیمورد ن یبخش صنعت نیمعمواًل در چند رایپر تقاضا و با عملکرد باال هستند ز یهایینفت و گاز هر دو دارا

 ییمؤثر کارا شیو غلبه بر مشکالت، افزا ینیبشیامکان پ ییدارا تیریبا مد یصنعت اتیو عمل کندیم رییبازار با گذشت زمان تغ

 نیبازار همچن یتگآشفو از نفت و گ ی. مسائل مربوط به شرکت هاکندیرا فراهم م یدیو پرداختن به همه موارد کل یاتیعمل

 یبه خوبه ک ،نیتام رهیبا تمام منابع در دست همراه با زنج ییدارا تیریبرنامه مد کی ن،یبگذارد. بنابرا ریها تأثییتواند بر دارایم

 به حداقل رساندن شکست مهم است. برای شود یطراح

 

 

نگه  نییاپ یبه طور جزئ یاتیعمل یهانهیکه هز کندیم نیو تضم کندیم فایدر صنعت نفت و گاز ا یمحور ینقش ییدارا تیریمد

را به  نفعانیکنندگان و ذ نیتام نیب یارتباط یوابسته است که تمام نقاط کور و شکاف ها یستمی. کل صنعت به سشودداشته 

عملکرد  و به روزرسانیکند و زمان یکمک م اتینسبت به تمام عمل دید شیبه افزا ییدارا تیریمد ستمیس کیکند.  یهم متصل م

ا ر ییدارا تیریمد یهاحلراه یبه اجرا ازی، نیاگلخانه یانتشار گازها ریتأث شیافزا ن،یبخشد. عالوه بر ا یها را بهبود م ییدارا

 .است ختهیبرانگ
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 یراپروژه ب تیریمد یندهایو فرآ کیاستراتژ یها یگذار هیکند که در آن سرما یعمل م یا دهیچیپ یصنعت بر اساس معمار نیا

 ییدارا تیریمد حیراه حل صح کیبرخوردار است.  ییباال تیبه حداکثر رساندن ارزش نفت و گاز در طول چرخه عمر آن از اهم

را از  یباالتر اریبس جهیکند و نت یکمک م یو کل یفرد یها ییو عملکرد دارا یهمکار شیبا افزا یاتیعمل یها سکیبه کاهش ر

کمک  یاحتمال یهایاز خراب یریهوشمند که به جلوگ ینیبشیپ لیو تحل هیتجز با .کند یم جادیا هیاول یها یرگذا هیسرما

احتمال هدر رفتن  دهد،یرا کاهش م یبه نوبه خود زمان خراب دهد،یم شیافزا یعملکرد سازمان نیرا در چند یهمکار کند،یم

 .کندیرا محدود م یاضاف یدیتول یهاتیو فعال بردیم نیرا از ب ییدارا

 زدر صنعت نفت و گا ییدارا تیریروند مد

 و و گاز نفت یمحل دیتولهستند.  یدائم یبازار در آشفتگ یو ارزش گذار یمنطقه ا تیبا مسائل حاکم قیبا تطب یجهان یبازارها

 شیرو به رشد افزا یبه تقاضا ییپاسخگو یرا برا دیرا جذب کند و تول یالملل نیب دارانیتواند خر یسودآور است و م ،آنعرضه 

بر داده  یمبتن یها دستگاه .است یمیپتروش عیشده از صنا شیمحصوالت پاال یش تقاضا برایشاهد افزا زین یجهان یدهد. بازارها

ک کمک به در یها برانفت و گاز در حال استخراج داده عیکنند. اکنون صنا یو استفاده هوشمند کمک م دیتول یهوشمند به اجرا

 درآمد هستند. انیو بهبود جر یتجار اتیو بهبود عمل

  در صنعت نفت و گاز ییدارا تیریبه مد ازین

 کی یبا مشکل مواجه است. با اجرا نیتام رهیسربار و نقص در زنج یاتیعمل یها نهیهز شیصنعت در طول زمان بر اساس افزا نیا

دهد و  شیآالت افزا نیماش یرا بدون فرسودگ دیرا کاهش دهد، تول یزمان خرابتواند یحل مراهاین  ،ییدارا تیریبرنامه مد

 ها کمک کند. نهیتر از آن به کاهش هزرا بهبود بخشد، و مهم ییدارا، استفاده از شود آالت نیعمر ماشهمچنین باعث افزایش 

 


