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 المستخلص

 

 - بناء نظام معلوماتي خبير لعمليات نقل وخزن  الغاز البترولي المساالرنا عدنان صالح.  

(: بغااداد : طروحااد دوتااورا احامااد يااونل صااالح    أ.دأودياات مااارون باادران   أ.داشاارا .

 .9002 :قسم المعلومات والموتبات   الجامعد المستنصريد

 
الاااواء االصااطناعي  تونولوجيااا الغاااز  نظاام المعلومااات    : االنظمااد الخبياار الولمااات الماتاحيااد

   خزن الغازات الناطيد المسالد.الغاز البترولي المسال  نقل الغازات الناطيد المسالد
عاداد إوتوثيقهاا   ووخزنا  التعريا  بعملياات نقال الغااز البترولاي المساال تهد  الدراساد الا  
لوتاا   ا الوثااايقيا تجريبيااا باالسااتعاند بااالمنه  منهجاااعتماادت الدراسااد  .نظااام خبياار لهااا  العمليااات 

الرسااميد والتقااارير الانيااد الخاصااد تااي شاارود تعبيااد الغاااز تلااد عاان الدراسااات المقدمااد ماان قباال 
النظاام الخبيار باساتخدام بناء وقد تم المقابدت  تلد عن ( ألغراض بناء النظام والانيين   المهندسين

 .  Windows vistaيد لمن بي Visual Basic(V.6)لغد 
 -ا:اهمه الستنتاجاتتوصلت الدراسد إل  مجموعد من ا 

تطلا  تشاويدت تنياد تتسويق  من ثم و تي االسطواناتنتاج الغاز السايل وتعبيتد إ اتيعملن أ -1
 .تي شرود تعبيد الغاز اختصاصات مختلاد واداريد تي

من هاااا  التخصصااا مساااتو  لااامن هرمياااد هاااااتااايح لوااال انااا  يهااااا النظاااام مميااازات احاااد   -9
عل  شول أي مستويات اخر  مرتبطد ب  لمن ها  الهرميد ان تستخدم خبرات  التخصصات 

 ا.يتم تأديد العمليد االنتاجيد عن طريقه سلسلد سياقات
 وماان الحاجااد االنيااد الاا  جاناا  خباار  الخبااراء  قاعدتاا  المعرتياادان النظااام الحااالي اسااتمد  -3

التاي يقادمها وتلا  المصادر والدراسات التي لها عدقد بالمولوع لتقديم االستشار  المطلوبد 
 اي شخص خبير تي مواقع العمل المختلاد.

وبالنصاوص   تاي مجاال نقال الغااز المساال وخزنا  معرتيد متنوعاد  يوتر النظام الحالي قاعد -4
 لمشولد ومال  عدقد بها.بجميع خلايات ا ي الغاز المسالحاطد مهندسإالوامل  لغرض 

هنا  لع  تي توثيق االجراءات والمعالجات الانيد لمشاودت نقال الغااز المساال وخزنا  مماا  -5
 يؤدي ال  صعوبد تي إيجاد حلول للمشودت اآلنيد.

 
 اهمها: توصياتلت الدراسد ال  عدد من الوقد توص

الرييساااد واالقساااام  اساااتثمار هااااا النظاااام تاااي المعامااال الحوومياااد واالهلياااد والمساااتودعات -1
التخصصيد المساند  لعمليد تعبيد الغاز السايل وشبوات ومحطات تعبياد الغااز الساايل لدحيااء 

 السونيد.
اعااداد دراسااد تتناااول المعالجااات التااي تتعلااق بالتصاااميم والمعااادالت التااي لهااا عدقااد بالنقاال  -9

واالخزن الجاوتي والغااز والخزن تلد عن تناول الجوان  االخار  التاي لام تتناولهاا الدراساد 
 الجا .

االستااد  من هااا النظاام تاي التادري  وومانه  علماي للمعاهاد التقنياد التاي تتعامال ماع الغااز  -3
 .المسال


