خدمات  GISدر میادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل
دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

دانشیار گروه  RS&GISدانشگاه تهران

سعید آزادی قطار

کارشناس ارشد  GIS &RSدانشگاه تهران

چکیده

با توسعه تکنولوژی موبایل ،بویژه توسعه نسل سوم و )1(IPتکنولوژی موبایل ()3G
( ،)2ظرفیت محاسباتی گوشیهای موبایل( )3بیش از پیش قدرتمندتر شدند به طوری که
()4
این امر روش جدیدی را برای حل مشکالت در مواقع دستیابی به  GISزمان واقعی
در نتیجهی ویژگیهای قابلیت پویایی و دوری از فعاليتهای صحرایی كه در میادین نفتی
بوجودمیآیدرافراهممیکند.برمبنایمطالعهعمیقرویتکنولوژیهایسکوی،)5(J2ME
( )6(SVGگرافیکهای بُرداری مقیاسپذیر) و تکنولوژی انتقال دهنده دادههای
موبایل و...؛ براساس شرایط واقعی میادین نفتی ،طرح استخوانبندی خدمات
موبایل  GISمیادین نفتی و طرح تکنولوژیهای کلیدیای که در این مقاله
مشخص شدهاند را مطرح میکند؛ به طوری که این موضوع پایهی تکنیکی را
برای ساخت میادین نفتی ایجاد میکند.

واژههاي کلیدی ،J2ME :سکوهای موبایل ،خدمات  ،GISمیادین نفتی
دیجیتالی

 .1مقدمه

میادین نفتی ،بویژه میادین نفتی پیرامونی (نزدیکمرزها) ،عموم ًا در
نواحی دوردست واقع شدهاند و محلهای کاری به طور گستردهای پراکنده و
در مناطق وسیعی پخش و گسترده شدهاند .عملیات صحرایی شامل اکتشافات
ژئوفیزیکی ،حفر ،واقعه نگاری( ،)7آزمایش چاهها هستند که خصوصیت
تغییرپذیری قویای دارند .در این مورد ،تأسیس شبکههای سیمی()Wired
مشکل است .اما به عبارتی دیگر ،دسترسی و کنترل اطالعات به هنگام GIS
میادین نفتی از طریق میادین نفتی دیجیتالی مورد نیاز است .در چنین مواردی،
میادین نفتی نیازهای زیادی را بر مبنای سکوهای  GISاینترنت محور مطرح
میکنند .در سالهای اخیر ،با توسعه ارتباطات موبایل و تکنولوژیهای
محاسبهگر موبایل ،این امکان برای  GISسنتی وجود دارد تا به سمت
موبایل  GISپیشرفت کند[ .]3موبایل  GISبه همراه گیرندههایش(گوشیها)
به عنوان پایانههایی برای بررسی نقاط حساس( )Hotspotدر دامنه GIS
میباشد .ارزش افزوده خدمات موبایل  GISدر میادین نفتی آشکارسازی
نیازهای زمان است و برای انجام تحقیق و بررسی روی سکویهای موبایل
برای خدمات  GISمیادین نفتی ،دارای اهمیت ویژهای ميباشد.
خدمات موبایل  GISبر پایهی تکنولوژیهای  SVGموبایل ،سکوهای
 J2MEو غیره هستند SVG .مخفف (Scalable Vector Graphicsگرافیکهای

كه توسط کنسرسیوم شبکه گسترده جهانی ()W3C

برداری مقیاسپذیر) است
به صورت استاندارد پیشنهاد شده و زبانی است که  XMLرا برای توصیف
نمودارهای دو بعدی مورد استفاده قرار میدهد [ .]4به منظور رفع نیازها در
گسترۀ بیسیم ( ،)Wirelessکار گروه  SVGکنسرسیوم شبکه گسترده جهانی ()W3C
استاندارد ویژهای را برای  SVGموبایل در دامنه کاربردی موبایل تعیین کرده است.
برای توسعه دهندگان موبایل ،گرافیکبرداری دارای مزیت استفاده از فضای
کوچک و انعطافپذیری مطلوبی است؛ بنابراین به طور گستردهای در شبکه
موبایل مورد استفاده قرار میگیرد .مهمترین کاربرد  SVGموبایل ،خدمات
()10
مکان مبنای آن است که مهمترین بخش آن ،خدمات نقشهای گوشی مبنا
میباشد که محصول ترکیب تکنولوژی اطالعات فضایی ،ارتباطات موبایل،
محاسبهگر موبایل و مانند اینهاست .به محض پدیدار شدن خدمات جدید،
ویژگیهای پویایی ،تنوع گوشیها ،خدمات مورد نیازمشتری به صورت
کم یا زیاد و نیاز به پهنای باند ( )bandwithمحدود ايجاد ميشود،J2ME .
مخفف ( platform,Java2Micro Editionنسخه دوم زبان برنامه نویسی جاوا
با تغییرات جزئی) است که توسط  SUNمنتشر شده است و یک سکوی
کمکی پیشرفته تعبیه شده در تولیدات الکترونیکی مصرفی و مجموعه کاملی
از تکنولوژی و تخصص میباشد .بحث این مقاله این است که چطور می توان
خدمات  GISمیادین نفتی را بر پایه تخصص  SVGموبایل و سکوی J2ME
تحقق بخشید.
با مقایسه خدمات تهیه شده از طریق نقشههای اینترنتی(( )11فهرست
یا نموداری روی سایتهای اینترنتی که ساختار آن سایت را نشان
میدهد) ،مثل نقشه معروف  ،Googleخدمات  GISمیادین نفتی متعهد به
انجام منظورهای متفاوتی هستند و گروههای کاربر آن نیز یکسان نیستند.
شرکتهای مایکروسافت ،گوگل و یاهو مراکزی برای مصرفکنندگان در
محدوده وسیعی هستند و تهیه نقشه و تجسم بصری زمینی-فضایی(geo-
 )spatialرا به عنوان یک جنبه از جستجوی تکنولوژی انجام میدهند و
سعی در دستیابی به تجسم بصری و هم پیوندی نقشه جهانی محور را دارند.
در حالی که خدمات  GISمیادین نفتی ،جهتگیری میادین نفتی را دارند.
با استفاده از دادههای تخصصی میادین نفتی ،خدمات  GISمیادین نفتی،
مفاهیمی را ایجاد میکند که می تواند در پایانههای موبایل مشاهده شود
و همچنین از اشخاص فنی و متخصص جهت انجام تجزیه و تحلیلهای
گوناگون و تصمیمگیری آنها پشتیبانی میکند.
()8

()9
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.2طرح کلی خدمات GISمیادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل

نمونه نخستین خدمات  GISمیادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل،
ساختار کاربر یا سرور ( )12()C/Sرا به کار میگیرد و به سه الیه :الیه داده،
الیه میانی و الیه ارائه یا نمایش تقسيم میشود .ساختار سلسله مراتبی اين
اليهها در نگاره  1نشان داده شده است.

که اساس پایگاه داده فضایی هستند را انباشته خواهند کرد .این دادهها به
سه نوع دستهبندی میشوند :اطالعات جغرافیایی پایه ،فراداده و دادههای
تخصصی میادین نفتی(شامل :دادههای سیستم جمعآوری و حمل ونقل و
نفت خام وگاز ،سیستم تزریق آب ،سیستم عرضه آب ،سیستم زهکشی،
سیستم جاده ،سیستم عرضه نیرو ،سیستم حفاظت از فرسودگی و عایق
حرارتی و ارتباطی ،دادههای اکتشاف و استخراج مرتبط با حق استخراج
معدن ،مرز مخازن ،حوضهها و شکلگیری مرزها ،زمین ،آتشنشانی ،سیستم
تخلیه فاضالب و مانند اینها است) .ساختار نمودار اطالعات فضایی پایگاه
داده میادین نفتی در نگاره  2نشان داده شده است.

نگاره .1ساختار الیههای خدمات  GISمیادین نفتی با محوریت
سکوهای موبایل
الیه ارائه یا نمایش :کاربردهای این الیه ،رابط گرافیکی کاربران ،ارائه داده
(نمایش نقشه) و کاربردهای ساده روی نقشه (بزرگ نمایی و کوچک نمایی نقشه و
غیره) برای انواع مختلفی از تجهیزات گوشی است .به دلیل محدودیت در پردازش
و ظرفیت حافظه ،بیشتر کار محاسباتی در نهایت باید توسط سرور(خدمات دهنده)
صورت گیرد در حالی که گوشیهای موبایل فقط جهت نمایش دادههای فضایی
و ارتباطات بین کاربر و سرور کاربرد دارند .در نتیجهی محدودیت در پهنای باند،
فایل  SVGکه فقط میتواند شامل دادههای گرافیکی باشد ،توسط سرور به گوشی
موبایل انتقال داده میشود .زمانی که خدمات نقشهای توسط کاربر مورد نیاز
()13
میشود برای سرور ،تقاضای پروتکلی برای نمایش سایتهای اینترنتی()HTTP
ارسال میکند ،سرور به تقاضای کاربر پاسخ داده و دادههای فضایی با فرمت SVG
برای مشتری یا کاربر ارسال میکند و سپس گوشی موبایل کاربر آن را تجزیه کرده
و نقشه گرافیکی تولید میکند[ .]6اگر کاربر به جستجوی اطالعات دیگری یا به
پردازش داده نیاز پیدا کرد ،الزم است با سرور ارتباط مجددی برقرار کند.
الیه میانی :الیه میانی توسط سرور شبکه ساخته میشود .آن دادهها را ازطریق
الیه داده مطابق با تقاضای کاربر درخواست کرده و پردازش اطالعات ضروری
را انجام و با کاربر نهایی ارتباط برقرار میکند .سرور شبکه درخواست خدمات
ارسال شده توسط کابر را برمبنای پروتکل  HTTPدریافت کرده و جستجوی
داده را در بطن( )back-endپایگاه داده فضایی انجام میدهد و سپس نتیجهی
پرس وجو را بعد از فشردهسازی آن به مشتری یا کاربر ارسال میکند.
الیه داده :اليه داده ،پایگاه داده فضایی روی سرور نهایی است و
دادههای جغرافیایی گوناگون مورد نیاز خدمات  GISمیادین نفتی با
محوریت سکوهای موبایل را ذخیره میکند .بعد از چندین سال پیشرفت،
میادین نفتی حجم عظیمی از دادهها شامل :دادههای خام اکتشاف و
()14
استخراج ،نتایج پردازشها و تفسیرها و اطالعات مهندسی سطح زمین
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نگاره .2ساختار پایگاه داده اطالعات فضایی و توصیفی

.3تکنولوژیهای کلیدی

نمونهنخستینخدمات GISمیادیننفتیبامحوریتسکوهایموبایلازدوبخش
تشکیلشدهاست)1:برنامهکاربردیگوشی(موبایل)کاربرنهاییو)2برنامهسرورشبکه.
برنامه کاربردی گوشیهای موبایل عمدت ًا رابط گرافیکی
()15
کاربر ،تجزیه فایل  SVGو نمایش نقشه و عملیاتی مثل انتقال
نقشه ،بزرگ نمایی و کوچک نمایی آن و غیره را اجرا میکند .سرور شبکه
()16
نیز عمدت ًا درخواست خدمات  HTTPگوشیهای موبایل را دریافت
و پرسوجو روی داده انجام میدهد و فایل نقشه  SVGرا تولید و سپس
فشرده میکند و در نهایت فایل برگشتی داده نقشه را به گوشی موبایل کاربر
ارسال میکند [ .]7.8ساختار نمونه نخستین(خدمات  GISمیادین نفتی با
محوریت سکوهای موبایل) در شکل  3نشان داده شده است.

 .3-1تولید فایل

SVG

در سرور نهایی

در سرور نهایی ،فایل داده مطابق با مشخصات  SVGموبایل به فایل SVG

تبدیل میشود ( )writtenو تمامی اطالعات جغرافیایی مرتبط مورد نیاز در
فایل  SVGبوسیله پرس وجو از پایگاه داده فضایی بدست میآید و این دادهها
همراه با اطالعات اسنادی یا توصیف عناصر(گرافیکها) ،در فایل  SVGذخیره
میشوند.
براساس ویژگیهای  SVGموبایل ،عوارض زمینی با توجه به شکل
هندسیشان میتوانند به موجودیتهای نقطهای ،خطی و سطحی دستهبندی

شوند .این موجودیتها به وسيلهي کدگذاری گرافیکی مطابقت یافته در  .3-4نمایش نقشه روی گوشی کاربر و عملیات ساده روی آن

 SVGموبایل نمایش داده میشوند .در  SVGموبایل ،عناصر گرافیکی
پایهای(مثل مستطیل ،دایره ،بیضی ،خط ،خطوط چیندار ،چندضلعی و غیره)
به عنوان مسیر( )Pathپشتیبانی میشوند .گرافیکهای پیچیده گوناگونی
میتوانند همراه با عناصر مسیری(خطی) ترسیمشوند.
به طور اساسی فیلدهای اطالعاتی گوناگون عوارض موجود در
پایگاه داده فضایی مشابه هم هستند در حالی که انواعی از دادههاي
()17
فضایی عوارض موجود متفاوت از هم میباشند .بنابراین ،پرسوجوی
دادهها باید مطابق با موجودیت عوارض به سه شیوه انجام گیرد .محتویات
پرسوجو شده عمدت ًا شامل  ،IDنام و سیستم مختصات و یا سیستم تصویر
دادهها است .به عنوان مثال اطالعات توصیفی مثل رنگ عوارض موجود،
میتواند از طریق پرسوجوی جدول توصیفی عوارض در پایگاه داده بدست
آید .بعد از نسبت دادن اطالعات توصیفی به هر عارضه ،عناصر و گروههای
مشابه میتواند بر اساس اصول استاندارد  SVGموبایل بدست آید و در فایل
 SVGبه عنوان مقادیر توصیفی عناصر مختلف نوشتهشوند و فایل نقشهای
 SVGدرخواست شده را تولید نمايد.

 .3-2فشرده سازی فایل

SVG

درمقایسه با دیگر فرمتهای گرافیکی ،مزیت تکنولوژی  ،SVGکوچک
بودن مقدار داده است اما برای شبکههای بیسیم با محدودیت پهنای باند،
کمتر بودن مقدار داده جابهجایی ،بهتر است .بنابراین ،عمل فشردهسازی برای
فایلهای  SVGبا استفاده از فرمت  Gzipدر سرور نهایی اعمال میشود.

 .3-3تجزیه فایل  SVGتوسط کاربر نهایی

در پایانه موبایل ،فایل  SVGفشرده شده توسط سرور باید به فایل  SVGبدون
فشردگی تبدیل شود .فایل  SVGبر مبنای فرمت  )18( XMLاست .در حال حاضر،
تجزیهکنندگان XMLمخصوصکمککنندهبهگوشیهایموبایلمثل KXMLوجود
دارد.ناظرینبسیارریزخطی(،)19مرورگرهایویژهایجهتجستجویفایل SVGروی
گوشیهای موبایل است که میتواند به صورت مستقیم روی گوشیها نصب شود .به
عبارتدیگر،یکشخصهمچنینخودشمیتواندمرورگرفایل SVGراتوسعهدهد.
درنتیجهیظرفیتمحدودناظرینبسیارریزخطی،مرورگرباقابلیتتوسعهخودکاردر
ایننمونهنخستینبهکاررفتهاست[.]12درطولفرآیندتجزیهکردنفایل،بخشسومی
از فایل  SVGتوسعه یافته بستهی( )Packageتجزیه و خطوط ریز فشرده شده به کار
میرود .این بستهی تجزیه میتواند عناصر گرافیکی و اطالعات توصیفیشان را در فایل
 SVGاستاندارد شده  SVGموبایل تجزیه کند .این بسته آنها را به گرافیکهای J2ME
انتقال داده و روی صفحه گوشیها نمایش میدهد.
)(20
 Personal Digital Assistantمخفف =PDA

روی گوشی کاربر یا مشتری ،عملیات سادهای مثل بزرگ نمایی و
کوچک نمایی نقشه ،حرکات جابهجایی و مانند اینها روی فایل  SVGتجزیه
شده میتواند توسط کاربر اعمال شود.

.4مثالهای کاربردی

از طریق مطالعه روی تکنولوژیهای  J2MEو فایل  ،SVGنمونه نخستین
خدمات  GISمیادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل ،با استفاده از دادهها و
اطالعات جغرافیایی یک واحد صنعتی تولیدی نفتی در میادین نفتی داکینگ
( )Daqingشناخته میشود .با استفاده از این نمونه نخستین یک شخص میتواند
نقشه مهندسی سطح واحد صنعتی را به صورت زمان واقعی پرسوجو کند و
عملیات سادهای که در نگاره  4نشان داده شده است را انجام دهد.

.5نتیجهگیری

در این مقاله طرح و تفهیم نمونه نخستین خدمات  GISمیادین نفتی با
محوریت سکوهای موبایل معرفی شدهاند .استفاده از مشخصات  SVGموبایل و
مزایای آن در کاربرد گرافیکی بیسیم ،توسعه سکوی  J2MEرا ترکیب میکند.
سپس نمونه نخستین دادههای فضایی میادین نفتی را کدگذاری و سازماندهی و
سپس فایل را از طریق سرور شبکه به کاربر نهایی جهت نمایش انتقال میدهد.
گرافیکهای ایجاد شده با استفاده از تکنولوژی  SVGموبایل توصیف شده در
این مقاله مزیتهای کوچکی اندازه (حجم) ،سرعت دسترسی باال و پردازشهای
آسان را دارد .بنابراین اولین انتخاب برای نمایش گرافیکی توسط کاربر نهایی
خدمات  GISمیادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل میباشد .دراین مقاله
مطالعه روی خدمات  GISمیادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل نقش هدایت
کنندهای را در کاربردهای با محوریت میادین نفتی دیجیتالی ایفا میکند و اساس
تکنیکی را برای ساختن میادین نفتی رقومی با استفاده از تکنولوژی پیشرو موبایل
 GISپایهریزی میکند.

نگاره .4رابط عملیاتی نقشه مهندسی
سطح میدان نفتی.
نگاره .3سیستم معماری دیاگرام نمونه نخستین(خدمات  GISمیادین
نفتی با محوریت سکوهای موبایل).
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