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األصل:
باإلنكليية
سبتمي 2022
التاري خ6 :
ر

اللجنة المعنية بمعايي الويبو
ر
العاشة
الدورة
نوفمي 2022
جنيف ،من  21إىل 25
ر

تطوير مجموعة أدوات  WIPO SEQUENCE SUITEودعمها
وثيقة من إعداد المكتب الدول

الملخص
ُح ِّسنت مجموعة أدوات  WIPO Sequence Suiteف إطار ر
مشوع الويبو الخص بوضع منتج ذي قيمة دنيا ( )MVPف مجال
.1
ُ
قوائم التسلسل بغية إعداد اإلصدار  2.1.0الذي ن رش ف تاري خ تنفيذ معيار الويبو  ST.26وهو  1يوليو  .2022ويوىص بأن ينتقل المستخدمون
ً
البمجية المصححة .واستضاف
دائما إل أحدث إصدار من مجموعة أدوات  WIPO Sequence Suiteلضمان استفادتهم من العيوب ر
ً
المكتب الدول تدريبا بشأن مجموعة أدوات  WIPO Sequence Suiteباللغات ر
الباءات بدعم من مكاتب
العش لمعاهدة التعاون بشأن ر
َّ
الباءات .ويجري اآلن إدخال تحديثات عىل مجموعة  WIPO Sequence Suiteبموجب عقد صيانة ،ويقدم الدعم إل المستخدمي
ر
بموجب نموذج دعم ثالث المستويات يرد توضيحه فيما يىل.

معلومات أساسية
ر
تشمل مجموعة أدوات  WIPO Sequence Suiteكل من أداة  WIPO Sequenceوه أداة مكتبية نشتها الويبو
.2
ويستخدمها المودعون لتوليد قوائم تسلسل ممتثلة لمعيار الويبو ST.26؛ وأداة  WIPO Sequence Validatorوه خدمة شبكية
الباءات لتحديد امتثال قوائم التسلسل المودعة لمعيار الويبو  .ST.26وقد استحدث المكتب الدول هاتي الداتي
تستخدمها مكاتب ر
ُ ِّ
البمجيتي ً
بناء عىل طلب من الدول العضاء .وكلفت فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل بدعم المكتب الدول ف توفب متطلبات
ر
المستخدمي وتعليقاتهم بشأن النسخ التجريبية ف أثناء تطوير مجموعة الدوات (انظر الفقرتي  42و 45من الوثيقة .)CWS/5/22
َّ
وف الدورات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة للجنة المعايب ،قدم المكتب الدول معلومات جديدة عن حالة تطوير
.3
َ
ُ
مجموعة أدوات  .WIPO Sequence Suiteون رشت النسخة الثابتة الول من مكوث مجموعة أدوات
ر
نوفمب  .2020وأتيحت نسختي ُ ثابتتي
اإللكبوث للويبو ف
 - WIPO Sequence Suiteوه اإلصدار  - 1.0.0عىل الموقع
ر
.
الحقتي ،وهما اإلصدار  1.1.0واإلصدار  ،2.0.0للجمهور ف أكتوبر  2021ومايو  2022عىل التوال وف الوقت نفسه ،أتيحت
وثائق المستخدم لدعم استخدام الداتي.
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ُ
ً
َّ
نوفمب  ،2021قدم المكتب الدول تدريبا باإلنكلبية عىل مجموعة
وكما أبلغت لجنة المعايب ف دورتها التاسعة المعقودة ف
.4
ر
أدوات  .WIPO Sequence Suiteوشمل ذلك دورة تدريب عب ر
اإلنبنت عىل كل من WIPO Sequence
ر
ً
و WIPO Sequence Validatorف أبريل ومايو  .2021وشارك  259شخصا ف الدورات الخاصة بأداة WIPO Sequence
ً
و 161شخصا ف الدورة الخاصة بأداة .WIPO Sequence Validator
ر
مشوع الويبو لوضع منتج ذي قيمة دنيا ( )MVPف مجال قوائم التسلسل
ً
استهل المكتب الدول ف أكتوبر  2021ر
مشوعا للتحسي يهدف إل ضمان استيفاء مجموعة أدوات
.5
 WIPO Sequence Suiteر
الت بدأ العمل بها ف تاري خ تنفيذ معيار الويبو  ST.26لمتطلبات "المنتج ذي القيمة الدنيا" (.)MVP
وقدمت فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل مواصفات المنتج ذي القيمة الدنيا (.)MVP
وأشارت خطة ر
المشوع الخاصة بوضع منتج ذي قيمة دنيا ( )MVPف مجال قوائم التسلسل إل مرحلتي منفصلتي هما مرحلة
.6
ر
تطوير مدتها شهرين ونصف ( )2.5ومرحلة ضمان مدتها ثالثة أشهر .وكان الهدف من المشوع هو توفب هذه النسخة المحسنة من
ً
 WIPO Sequenceقبل شهرين عىل القل من تاري خ ُ تنفيذ معيار الويبو  .ST.26ولكن نظرا إل امتداد
مجموعة أدوات Suite
ُ
ر
.
مرحلة التطوير إل عام  ،2022أجري االختبار الشامل ف أثناء فبة الضمان حيث أبلغ عن عدد كبب من العيوب ولضمان أن يكون مكونا
ر ً
مجموعة الدوات ذا جودة عاليةُ ،م ِّددت ر
فبة الضمان ر
مباشة.
حت نهاية شهر يونيو ،أي قبل تاري خ تنفيذ معيار الويبو ST.26
الت ُن ِّفذت منذ اإلصدار  1.1.0ر
وترد فيما يىل التحسينات الرئيسية ر
والت أثرت ف كل من WIPO Sequence
.7
و:WIPO Sequence Validator


الريت المنقوص الكسجي
اإلضافة المجمعة أو تحرير قيم الحقل  mol_typeفيما يخص تسلسالت الحمض النووي ر
الريت ()RNA؛
( /)DNAالحمض النووي ر



إلغاء خاصية استباد الملفات المتعددة التسلسالت بنسق FASTA؛
ً
معرف ترجمة و/أو ِّ
وتنش الداة تلقائيا ِّ
تحسي كيفية إدارة خصائص "منطقة التشفب" ( )CDSبواسطة الداة .ر ئ
معرف
بروتي؛



قواعد تحقق إضافية لضمان توفب القيمة المناسبة للتسلسالت المكونة من ثالثة نكليوتيدات ( )anticodonف قيمة
ِّ
المعرف transl_except؛



قواعد تحقق للتثبت من صحة التسلسالت ر
الت تم تخطيها؛



قواعد تحقق إضافية لضمان تنسيق موقع الخاصية المناسب إلحدى خصائص منطقة التشفب (.)CDS



ر
ر
ثابتتي هما اإلصدار  2.0.0واإلصدار  .2.1.0والفرق الوحيد بي
.8
ونتيجة لمشوع التطوير هذا ،نش المكتب الدول نسختي ر ُ
ُ
ر
اإلصدارين هو أن اإلصدار  2.1.0عالج العديد من العيوب الطفيفة الت أبلغ عنها ف أثناء اختبار اإلصدار  .2.0.0ونش اإلصدار
 2.1.0ف  1يوليو .2022
مرحلة الصيانة
ُ
ً
ً
ر
أغلق مشوع الويبو لوضع منتج ذي قيمة دنيا ( )MVPف مجال قوائم التسلسل رسميا ف  5يوليو  .2022واعتبارا من ذلك
.9
ً
التاري خ ،بات تطوير مجموعة أدوات ُ WIPO Sequence Suiteيدار بموجب عقد صيانة .ووفقا لذلك العقد ،يجب حل أي
عيوب أبلغ عنها فريق التطوير ف غضون إطار زمت تقديري ويجوز إدخال تحسينات طفيفة .وستنته ر
فبة عقد الصيانة الحالية
ف  31ديسمب  ،2022ولكن المكتب الدول ر
ر
ملبم بمواصلة دعم مجموعة أدوات  WIPO Sequence Suiteحت نهاية
ر
دورة حياتها.
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دورات التدريب والدعم
ر
 .10ف أثناء تطوير مشوع المنتج ذي القيمة الدنيا () ،MVPاستضاف المكتب الدول دورات تدريب عىل أداة
الباءات وبلغات ر
الباءات (وه
النش التسع المتبقية
لمعاهدة التعاون بشأن ر
 WIPO Sequenceبالتعاون مع متحدثي من مكاتب ر
ً
َّ
والبتغالية والروسية واإلسبانية) .ونظم أيضا دورة تدريب عىل أداة
العربية والصينية والفرنسية واللمانية واليابانية والكورية
ر
ً
ِّ
 WIPO Sequence Validatorباللغة اإلسبانية استجابة لطلب من مكتب الجمهورية الدومينيكية للملكية الفكرية .وسيقدم
ً
ً
إضافيا ً
بناء عىل الطلب إذا توفرت الموارد الكافية لذلك.
المكتب الدول تدريبا
 .11ووضع المكتب الدول ،بالتعاون مع مكاتب الملكية الفكرية ،قاعدة معارف  -ه قاعدة المعارف الخاصة بمجموعة أدوات
 WIPO Sequenceومعيار الويبو  - ST.26تحتوي عىل أسئلة طرحها مستخدمو معيار الويبو  ST.26وأداة
َّ
المقدمة .ر
وبنش هذه السئلة والجوبة ،من المأمول أن يتمكن المستخدمون من العثور عىل
 ،WIPO Sequenceواإلجابات
إجاباتهم الخاصة ف أشع وقت ممكن ،من دون الحاجة إل االتصال بالمكتب الدول أو مكتب اإليداع المعت.
 .12وقد استحدث المكتب الدول قائمة بريدية لداة  WIPO Sequenceلتعميم اإلعالنات المهمة عىل مستخدم الداة.
وهذه ه الطريقة الرئيسية للتواصل مع مستخدم أداة ،WIPO Sequenceوه خدمة "اختيارية".
ً
 .13وبالتشاور مع فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل ،وضع المكتب الدول نموذجا للدعم من ثالثة مستويات إلدارة التماسات
ً
الدعم  -والنموذج موصوف جيدا ف الرسم البياث التال وترد المزيد من التفاصيل عنه فيما يىل:



مستوى الدعم األول :أي استفسارات أساسية تتعلق بتفاعل المكاتب المعنية ،بما فيها المكاتب الوطنية أو اإلقليمية ،لول
مرة مع مستخدم؛
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مستوى الدعم ز
الثان :أي استفسارات من المستوى الول تتطلب االستعانة بخرات فريق الدعم المعت بمجموعة أدوات
ي
WIPO Sequence؛
ً ً
مستوى الدعم الثالث :أي استفسارات تتطلب دعما فنيا من فريق الويبو للتطوير.

العيوب المبلغ عنها
 .14أبلغ المستخدمون عن وجود عدة عيوب جوهرية بعد إصدار مجموعة أدوات  WIPO Sequenceف  1يوليو .2022
ويمكن االطالع عىل ملخص كامل بالمشكالت المعروفة المبلغة إل المكتب الدول عىل قاعدة المعارف الخاصة بمجموعة أدوات
 WIPO Sequenceومعيار الويبو  .ST.26وقد أبلغ المستخدمون عن العيوب الجوهرية 1التالية ف يوليو :2022


ِّ
المعرف  qIDر
الت تولدها الداة غب فريدة؛
قيم



تولد الداة تسلسالت من حي آلخر بدون جدول خصائص؛
ِّ
المعرف غب اإلنكلبي؛
ال ُيسمح بإدخال محارف غب التينية ف حقل
ئ
التلقاث ال يبدأ تبيل برمجية .WIPO Sequence
اختيار "نعم" بعد ظهور نافذة التحديث




ُ
ر
ونش المكتب الدول إصدارين مصححي لتصحيح تلك العيوب الجوهرية وهما اإلصداران  2.1.1و .2.1.2وأرسلت
.15
ً
البيدية المذكورة آنفا.
عب القائمة ر
المعلومات الخاصة بهذين اإلصدارين إل مستخدم أداة  WIPO Sequenceر
خطة اإلصدار الثابت المقبل.
 .16المكتب الدول ر
ملبم بتوفب نسخ مصححة جديدة من مجموعة أدوات  WIPO Sequence Suiteلتصحيح العيوب
ر
الجوهرية بحسب االقتضاء ،ويعبم ر
نش إصدار ثابت جديد ف عام  2022يصحح العيوب الطفيفة المبلغ عنها ويد ِخل بعض
التحسينات.

.17

إن لجنة المعايب مدعوة إل القيام بما يىل:
ً
اإلحاطة علما بمضمون هذه الوثيقة؛
(أ)

وتشجيع مودع الطلبات عىل
(ب)
ر
البيدية لداة
القائمة
االشباك ف
ر
 ،WIPO Sequenceوالرجوع إل قاعدة المعارف
الخاصة بمجموعة أدوات WIPO Sequence
ومعيار الويبو  ST.26عىل النحو المذكور ف الفقرتي
 11و 12من هذه الوثيقة؛
وتشجيع مكاتب الملكية الفكرية
(ج)
عىل اإلبالغ عن أي عيوب جديدة يخطرهم بها مودعو
الطلبات عن طريق نموذج الدعم ذي المستويات
الثالثة الموصوف ف الفقرة  13من هذه الوثيقة.

[نهاية الوثيقة]

ً
ُ
ستصحح ف اإلصدارات المقبلة.
ُ 1ي ررج االنتباه إل أن هذه القائمة غب حرصية .إذ أبلغ المستخدمون أيضا عن وجود عدد من العيوب غب الجوهرية

