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Mélyfúrási geofizikai (karofcázs) szelvények 
számítógépes feldolgozásának rendszere

(K aro  tage interpreter subsystems —  K iss)

K I S S  В E R T  A L  A N * - M  О L N  Á  R  G Á B O R *

A Kőolajkutató Vállalatnál ( KV)  évente mintegy 2 +  2A millió méter mélyfúrási geofizikai 
szelvényt mérnek. A szelvények interpretácwjának eredményei döntő felhasználást nyernek a szénhidro
gén-kutatásban és a készletek meghatározásában.

Ezen okok szükségessé tették a számítógépes szelvény feldolgozás bevezetését, intenzív fejlesztését. 
E cikk bemutatja a mélyfúrási geofizikai szelvények számítógépes feldolgozásának rendszerét — a 
KAROTAGE INTERPRETER SUBSYSTEMS (K lSS)-t -  amelyet a KV-nál dolgoztak ki.

В Промыслово-разведочном предприятии ( K B )  ежегодно регистрируются 2 + 2 ,5  мил
лиона метров промыслово-геофизических профилей. Результаты интерпретации каротаж
ных кривых успешно применяются в поисках углеводородов и в подсчетах запасов. Эти при
чины привели к необходимости введения обработки на ЭВМ  и развития системы обработки. 
В статье изложена система обработки на ЭВМ,  разработанная в Промыслово-разведочном 
предприятии.

An approximate volume of 2,0+ 2,5 million meters of well surveying logs is measured annually 
at the Oil Exploring Company. The residts of log interpretation. are basically used in hydrocarbon 
exploration and reserve estimation.

Imjjerative need have arisen for introduction of computer processed log interpretation, for intensive 
development.

This paper describes a system worked out at the Oil Exploring Company for computerized proces
sing of well logs („KARO TAG E INTERPRETER SUBSYSTEMS: KISS” ).

1. Bevezetés
A Kőolajkutató Vállalatnál készülő évi mintegy 2 — 2,5 millió méter mélyfúrá

si geofizikai szelvény szükségessé tette a számítógépes szelvényfeldolgozás be
vezetését, intenzív fejlesztését. A szelvények interpretációja döntő felhasználást 
nyer a szénhidrogén-kutatásban és a szénhidrogén-készletek meghatározásánál.

A számítógépes szelvényfeldolgozás fejlesztésénél az alábbiakat kellett fi
gyelembe venni:

a) Az egyes fúrásokban mért szelvényválaszték és minőség nagyon változó, 
döntő többségük csak analóg módon rögzített, az interpretáció eredménye köz
vetlen szénhidrogén-kutatási hasznosítású:

— az egyes fúrásokban (lyukakban) mért szelvényválaszték az eszköz- 
fejlesztéstől és beszerzéstől, valamint a szelvényezés fúrási-műszaki feltételeitől 
függ;

— az interpretációs eljárásoknak elsősorban szel vény választék függőnek és 
csak másodsorban kell litológia függőnek lenniük;

— a szelvényeket és az interpretációkat sokirányú ellenőrzésnek kell alá
vetni.

h) A számítógép (TPA 70125 tip.) 64 kbyte központi memóriájú 
— lemez és mágnesszalagos egységgel ellátva,

* Kőolajkutató Vállalat, Szolnok
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— VERS АТ ЁС printer plotterrel, DZM  mátrixnyomtatóval és ЕС 7184 — 80 
tip. sornyomtatóval kiépítve,

— a szelvények vizuális megjelenítését TEKTRONIX grafikus display biztosítja.
c) Az irodalomból ismert számítógépes mélyfúrási geofizikai interpretációs 

rendszerek és főbb jellemzőik.
Az előzőekben leírtak alapján fejlesztettük és fejlesztjük a Kőolajkutató 

Vállalatnál a KAROTAGE INTERPRETER SUBSYSTEMS -  KISS szá
mítógépes szel vény fel dolgozó rendszert.

M É LY FÚ R Á SI GEOFIZIKAI SZELVÉNYEK 
FE LD O LG O ZÁ SÁ N A K  

FOLYAMATAI, SZÁM ÍTÁSAI

1. TÁROLÓPARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA 

1.1 ADATELŐKÉSZÍTÉS 12. ELÖÉRTELMEZÉS 1.3. ÉRTELMEZÉS

J. ábra. Mélyfúrási geofizikai (karotázs) szelvények feldolgozásának 
folyamatai, számításai (Tárolóparaméterek meghatározása)

Рис. 7. Процессы обработки профилей промысловой геофизики, 
вычисления (Определение параметров коллектора)

Fig. 1. Processing o f well log data, calculations, determination o f reser
voir parameterz.

A rendszer mélyfúrási geofizikai (karotázs) szempontból három részre ta
gozódik :
1. Nyitott lyukszelvények (lyukgeofizika) feldolgozása tárolóparaméterek meghatá

rozása céljából (1. ábra).
2. Nyitott lyukszelvények feldolgozása földtani, fúrási-műszaki feladatok megol

dására :
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2.1. Fúrási adatok számítása:
— lyuktérfogat számítás,
— lyukferdeség feldolgozás,
— cementpalást tető és minőség megállapítás.
2.2. Földtani-műszaki adatok számítása:
2.2.1. Kőzetmechanikai paraméterek számítása:
— Poisson szám ( MOP),
— Young modulus (М 0 ¥ )г
— Torziós modulus (M OT),
— Kompressziós modulus (MOC).
2.2.2. Agyagok pórusnyomásának meghatározása.
2.2.3. Litológiai trendelemzés.
2.3. Rétegdőlés (DIPLOG) feldolgozás.
2.3.1. Szelvényellenőrzés (normálás, szűrés).
2.3.2. Korreláció számítás és meghatározás.
2.3.3. Rétegdőlések meghatározása.
3. Csövezett lyukak (kútgeofizika — PW L) szelvényeinek feldolgozása [2].
3.1. Gáz-folyadék fázishatár meghatározása.
3.2. Termelvény összetétel és termelési profil meghatározása.
3.3. Besajtolási profil meghatározása.
3.4. Kútproblémák felderítése.

Jelenleg az 1. és 2.3. pontban leírtak intenzív fejlesztése folyik.

A KISS rendszer főbb mélyfúrási geofizikai jellemzői:
— Alkalmas a rétegeket szimmetrikusan indikáló mélyfúrási geofizikai 

(karótázs) szelvények mélységpontonkénti feldolgozására.
— Az egyes interpretációs eljárások szelvényválaszték és litológia függőek, 

amelyek részletesen dokumentálva vannak (kb. 60 db táblázat és 12 db folya
matábra). A folyamatábrák tartalmazzák az INPUT  konstansokat, változókat 
(szelvényeket); a végzendő számításokat az igényelt plotokkal (PLOT), szel
vényekkel (LOG), táblázatokkal (LAST); az OUTPUT konstansokat, szel
vényeket (változókat): ezek útján a javasolt interpretációs technikát.

— Könyen kezelhető és maximálisan interaktív (2. és 3. ábra).
— IN PU T  és OUTPUT dokumentációja (PLOT, LOG, LIST), feldol

gozási fázisonkénti konstans táblázata és jelölési rendszere megfelel a nemzetközi 
színvonalnak.

— Interaktív mélységegyeztető programja (grafikus display) lehetőséget 
biztosít a mélységegyeztetés további pontosítására, de a szelvényhibák kiszű
résére is.

2. A nyitott lyukszelvények feldolgozása tárolóparaméterek meghatározása
céljából

A szelvények feldolgozásának menetét az 1. ábra mutatja.
A feldolgozás során követett elvek:
— A szelvények és az interpretációs alapparaméterek (függyénykons- 

tansok, agyagjellemzők stb.) pontossága, megbízhatósága a feldolgozás során
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fokozódjon. Mindezt — a feldolgozás logikája mellett — indikátor rendszerével 
és iterációs eljárásaival éri el.

— Minden lépés segítse elő a végső cél — a megbízható tárolóparaméterek 
meghatározásának — elérését.

— A szelvények, mint látszólagos értékek és az ezekből meghatározott 
„tiszta” paraméterek, valamint a függvénykonstansok (pl. BM — cementációs 
faktor, BN  — szaturációs exponens stb.) az interpretáció folyamán összhangba 
kerüljenek.

— Az interpretáció eredményeiből — a függ vény konstansok felhasználásá
val — a mért szelvények a legkisebb hibával előállíthatok legyenek.

— A rétegvizsgálatok, a fúrómagvizsgálatok és az interpretáció összhang
ban legyenek.

2.1. Adaptált interpretációs eljárások
Szakirodalom [3], [4], [5], alapján adaptáltunk interpretációs eljárásokat:

— agyagos homokkő formációkra,
— összetett litológiájú és porozitású formációkra.

Az adaptált eljárások jellemzői:
— komplex szelvény választékra készültek,
— közel egyenértékűek az ismertebb eljárásokkal, mint a SARABAND, CORD 

BAND (Schiumberger)\ SAND , CR A (Dresser Atlas).

2.2. Fejlesztett eljárások részben ismert elvek alapján.
Az eljárások komplett és hiányos szel vény vá lasz t ékok különböző eseteire 

készültek:
— agyagos homokkő formációk,
— különböző kőzetanyagú (Si02, karbonát, metamorf) konglomerátumok és 

breccsák,
— vegyes porozitású (elsődleges — F II, másodlagos — FI2 =  üreges — FIÚ  + 

repedéses =  F IF R ) metamorf tárolók.

2.3. Fejlesztett interpretációs eljárások új elvek alapján.
A KISS  rendszerben — irodalomból nem ismert, új elvek alapján — két 

interpretációs eljárás és egy indikátor rendszer került kifejlesztésre.

2.3.1. Statisztikus indikátorparaméteres programcsomag (S ÍP )
Geológiailag jól korrelálható területeken — a tapasztalatok alapján jobb 

mint 0,9-es totális korrelációs együtthatóval — biztosítja, hiányos szelvény- 
választék esetén is, a fúrómagok vizsgálati eredményeinek, vagy az egyes fúrá
sokban elkészített komplex kvantitatív interpretációnak a kiterjesztését a terü
let többi fúrásaira.

Ez a mért szelvények és a meghatározni kívánt paramétereknek a több
változós regressziója alapján történik.

Ezzel a programcsomaggal mód van szintetikus szelvények előállítására is.
A szintetikus szelvények felhasználhatók:

— szelvények ellenőrzésénél, szűrésénél;
— nem karotázs interpretációs célból (pl. szeizmikus felvételek interpretációja).
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2.3.2. formalizált asztatikus módszer (N  A M )
A szelvényeket „formailag analóg alakra” transzformálja, majd páronként, 

vagy egy szelvényt többel súlyozva »szűri. Az egyes szelvényezési eljárások elő
nyeinek asztatizálásával indikálja a tárolójellemzőket úgy mint porozitás, per- 
meabilitás, agyagtartalom, szénhidrogén-telítettség stb.

Az eljárás során laboratóriumban vagy más módon meghatározott tároló
jellemzők szélső értékei (F I M X  — maximális porozitás, SWMN  — minimális 
víztelítettség, К MX  — max. permeabilitás stb.) felhasználhatók. Elsősorban kis 
porozitású tárolókban várunk az eljárástól jó hatékonyságot a szénhidrogén ki
mutatása terén.

2.3.3. Indikátor rendszer (nem külön interpretációs eljárás)
Valamennyi interpretációs eljárásba „beépítettünk” indikátorokat, (agyag 

— VSH, szénhidrogén — SCH, porozitás — FI, permeabilitás —K  stb.).
Az indikátorok a hibás szelvényszakaszok kiszűrésében, a szénhidrogén

kutatásra perspektivikusabb szakaszok kijelölésében nyújtanak segítséget és 
alapjául szolgálnak a SÍP és NAM módszereknek.

3. A KISS rendszer struktúrája és szolgáltatásai

3.1. A KISS rendszer struktúrája.
A szel vény feldolgozás, értelmezés az alábbi fázisok során jut el a végered

mények megjelenítéséig (lásd 2. ábra):
1. A feldolgozás adat-előkészítéssel kezdődik (digitalizálás), majd a szelvény

adatok gépbe vitelével (egy discen levő aktuális munkaterületre) megkezdődhet a 
tényleges munka.

2. Szelvények visszarajzolása ellenőrzés céljából, a hibák kijavítása.
3. A mért szelvények mélységegyeztetése grafikus displayen, valamint 

plotter segítségével.
4. Alapkonstansok megállapítása, valamint a feldolgozástípus, vagyis a 

litológia kijelölése az egyes rétegekben, valamint a számítási mód kijelölése.

2. ábra. A szelvény feldolgozás (értelmezés) lépései hardware oldalról vizsgálva.

Puc. 2. Исследуемые с точки зрения аппаратуры, шаги обработки профилей 

Fig. 2. Steps in well log processing (interpretation) form hardware’s point o f view.
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5. Mélységhelyes input szelvénysor esetén elkezdődhet fázisonkénti értel
mezés.

6. Megfelelő eredmény esetén további fázissal folytatható az eljárás, mivel 
az ezekhez szükséges paramétereket, konstansokat az előző fázis táblázatai, 
plotjai, szelvényei biztosították.

7. Nem megfelelő eredmény esetén újabb konstansokkal, paraméterekkel 
újra lefuttatható a feldolgozás. Vagy ugyanazokkal, de a rendszerben levő eljá
rások iterációs jellegénél fogva ez az újrafuttatás pontosítja a kapott adatokat.

8. Megbízható kielégítő végeredmény esetén a kút egy egységes dokumen
tációja készül el, mely a felhasznált kútparamétereket tartalmazza táblázatosán, 
a felhasznált plot okát, valamint az alapszelvények összerajzolt szelvényeit, il
letve a kért végeredményt szelvények formájában plotteren megjelenítve.

9. A kút dokumentációja, feldolgozási menete GPL nyelven a disc munka- 
területéről permanens könyvtárba kerül, onnan 1 — 2 évig tetszőlegesen vissza
kérhető.

A litológiatípusok, valamint ezekben felhasznált eljárások száma egyre bővül, 
illetve tetszőlegesen bővíthető. A gép sematikus precizitása  ̂ gyorsasága és nagy 
adattömeget biztosító eljárásai az interaktív üzemmód miatt jól ötvöződnek 
az értelmező geofizikus tudásával, tapasztalatával, intuiciójával. Ezt a feldolgo
zási folyamatot, mely a gép és emberi értelmezés felváltott alkalmazását szem
lélteti — tetszőleges visszalépést megengedve — sematikusan a 3. ábra mutatja. 
Az egyes gépi fázisok 5 — 10 újabb kútparaméter meghatározását jelentik, vala
mint több táblázat, plot, szelvény nyomtatását, rajzolását.

Puc. 3. Процесс интерактивной обработки 

Fig. 3. The interactive data processing

3.2. A KISS rendszer által nyújtott szolgáltatások

A rendszer viszonylag független alrendszerek összessége, melyeknek közös 
vonásaik az egységes input-output rendszer, amely a GPL interpreter-monitorral 
tartja a közvetlen kapcsolatot, valamint a közös adatstruktúra. Ez az adat- 
struktúra tulajdonképpen a rendszer munkaterülete (mely disc-en található) és 
egy speciális szekvenciális feldolgozást támogató elrendezés. Ebből következően 
a feldolgozás mélységpontonként történik, és az alrendszerek tetszőleges sor
rendben operálhatnak rajta. Az egyes alrendszerek funkciói a GPL geofizikai 
programnyelv parancsszavaival aktiválhatok. Ezen parancsok értelemszerűen 
geofizikai rövidítések (lásd később a GPL-to\ szóló részben), illetve a szelvények 
saját nevükkel azonosíthatók, csakúgy, mint a számított paraméterek, szelvé
nyek.
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Az egyes alrendszerek (lásd 4. ábra) és funkcióik:
(1) Szelvény beolvasó, szelvényeditor. Feladata az egyes digitalizált szelvé

nyek munkaterületre vitele, az összetartozók összegyűjtése. A szelvényekben elő
fordult digitalizálási hibák javíthatók vele, valamint tetszőleges számú inter
vallum jelölhető ki, mely intervallumokhoz külön-külön konstanstábla tartozik.

4. ábra. A KISS rendszer blokkvázlata.

Puc. 4. Блок-схема системы КПСС 

Fig. 4. The block diagram o f the „KISS system” .

(2) Táblázat készítő. Az aktuális fizikai output perifériától (line-printer, 
display stb.) függő számú tetszőleges típusú (mért szelvény, számított paraméter, 
szelvény) és sorrendű adatsor mélységpontonkénti kinyomtatása. Minden lapot 
azonosító fejléccel lát el.

(3) Frekvencia-plot készítő. Feladata két tetszőleges mélységpontonkénti 
meglevő szelvény, számolt szelvény értékeiből plot készítése. A plotok skálája és a 
skálák beosztására 8 féle standard skála áll rendelkezésre, de más egyéb is meg
adható. Az egyes tengelyekre kerülő értékeket tetszőleges, ugyanahhoz a réteg
hez tartozó szelvénnyel, konstanssal el lehet osztani a plot készítésekor. A kész 
plotot tetszőleges outputra rajzolja.

(4) Z-plot készítő. Teljesen hasonló a frekvencia plot készítővel, csak egy 
harmadik szelvényt átlagol a megfelelő pontokban.

(5) Szelvény rajzoló. Feladata az aktuális outputra (plotter, grafikus display, 
CALCOMP line printer) szelvények, számolt mélységpontonkénti paraméterek 
kirajzolása. 1:200-as mélységléptékben tetszőleges standard, illetve szabadon 
választott léptékben, skálán maximum öt darab szelvényt, függvényt tud egy
másra rajzolni.

(6) Adat-előkészítő. Kevés adatsor esetén (pl. ferdeség kiértékelésnél) gyorsabb 
(vagy csak így megoldható) közvetlenül a „gépbe írni” az adatokat digitalizálás 
helyett. Ezt teszi lehetővé az adat-előkészítő alrendszer.

1 8 1



(7) Mély ség egyeztető. Grafikus display-en interaktív mélységegyeztetést 
tesz lehetővé.. Az egyes mért szelvények tetszőleges szakaszai egy lineáris függ
vénynek megfelelően egymáshoz képest eltolhatok.

(8) Bankkezelő. Egy sűrített adatbankba írja, illetve onnan visszakeresi a 
megadott kút adatait, feldolgozási állapotát.

(9) Fázisok. A különböző litológiákhoz tartozó számítási módszereket, kép
leteket tartalmazzák, melyek használatával újabb mélységpontonként számított 
grafikonokat, paramétereket kaphatunk meg az alapadatokból. Az értelmezés 
igényei szerint újabbakkal bővíthetők a meglevők, illetve javíthatók azok. 
Mindegyik litológia típus jelenleg 8 — 9 fázisból áll, melyek mindegyike 5 — 10 
újabb paraméter meghatározására szolgál, így összesen kb. 30 db fázis (lásd 4. áb
ra) van a technikai értékekkel együtt, és ezek közel 300 darab képletet, egyenle
tet tartalmaznak, a fúrás által harántolt szénhidrogén-tároló paramétereinek 
megállapítására. Ez tulajdonképpen a KISS rendszer geofizikai része. Sok helyen 
lehetőség van a képletek közötti választásra, kapcsolók segítségével. így mindig 
a megfelelő feldolgozási folyamat választható ki.

Több helyen iterációval, javított konstansokkal és kevés ismétléssel érhető 
el a pontosabb eredmény. Tetszőleges számú mélységintervallum jelölhető ki, 
melyekkel más-más konstans és feldolgozás-típus lehet érvényben.

(10) A ferdeség számítás inputja a mért mélység, azimut, ferdeség, ebből 
derékszögű Descartes koordináta rendszerben és egyúttal polárkoordináta rend
szerben számítja ki a koordinátákat, a fúrás felszíni talppontjához képest. A mély
ségcsökkenést szintén számítja a rendszer. A számítások végeredményét a ferde- 
ségrajzoló alrendszer fel tudja dolgozni. A ferdeségrajzoló alrendszerrel a kút 
felszíni talppontjához viszonyítva derékszögű koordinátarendszerhez, tetszőleges 
léptékkel (M l:125 —1:500), a mágneses északhoz viszonyítva tetszőleges irány
ban (azaz tetszőlegesen elforgatva) rajzolható ki line-printeren a fúrás vízszintes 
vetülete, egyes mélységpontokkal megjelölve. Ez szemléletesen mutatja a fúrás 
geometrikai elhelyezkedését, a táblázatok pedig a pontos kiértékelést teszik 
lehetővé.

(11) Lyuktérfogat számítás esetén a tényleges, névleges lyuktérfogatok és az 
extrém lyukátmérők kaphatók meg.

(12) Statisztikus programcsomag statisztikát készít a szelvényekről, korrelál 
szelvényeket, lineáris egyenletrendszereket old meg.

(13) Terepi mágnesszalag beolvasó. Digitálisan 1/2” -os szakagra rögzített 
terepi mérést tölt a munkaterületre.

(14) VERS AT ЕС kezelő. A plot szalagok kirajzolását teszi lehetővé.
(15) Összesítő táblázatok készíthetők az adatsorokról egy speciális alrendszer 

segítségével.
(16) Kisegítő rendszerek. Nyomkövetést, perifériakezelést, a számítások kéz

bentartását, mélység ellenőrzési funkciókat látnak el.

3.3. A KISS rövid rendszerleírása

A 4. ábrán látható blokkvázlatból látni, hogy a rendszer a GLP interpre- 
teren keresztül érintkezik a felhasználókkal, mely a nyelv értelmező prog
ramja, elemzője. A monitor tartja kezében az egyes alrendszereket, azok 
közti információ átadást, valamint az I/O átviteleket hajtja végre. Ezzel maxi
mális periféria-ekvivalencia hozható létre. Csak az éppen futó alrendszerek
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vannak a memóriában, az adatok a disc-en, munkaterületen vannak. Ezen 
operál az összes alrendszer egységesen. Könyvtározás egy cserélhető disc 
egységen történik. Lehetőség van EXEC-ek, GPL nyelvű programok táro
lására is, melyek elindítása után a feldolgozás teljesen automatikussá válik. 
Ilyenkor operátori beavatkozás nélkül elkészül az összes előre beprogramozott 
plot, szelvény, számítás, stb.

3.4. A GPL (Geophysical Programming Language) nyelv

Az ember-gép kapcsolat sok, és nem mindig könnyű problémáján segít egy 
olyan input kezelő program létrehozása, melynek kezelése könnyű, a parancso
kat szöveges formában, könnyen megjegyezhető szavak, szósorozatok formájá
ban közölhetjük a géppel.

Mnemonikus parancsok az operátor asszociációs készségéből is adódnak, 
így a szellemi robot „beszélgetéssé” válik.

A paraméterek, adatok, számok megadása tetszőleges formában lehetséges, 
a karaktersorozatok is szabadon írhatók, természetesen a nyelv szabályait be
tartva. Ez a lehetőség biztosítja azt, hogy az operátornak ne kelljen ismernie 
ezeket a gépi nyelveket és azok sajátosságait. A géppel való párbeszéd interaktív 
módon történik, a gép azonnal ellenőrzi a mondatokat, a hibákat jelzi, és azok 
rögtön kijavíthatok.

Az előzőekben vázlatosan ismertetett szabályoknak megfelelő nyelvet ne
vezzük feladat orientált programnyelvnek. A feladat orientáltság azt jelenti, hogy 
a mnemonikus parancsok az adott feladat terminológiájából kerülnek ki. A mon
datok szerkezetét szintén a feladat határozza meg. (Jelenleg ez a szakág a geo
fizika). A mondatok szerkezete és sorrendje szabályokkal meghatározott, (ahogy 
az élő nyelvben is) és meghatározó jellegű az elvégzett feladatra nézve.

így biztosított a gépi nyelvtől (itt FORTRAN , mivel jórészt a KISS ilyen 
programnyelven íródott) független kezelhetőség, az értelmező csak az általa 
jól ismert geofizikai terminológiában gondolkodhat.

Előre írhatók legyenek geofizikai feldolgozási programok. Ezek ugyanazon 
telep más-más kútjain futtathatók, mivel a feldolgozási séma és eljárások azonos 
telep miatt azonosak. így az értelmezőnek csak a geofizikához közel álló kulcs
szavakat kell megtanulnia, parancs módban irányíthatja a feldolgozást. A szel
vényekre, konstansokra saját nevükkel hivatkozhat! Számokat, értékeket tetsző
leges formában gépelhet be a gépbe. Itt egy pár soros mintát mutatunk be a 
GPLj alkalmazására:

START
READ TG
READ NG
READ ROL
TAB ME TG NG
COUNT FILM FISD
PLOT ROL FILM 0 -  100 0 - 1
IF FILM >0,1 STOP
GO TO 6

Az elkészült értelmezési végeredmény a könyvtárban tárolható, sűrített 
formában.
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A könyvtározott forma:
— a feldolgozási folyamat (GPL nyelven),
— a mélységintervallumonkénti konstansok,
— az alapszelvények.

Ezen három információcsoport ismeretében a teljes feldolgozás reprodukál
ható a GPL nyelvű program futtatásával.

A korszerű mélyfúrási geofizikai (karotázs) értelmezés számítógépes fel
dolgozást igényel. Ennek érdekében készült el a KISS  rendszer, amely a leg
gyakrabban előforduló litológiákra — a szelvényválasztéktól függő — értelmezési 
eljárásokat foglalja magába. A karotázs és a számítástechnikai szakág között 
teremt kapcsolatot a GPL.
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