
أداة الويبو المكتبية للتسلسل

نت تدريب عبر اإلنبر



ما الذي سنتطرق إليه اليوم؟

الغرض من األداة

ي الواجهة
طر الرئيسية ف 

ُ
ي صفحة المشر : األ

وع ف  وعإطار تفاصيل المشر

ي تدعهما األداة
السمات الرئيسية التر

وع وتسلسالت إنشاء مشر

اد بينات قائمة التسلسل  مختلف األنساق المدعومة–استبر

تقرير التحقق–تثبيت بيانات قائمة التسلسل 

وع  السمات والمعرفات الرئيسية–إضافة بيانات المشر

ST.26توليد قائمة تسلسلي متوافقة مع المعيار 

الدعم اللغوي وتعديل التفضيالت



ي لن نتطرق إليها
المسائل التر

ي تناولتها مقدمة معيار الويبو 
ST.26المواد التر

ي الرابط ST.26إذا لم تستكمل هذه الوحدة، ُيرجر االطالع عل معيار الويبو 
ف 

:التالي 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-
26-01.pdf

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf


الغرض من األداة المكتبية

 من 
ً
، يجب أن تتوافق قوائم التسلسل المودعة عل 2022يناير 1اعتبارا

ي أو المحلي مع معيار الويبو 
ST.26الصعيد الدولي أو الوطت 

كة أنشأتها الويبو من أجل إعداد وتثبيت قوائم ت سلسل تتوافق أداة مكتبية مشبر
ST.26مع معيار الويبو 

م إل أداة أنشأتها الويبو من أجل ضمان نفاذ جميع مودعي الطلبات حول العال
األداة المجانية نفسها



التثبيت: أداة الويبو للتسلسل

 MS: ل التاليةيمكن تثبيت أداة الويبو المكتبية للتسلسل عل أنظمة التشغي
WindowsوMac OSXوLinux

ي عند إتاحة إصدار ج
ديدستظهر لدى المستخدم وظيفة التحديث التلقائ 

يل جميع حزم التثبيت ووثائق مساعدة المستخدم من الص فحة يمكن تب  
ي الرابط التالي 

:الرئيسية ألداة الويبو للتسلسل ف 

https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html

https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html


معلومات هامة: أداة الويبو للتسلسل

ي أداة الو 
وع المنشأة والمدخلة ف  خزن جميع قوائم التسلسل وبيانات المشر

ُ
يبو ت

ً
 
(أي عل حاسوب المستخدم)داخليا

، ولكن نتدون االتصال باإلنبر يمكن إنشاء المشاري    ع وتوليد قوائم التسلسل 
نت  باإلنبر

ً
ي ستتطلب اتصاال

سمة التحديث التلقائ 

وزع أداة الويبو للتسلسل من أجل أن يستخدمها جميع مودعي الطل
ُ
 ت

ً
بات مجانا

الحاجة إل توفبر شفرة المصدردون



وع صفحة المشر

ي  نص عرئر

ي  نص عرئر



وع تفاصيل المشر

ي  نص عرئر

ي  نص عرئر

ي  نص عرئر



(1)السمات الرئيسية 

وع :إعداد مشر

المعلومات األساسية

التسلسالت

وع تثبيت المشر

ST.26توليد قائمة تسلسل بنسق المعيار 

طباعة قائمة التسلسل

ST.26تثبيت قوائم التسلسل المنشأة بنسق المعيار 

:قوائم مخصصة

كائنات مخصصة

منظمة/شخص



(2)السمات الرئيسية 
اد االستبر

ST.26وST.25المعياران :  قائمة تسلسل موجودة

multi-sequenceوrawوFASTA: األنساق الشائعة

وع موجود ُمنشأ بنسق المعيار  ST.26مشر

سمات األداة

التفضيالت

الدعم متعدد اللغات

ي 
التحديث التلقائ 

ي دليل أداة الويبو المكت
بية للتسلسل يمكن االطالع عل الوظائف الكاملة لألداة ف 

ي الرابط التالي 
:  ف 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/ar/seque
nce/wipo_sequence_manual_1_0_0_AR.pdf

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/ar/sequence/wipo_sequence_manual_1_0_0_AR.pdf


وع  (عرض توضيحي )إنشاء مشر



وع المعلومات األساسية: إضافة تفاصيل المشر



وع تسلسل جديدة: إضافة تفاصيل المشر

اده لو  وع، من الممكن إنشاء تسلسل أو استبر ي إطار تفاصيل المشر
ي ف 

ضعه ف 
وع المشر



إنشاء تسلسل



التسلسالت متجاهلة

ي المعيار 
لة ، ُيرمز إل التسلسالت المتجاهلة بالسلسST.25كما هو الحال ف 

“000"

عير  التسلسالت المتجاهلة بالنقر عل الخانة أدناه
ُ
:ت



(عرض توضيحي )إعادة ترتيب قوائم التسلسل 

ي  نص عرئر

ي  نص عرئر

ي  نص عرئر



اد قوائم تسلسل موجودة استبر



اد قوائم تسلسل منشأة بنسق المعيار  ST.25(1)استبر

اد قوائم التسلسل المنش  استبر
ً
أة بنسق المعيار تدعم أداة الويبو للتسلسل أيضا

ST.25

قة بالمعيار يتعير  عل المستخدم أن يدخل بشكل يدوي الحقول اإللزامية المتعل
ST.26ي ذلك

ي الملف المستورد، بما ف 
:غبر الموجودة ف 

SOURCE/ي والكائن: المصدر
النوع الجزئ 

المعرفات اإللزامية للسمات، مثل سمة منطقة التشفبر 

ي المرفق السابع 
 للتوصيات الواردة ف 

ً
وصي بالتحويل الذي ي)يجري التنفيذ وفقا
(دون إضافة مادة جديدةST.26إل نسق المعيار ST.25من نسق المعيار 



اد قوائم تسلسل منشأة بنسق المعيار  ST.25(2)استبر

ا اد البيانات، تدخل أداة الويبو للتسلسل تغيبر ت عديدة عل فيما يخص استبر
وع .المعلومات المستوردة قبل إدراجها ضمن المشر

ات ما يلي  :ومن بير  هذه التغيبر

"t“إل الفئة " u“تحويل كل البقايا من الفئة •

ي •
 عن DNA" 1: "تغيبر النوع الجزئ 

ً
 عن RNAو" ADN"2عوضا

ً
عوضا

ARN"3 "وAA عن 
ً
PRTعوضا

انظر )والمعادالت المحددة " التسلسل االصطناعي "االستعاضة عن عبارة •
“UC12 " تركيبة صناعية“بعبارة ( 5الخطوة"

بر غ"بعبارة ( للمكافئات المحددة" )غبر معروف"االستعاضة عن عبارة •
"محدد

الثة االستعاضة عن الشفرة الخاصة برموز األحماض األمينية المكونة من ث•
.حروف بشفرة من حرف واحد



اد ملفات بنسق  FASTAاستبر



اد ملفات بنسق  RAWاستبر



اد ملفات بنسق  multisequenceاستبر



اد قوائم التسلسل  (عرض توضيح)استبر



اد  (1)تقرير االستبر

اد، ف ات أو أخطاء أو تحذيرات خالل عملية االستبر سيجري إذا كان هناك أي تغيبر
اد .عندها توليد تقرير لالستبر

ي 
ي هذه التقرير بعض قوائم التسلسل التر

ز الرسائل الواردة ف   تبر
ً
ستتطلب تدخال

 من المستخدم
ً
يدويا

، وعالمة المعيار 
ً
اد تصنيفا ذات الصلة، ورسالة ST.25يعرض تقرير االستبر
للمستخدم، ومعرف التسلسل

:عل أنها إما( نوع المالحظة)تصنف الرسائل 

أي تتعلق بقائمة تسلسل مستوردة محددة(: INDIVIDUAL)فردية •

أي تؤثر عل جميع التسلسالت المستوردة(: GLOBAL)عامة •



اد  (2)تقرير االستبر



(1)تقرير تغيبر البيانات 

اد قائمة تسلسل جريت خالل استبر
ُ
ات أ بنسق تفاصيل محددة عن أي تغيبر

ST.25المعيار 

اد الذي يتوقع فيه من المس تخدم أن يقدم يختلف هذا التقرير عن تقرير االستبر
هذه التفاصيل

والرموز المستهدفة للمعيار ST.25يعرض هذا التقرير الرموز األصلية للمعيار 
ST.26إضافة إل التحويل المطبق ومعرف التسلسل ذي الصلة ،

ي ال تغبر المحتوى األصلي 
عل سبيل .لكن ُيقصد بالتحويالت هنا تلك التر

ه من الفئة   اليوراسيل عل حاله إذا تم تغيبر
ي " t“إل الفئة " u“المثال، يبقر

ف 
وع بنسق  ST.26مشر



(2)تقرير تغيبر البيانات 



تثبيت قائمة التسلسل



األخطاء والتحذيرات: تقرير التحقق



التحذير/رسائل الخطأ

ي يمكن تجاهله ولكن : التحذير
دويةمعالجته عن طريق المراجعة اليينبغ 

أن يعالجه المستخدميجب: الخطأ

ي تقرير التحقق لمحتوى معير  موجود ضمن التسلسل سب  
ب رابط ف 
التحذير/الخطأ

 من أجل حذف الخطأ من التقرير
ً
وع مجددا يجب تثبيت المشر

تتتبع األداة تقدم المستخدم فيما يخص تقرير التحقق



ال يوجد أخطاء: تقرير التحقق



(عرض توضيحي )تثبيت قائمة التسلسل 



(1)إضافة مفاتيح السمات والمعرفات 



(2)إضافة مفاتيح السمات والمعرفات 



إضافة مفاتيح السمات والمعرفات



(عرض توضيحي )معرفات /إضافة سمات



(1)مواقع السمات المسموح بها 

واألحماض األمينيةالنوويداتتتسلسال واصفات الموقع الخاصة ب

الوصف الصيغة الموقع

ي التسلسل
 
يشبر إل بقية مفردة ف x رقم بقية مفردة

ها بقايا يشبر إل مجموعة متواصلة من البقايا تحدها وتوجد في
البداية والنهاية

x..y اق أرقام بقايا تحدد نط
قائمة التسلسل

قايا، يشبر إل موضع يتضمن بقية محددة او نطاق محدد للب
وقد ُيستخدم الرمزان. ويشمل ما هو أكبر من بقية محددة

قايامع بقية مفردة أو أرقام البداية والنهاية لنطاق الب'<'و  ‘>'

<x 

>x
<x..y
x..>y

<x..>y

بقية بقايا ما قبل رقم ال
المحددة األول أو ما 

بعد رقم البقية 
ة المحددة األخبر



(2)مواقع السمات المسموح بها 

فقطالنوويداتتتسلسال واصفات الموقع الخاصة ب

الوصف الصيغة الموقع

، عل سبيل نمتجاورينوكليوتيدينموقع بير  يشبر إل موقع بير  
ويفصل بير  أرقام موقع. النويديالمثال، موقع االنقسام 

(^)المتجاورة عالمة اإلقحام النويدات

x^y يديننوكليوتموقع بير  
متجاورين



(3)مواقع السمات المسموح بها 

األحماض األمينية فقطتتسلسال واصفات الموقع الخاصة ب

الوصف الصيغة الموقع

دامها مع تشبر إل أحماض أمينية يربط بينا تشابك عند استخ
أو " CROSSLNK"سمة تدل عل تشابك داخل السلسلة مثل 

"DISULFID"

x..y ينها أرقام بقايا يربط ب
لةتشابك داخل السلس



مواقع السمات المعقدة 
(فقطالنويداتلتسلسالت )

Location syntax Location description 

join(location,location,...,location) The indicated locations are joined (placed end-to-
end) to form one contiguous sequence. 

 
order(location,location,...,location) The elements are found in the specif ied order but 

nothing is implied about w hether joining those 
elements is reasonable. 

complement(location) Indicates that the feature is located on the strand 
complementary to the sequence span specif ied 
by the location descriptor, w hen read in the 5’ to 

3’ direction or in the direction that mimics the 5’ to 
3’ direction. 

 



المنظمات/األشخاص



الكائنات المخصصة



(1)اللغات المتاحة 

ة ورسائل اإلبالغ تتيح أداة الويبو المكتبية للتسلسل جميع العالمات التصنيفي
اءات :بكل لغة من اللغات الرسمية العشر لمعاهدة التعاون بشأن البر

ية والفرنسية واإلسبانية والعربية والروسية والصيني ة واأللمانية اإلنكلبر 
تغالية والكورية واليابانية والبر

ي الزاوية اليمينية العليا من الشاشة 
ي كما ي)يمكن ضبط لغة الواجهة ف 

ظهر ف 
يحة القادمة (الشر

ي 
اضية لواجهة المستخدم المصورة ف  "ضيالتالتف"يمكن تحديد اللغة االفبر

 توليد تقرير التحقق بهذه اللغة المحددة
ً
سيجري أيضا



(2)اللغات المتاحة 



تعديل التفضيالت



التعريف واالستخدام: معرفات النصوص الحرة

ملة نوع من نسق القيمة لبعض المعرفات ويرد عل شكل جهو ": النص الحر
ها من األنساق المحددةنصية  ST.26معيار الويبو –"أو غبر

:نوعا النص الحر

مالحظة/NOTEمثل ( قد يحتاج إل ترجمة)النص المرتبط باللغة 

alleleالنص غبر المرتبط باللغة مثل 

 يتجاوز النص الحر 
 
ي أّل

حرف1000ينبغ 

القائمة الكاملة : ST.26من المرفق األول لمعيار الويبو 8و6انظر القسمير  
لمعرفات النصوص الحرة المرتبطة باللغة



إضافة معرفات النصوص الحرة



XLIFFنسق : معرفات النصوص الحرة



ST.26توليد قائمة التسلسل بنسق المعيار 





عل شكل ST.26توليد قائمة التسلسل بنسق المعيار 
TXT: نسق يسهل عل اإلنسان قراءته

Sequence Listing Information:

DTD Version: V1_3

File Name: Insecticidal Proteins SL

Software Name: WIPO Sequence

Software Version: 1.1.0-beta.5

Production Date: 2021-04-08

General Information:

Current application / IP Office: IB

Current application / Application number: PCT/IB2021/000021

Current application / Filing date: 2021-04-07

Current application / Applicant file reference: WIPO-Insect-Demo

Earliest priority application / IP Office: IB

Earliest priority application / Application number: PCT/IB/2020/000045

Earliest priority application / Filing date: 2020-04-06

Applicant name: Merck Sharpe and Dohme Corp.

Applicant name / Language: en

Invention title: Insecticidal proteins and methods of their use ( en )

Sequence Total Quantity: 32

Sequences: 

Sequence Number (ID): 1

Length: 440

Molecule Type: AA

Features Location/Qualifiers:

- SOURCE, 1..440

> MOL_TYPE, protein

> ORGANISM, Homo sapiens



عل شكل ST.26توليد قائمة التسلسل بنسق المعيار 
HTML: نسق يسهل عل اإلنسان قراءته



مراجع أخر

:ST.26معيار الويبو 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-
26-01.pdf

الصفحة الرئيسية ألداة الويبو للتسلسل

https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html


جلسة أسئلة وأجوبة


