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اير    2021فير

 المقدمة 1

 لمحة عامة 1.1

ن 
ِّ
مك
ُ
ي وت ستخدم عىل حاسوب مكتبر

ُ
 المستخدم من: أداة الويبو للتسلسل هي أداة ت

ز الموسعة ) " 1" مير
  "ST.26 "2( عل نحٍو يتوافق مع معيار الويبو XMLإنشاء/ تحرير كشف تسلسلي بنسق لغة الير

 . ST.26لمتطلبات معيار الويبو  XMLالتحقق من امتثال كشف تسلسلي بنسق  " 2"

:  ST.26ويمكن االطالع عىل معيار الويبو  ي
ي العنوان اآلئر

ن
 ف

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

ائف وتوضح هذه الوثيقة كيف لُموِدع الطلب أو َمْن ينوب عنه أن يستخدم أداة الويبو للتسلسل. ويمكن االطالع عىل قائمة كاملة بوظ
ي القسم 

  من هذه الوثيقة.  2األداة فن

 متطلبات نظام التشغيل 1.2

ت أداة الويبو للتسلسل لتعمل عىل أنظمة التشغيل اآلتية: 
َّ
ِعد
ُ
 أ

  من نظام  1803اإلصدارWindows 10  بت( 64و 32)بنسختيه 

 Linux من نظام  18.04: اإلصدارUbuntu من نظام  1804، واإلصدارCentOS 7 

  من نظام  10.13اإلصدارMacOS  بت( 64)نسخة 

 عىل أنظمة التشغيل اآلتية: 
ً
 إىل هذه اإلصدارات المذكورة أعاله، فإن األداة تعمل أيضا

ً
 وإضافة

 Windows 7  بت( 64بت و 32واإلصدارات األحدث منه )بنسختيه 

  من نظام  12.04اإلصدارUbuntu واإلصدارات األحدث منه 

  من نظام  10.9اإلصدارMacOS  بت( 64)نسخة 

ي الجهاز الحد األدئن من المواصفات اآلتية: 
 وتتطلب أداة الويبو للتسلسل أن يتوفر فن

  وحدة المعالجة المركزية)CPU(: 1.6 غيغاهرتز 

  ي
 غيغابايت RAM(: 4(ذاكرة الوصول العشوائ 

  :ي لتخزين معلوما 1مساحة فارغة عىل القرص الثابت
(غيغابايت )قد توجد حاجة إىل قرص ثابت إضافن  ت الكشف التسلسىلي

  :1366دقة الشاشةx768 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf
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 التثبيت  1.2.1

 Windowsنظام  1.2.1.1

ي 
 لتثبيتها عىل نسخبر

ً
 واحدا

ً
ي للمستخدم اتباع الخطوات Windowsبت من نظام  64بت و 32تقدم أداة الويبو للتسلسل ملفا

. وينبغن

ي معالج التثبيت. 
ن
حة ف

َّ
 الُموض

ن سيواجهون مشاكل  أن نذكر ومن المهم  ي األداء بأن المستخدمي 
ن
ي حال استخدامأو أن األداة لن تعمل بشكل صحيح  ،ف

ن
 بت.  32صدار اإل  ف

ي 
ي الموقع اآلئر

ن
حفظ ف

ُ
وع إىل جانب سجل األداة:  وت ن فيها معلومات المشر خزَّ

ُ
ي ت
 ملفات قاعدة البيانات البر

C:\Users\<user>\AppData\Roaming\ST26_authoring 

حذف هذه الملفات عند تحديث 
ُ
ي حالة إعادة تثبيت التطبيق. وال ت

وعات موجودة فن  التطبيق أو إلغاء تثبيته، ولذلك ستظل بيانات المشر

 Linuxنظام  1.2.1.2

ي شكل ملف بصيغة 
م أداة الويبو للتسلسل فن

َّ
قد
ُ
، ومنها Linuxيعمل عىل معظم توزيعات Applmage( "https://appimage.org / )"ت

CentOS وUbuntu أو أن يستخدم برنامج "سطر األوامر" لتشغيل 
ً
 مزدوجا

ً
. ولتشغيل الملف، يمكن للمستخدم أن ينقر عليه نقرا

 الملف. 

ن إنشاء اختصار عىل سطح المكتب من عدمه.   فيها بي 
َّ
ي البداية، ستظهر للمستخدم رسالة ُيخب 

 وفن

 OSXنظام  1.2.1.3

 بنسق "
ً
ي أن ينقر  MacOS 64لتثبيت التطبيق عىل نظام التشغيل " dmgتقدم أداة الويبو للتسلسل ملفا

بت. ولتثبيت التطبيق، ينبغن
بع خطوات معالج التثبيت. 

ّ
 عىل الملف وأن يت

ً
 مزدوجا

ً
 المستخدم نقرا

وع إىل جانب سجل األداة:  ن فيها معلومات المشر خزَّ
ُ
ي ت
ي ملفات قاعدة البيانات البر

ي الموقع اآلئر
حفظ فن

ُ
 وت

 /Users/<username>/Library/Application Support/ST26_authoring 

ي حالة إعادة تثبيت التطبيق. 
وعات موجودة فن حذف هذه الملفات عند تحديث التطبيق أو إلغاء تثبيته، ولذلك ستظل بيانات المشر

ُ
 وال ت

 التثبيت الصامت 1.2.1.4

 (: exe. التثبيتالتالية أثناء التثبيت )مع ملف  العالماتلتثبيت الصامت باستخدام باتسلسل الويبو أداة  تعمل

•  / Sلبدء تثبيت صامت : 

•  / allusers نظام : لتثبيت األداة بحيث تكون متاحة لجميع مستخدمي Windows  ي عىل  ه)يجب تشغيل الحاسوب المكتبر
فعند تسجيل الدخول كمستخدم   (. مشر

 

https://appimage.org/
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 إلغاء التثبيت 1.2.2

 Windowsنظام  1.2.2.1

م أداة الويبو للتسلسل 
ِّ
قد
ُ
 إللغاء التثبيت، ويمكن تشغيل ذلك المعالج من خيار "ت

ً
ي نظام Add or Remove Programsمعالجا

ن
" ف

Windows . 

 : ي
، يجب حذف المجلد اآلئر

ً
 تاما

ً
وعات حذفا ي تخزين معلومات المشر

ن
 ولحذف ملفات السجل والملفات المستخدمة ف

C:\Users\<user>\AppData\Roaming\ST26_authoring 

 Linuxنظام  1.2.2.2

ي 
 إىل ذلك، يمكن إزالة AppImage، يمكن إلغاء تثبيت التطبيق من الحاسوب عن طريق حذف ملف "Linux حالة نظام فن

ً
". وإضافة

 : ي
 التطبيق من القائمة عن طريق حذف ملف سطح المكتب من الموقع اآلئر

$HOME/.local/share/applications / . 

ي تخزين 
: ولحذف ملفات السجل والملفات المستخدمة فن ي

، يجب حذف المجلد اآلئر
ً
 تاما

ً
وعات حذفا  معلومات المشر

 /Users/<username>/.config/ST26_authoring 

 OSXنظام  1.2.2.3

 ، من قسم التطبيقات. OSXعىل نظام  Finderيمكن إلغاء تثبيت التطبيق من 

، يجب حذف ا
ً
 تاما

ً
وعات حذفا ي تخزين معلومات المشر

: ولحذف ملفات السجل والملفات المستخدمة فن ي
 لمجلد اآلئر

 /Users/<username>/Library/Application Support/ST26_authoring 

ي  1.2.3
 عملية التحديث التلقائ 

يل اإلصدار الجديد وتثبيته.  ن خبر المستخدم لتبن
ُ
 ستتحقق األداة بعد فتحها من وجود تحديثات متاحة، وإذا وجدت أي تحديث، فست

 مالحظة: 

ن األداة من إجراء التحديث  ي عبر بروتوكول لتمكي 
وئن ن لألداة باالتصال بموقع الويبو اإللكبر

َ
نت، ويجب أن يؤذ  باإلنبر

ً
، يجب أن يكون الحاسوب متصال ي

 ويرجر  . HTTPالتلقائ 
ً
  أيضا

 لويبو. ل التابع تحديثاتال خادومأي معلومات من المستخدم إىل  ترسلمالحظة أنه ال 
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 وظائف األداة 2

ي 
، أال وهو اإلصدار رقم يشد هذا القسم جميع الوظائف البر ي إصدارها الحاىلي

ن
 1.0.0 تقوم بها األداة ف

ً
 ترتيبا

ً
بة
َّ
. وترد قائمة الوظائف هنا ُمرت

ية(.  ن  )حسب األبجدية اإلنكلب 
ً
 أبجديا

 الوظيفة رقم التعريف

ص  إضافة اسم 1 ي النظام هووصف كائن ُمخصَّ
ن
 إىل قائمة أسماء الكائنات الموجودة ف

وعإضافة عنوان  2 اع ورمز لغته إىل المشر  اخبر

يلاحلا بلطلا ءاوس)إضافة معلومات الطلب  3 شملا لإ (قباسلا وأ 
ر  عو

 إضافة معلومات السمات إىل التسلسل 4

فاتها اإللزامية إىل التسلسل 5  إضافة إحدى سمات المصدر وُمعرِّ

ي  6
 هذا النظامإضافة أسماء كائنات جديدة إىل قائمة أسماء الكائنات المحفوظة فن

ف إىل السمة 7  إضافة معلومات الُمعرِّ

وع 8  إضافة بيانات المعلومات العامة للكشف التسلسىلي إىل المشر

د 9
َّ
 إضافة اسم التسلسل إىل تسلسل ُمحد

ي الكشف التسلسىلي الُمنشأ 10
د به التسلسالت فن تيب الذي سبر  تغيب  البر

ظ فيها البيانات ا 11
َ
حف

ُ
 لمتعلقة بكشف تسلسي واحدإنشاء مساحة عمل ت

لبيانات  XMLإنشاء مثيل لبنية بيانات التسلسل وتحديد خصائصه حسب القيم المأخوذة من عقدة  12
ل ST.26تسلسل 

َ
 المستلمة كُمدخ

ي الكشف 13
ي موضع آخر فن

 إنشاء تسلسل وإدراجه فن

دة من سمات منطقة التشفب  وتسلسلها  14
َّ
ف ترجمة لسمة ُمحد َجم المرتبطة بهإنشاء ُمعرِّ  الُمبر

 إنشاء اسم جديد لشخص أو مؤسسة 15

 حذف التسلسل 16

 عرض الكشف التسلسىلي الُمنشأ 17

اد التسلسل 18 ت عند استب  ي تغب 
 عرض البيانات البر

ف" 19  تحرير خصائص مثيل بنية بيانات "الُمعرِّ
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وع 20  تحرير خصائص المشر

 تحرير خصائص التسلسل 21

 خصائص مثيل بنية بيانات "السمة"تحرير  22

دة  23
َّ
ق ُمحد

ُّ
ن أو تعطيل قواعد تحق  تمكي 

جمة 24 فات النصوص الحرة، من أجل البر  XLIFFبنسق  تصدير ُمعرِّ

 إىل نفس مثيل النظام أو إىل  25
ً
ادها الحقا وع لكي يتسبن استب 

ي المشر
ن
تصدير جميع البيانات المحفوظة ف

 مثيل مختلف

 إىل مثيل مختلف لهذا النظامتصدير  26
ً
اده الحقا  قائمة أسماء الكائنات المخصصة إىل ملف يمكن استب 

ي نسق يسهل عىل اإلنسان قراءته الكشف التسلسىلي تصدير  27
 المنشأ فن

 إنشاء كشف تسلسىلي  28

اد قائمة بأسماء الكائنات الُمخصصة من ملف 29  استب 

وع  30 ي ملف المشر
اد جميع البيانات المحفوظة فن  استب 

اد بيانات من ملف كشف تسلسىلي بنسق  31   ST.25استب 
ً
نسر  حديثا

ُ
وع أ  إىل مشر

اد بيانات من ملف كشف تسلسىلي بنسق  32   ST.26استب 
ً
نسر  حديثا

ُ
وع أ  إىل مشر

اد بيانات من ملف  33 وع قائم FASTAاستب   إىل مشر

اد تسلسالت  34  متعددة من ملف ما "دفعة واحدة"استب 

35 ) وع األصىلي
وع آخر )المشر وع المستهدف( من مشر وع الحاىلي )المشر

اد البيانات إىل المشر  استب 

ومراجعته إلرجاع أجزائه األربعة )اسم التسلسل، ونوع  multi-sequenceتحليل تسلسل بنسق  36
 الجزيء، والكائن، والبقايا(

وع أو الكشف التسلسىلي الُمنشأ بنسق طباعة بيانات من  37  ST.26المشر

دة 38
َّ
 تقديم معلومات الموقع للسمة الُمحد

ق من إعادة تنسيق بقايا  39
ُّ
ي تحتوي عىل رموز غب  صالحة والتحق

إمداد النظام بسلسلة من البقايا البر
 العملية

عرض ب 40
ُ
اد، لكي يتسبن أن ت ت عند االستب  ي تغب 

اد البيانات األصلية تدوين البيانات البر عد االستب 
ت  ي تغب 

 والبيانات البر
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 لذلك 41
ً
وع، وإعادة ترقيم التسلسالت المتبقية تبعا  حذف جميع البيانات المرتبطة بتسلسل ما من المشر

 INSDQualifierMolTypeضبط خاصية " 42
ً
دة مسبقا

َّ
ي التسلسل حسب إحدى القيم الُمحد

ن
 " ف

ي السطر الواحد، إلخ.(ضبط تفضيالت النظام  43
ن
 وحفظها )الحد األقىص لعدد رموز البقايا المعروضة ف

ي النظام  44
ن
ع ف ي تلا ةغللا زمرو ،مسالا لثم)حفظ معلومات عن ُمودع الطلب أو المخبر ك 

ُ
تو ،اهب بت  هتمجر

ي توصلا لقنلا وأ حأ لإ هل  حأب نكي مل نإ) ةينيتال فر يكل (. خ ،واوونعو  ،(ةينيتال فر تستي 
ى  همادختسا 

اقحال 
 
  
ى
ي شم 
ر    تت  ااو

د 45
َّ
 لرقم جدول شفرة جينية ُمحد

ً
 ترجمة تسلسل أحماض نووية وفقا

ق من ملف كشف تسلسىلي بنسق  46
ُّ
ق يحتوي عىل رسائل ST.26التحق

ُّ
ي تقرير تحق

، وشد المشكالت فن
 التحذيرات واألخطاء؛

وع، وشد  47 ي المشر
ق من البيانات المحفوظة فن

ُّ
ق يحتوي عىل رسائل التحق

ُّ
ي تقرير تحق

المشكالت فن
 التحذيرات واألخطاء؛
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 لمحة عامة عن األداة 3

 العنارص الرئيسية لألداة 3.1

ي أن يكون المستخدم عىل دراية بالمكونات 
ن
يتناول هذا القسم تفاصيل العنارص الرئيسية لألداة.  ويتمثل الهدف من تقديم هذه التفاصيل ف

ي 
ن
كة الموجودة ف . المشبر ي  أداة الحاسوب المكتبر

 الصفحة 3.1.1

ر: 
ُ
ط
ُ
ر داخل األداة. وتوجد صفحتان رئيسيتان تحتويان بداخلهما عىل أ

ُ
ط
ُ
 الصفحة هي الحاوية الرئيسية لأل

 الصفحة الرئيسية 

o وعات  إطار قائمة المشر

o إطار األشخاص والمؤسسات 

o صة  إطار الكائنات الُمخصَّ

o إطار التفضيالت 

 وع )يمكن الوصول إلي وعات(صفحة المشر  ها من إطار المشر

o وع  إطار تفاصيل المشر

o ق
ُّ
 إطار تقرير التحق

o فات النصوص الحرة  إطار معرِّ

o اد  إطار تقرير االستب 

o  إطار عرض الكشف التسلسىلي 
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 الصفحة الرئيسية  1الشكل  

 اإلطار 3.1.2

عرض فيه معلومات داخل نفس الصفحة. 
ُ
ن الذي ت  اإلطار هو الحب 

 

 األقسام 3.1.3

 لتقسيم إطار كبب  إىل أجزاء مختلفة. 
ً
 سهلة

ً
 األقسام طريقة

ّ
عد
ُ
ر إىل أقسام.  وت

ُ
ط
ُ
 قد تنقسم بعض األ
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وع  2الشكل    إطار تفاصيل المشر

ي 
ح فن

َّ
وع، الُموض ، هما: المعلومات ا.Error! Reference source not foundيوجد داخل إطار تفاصيل المشر ، قسمان قابالن للطي

وع رابطان سينقالن المستخدم إىل القسم ذي الصلة  ي أعىل إطار تفاصيل المشر
ن قابل (1)لعامة والتسلسالت. ويوجد فن ؛ وكال القسمي 

؛ ويمكن للمستخدم أن ينقر عىل أيقونة السهم (2)شار إىل ذلك بالمثلث الصغب  الموجود إىل اليسار( من أجل تسهيل التنقل للطي )يُ 
وع  . (3) للعودة إىل أعىل إطار تفاصيل المشر
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 الطبقة الُمنبثقة 3.1.4

 
َّ
 كما هو ُموض

ً
 فوق اإلطار الحاىلي طبقة منبثقة، فتؤدي إىل إعتام الخلفية قليال

ً
ي عند الحاجة إىل ملء نموذج أو تعديله، ستظهر أحيانا

ن
ح ف

ي 
ن
ي الظاهر ف

 . .Error! Reference source not foundالمثال اآلئر

 

 الطبقة المنبثقة 3 الشكل

وعندما تكون الطبقة الُمنبثقة ظاهرة، فإن جميع العنارص الموجودة خلفها ستتوقف عن العمل، وستكون عنارص الطبقة الُمنبثقة هي 
 وحدها القابلة للتعديل. 

 الجداول  3.1.5

 

 الجداول 4الشكل 
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ي 
ن
ي الجدول متاحة، يمكن للمستخدم .Error! Reference source not foundيرد ف

ن
مثاٌل عىل الجداول. وحينما تكون إمكانية البحث ف

يط البحث ن شر . وللعودة إىل القائمة الكاملة للعنارص (1) إدخال بعض بيانات البحث، ثم النقر عىل أيقونة البحث الموجودة عن يمي 

ت
ُ
ي مرب  ع البحث ثم انقر عىل أيقونة البحث داخل الجدول، امسح ما ك

ن
 . (1)ب ف

ويمكن للمستخدم أن يتنقل عبر صفحات صفوف الجدول بالنقر عىل األزرار الموجودة أسفل الجدول، وذلك إذا كانت محتويات الجدول 
ن . ولحذف أحد صفوف الجدول، يمكن للمستخدم أن ينقر عىل أيقونة سلة المهمالت (2)ال تسعها صفحة واحدة  الموجودة عن يمي 

ي ذلك الصف (3)ذلك الصف 
ن
. ولفتح إطار تحرير أحد صفوف الجدول، يجب عىل المستخدم أن ينقر عىل القيمة الوارد تحتها خط ف

 . (4))وجود خط تحت العنرص يشب  إىل أنه قابل للنقر( 

 

 

 تحرير الجدول 5الشكل 

 طبقة منبثقة عىل الشاشة، وسُيفتح نموذج قابل للتحرير أسفل الجدول. فور تحديد هذا الصف، ستظهر 

 إطار النموذج 3.1.6

ي إطار النموذج عىل عدة أعمدة.  ولكل عنرص تسمية وقيمة 
ع العنارص الموجودة فن

َّ
وز
ُ
 من البيانات.  وقد ت

ً
يعرض إطار النموذج مجموعة

 )اختيارية(. 
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 إطار النموذج 6الشكل 

ي 
ن
ح ف

َّ
ي إطار النموذج، ي (1)، عند النقر عىل الزر الذي يحمل أيقونة القلم .Error! Reference source not foundكما هو ُموض

ن
ف

 نموذج قابل للتحرير.  تحول إطار النموذج إىل
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 نموذج التحرير 3.1.7

فور فتح نموذج التحرير، تظهر للمستخدم الحقول القابلة للتعديل. وفور انتهاء المستخدم من تعديل القيم، سيكون بإمكانه إما حفظ 
ات بالنقر عىل زر  ي Cancel "(2 )"وإما تجاهلها بالنقر عىل زر  Save "(1)"التغيب 

ن
ح ف

َّ
 Error! Reference source not)كما هو ُموض

found. .) 

 : مالحظة

 .
ً
 الحقول المخصصة للعرض فقط، وليست قابلة للتعديل، ستكون معتمة قليال

 

 نموذج التحرير 7الشكل 

 أداة اختيار التاري    خ 3.1.8

ب من المستخدم إدخال تاري    خ ما، فسيستخدم أداة اختيار التاري    خ. وبالنقر عىل أيقونة التقويم 
َ
فتح أداة اختيار التاري    خ (1)عندما ُيطل

ُ
، ست

ي (2)
  . .Error! Reference source not found، كما يظهر فن
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 أداة اختيار التاري    خ 8الشكل 

 

 بخلفية رمادية )يوم 
ً
د حاليا

َّ
 (. وُيعتبر يوم األحد أول أيام األسبوع. 26(، وُيشار إىل تاري    خ اليوم بخط تحته )يوم 22وُيشار إىل التاري    خ الُمحد

 أن يكتب المستخدم التاري    خ المطلوب بالنسق المناسب )"
ً
 من ذلك، يمكن أيضا

ً
 . (3)( ي ي"-ش ش-س س س سوبدال

 PDFقارئ ملفات  3.2

وع، سُينشأ ملف  اد أو معلومات المشر ن أو تقرير االستب  ق الخاص بكشف تسلسىلي معي 
ُّ
وُيفتح  PDFحينما يطبع المستخدم تقرير التحق

ي قارئ ملفات 
يل الملف وحفظه، يجب عىل المستخدم أن ينقر عىل أيقونة التPDFفن ن ن قارئ. ولتبن ي أعىل يمي 

يل الموجودة فن ن ، PDF (1) بن
ي 
ن
ح ف

َّ
 . .Error! Reference source not foundكما هو ُموض
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 PDFقارئ ملفات  9الشكل 

 باستخدام لوح المفاتيحالتصفح  3.3

ن العنارص TABالمفاتيح. وُيستخدم مفتاح " ةلوحبفضل التصفح األساسي من خالل أداة الويبو للتسلسل  يمكن استخدام " للتنقل بي 
 " لتحديد العنارص. Space"والمفتاح 
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 الصفحة الرئيسية 4

ر رئيسية:  3تتكون الصفحة الرئيسية لألداة من 
ُ
ط
ُ
 أ

وعاتإطار   Error! Reference source) األشخاص والمؤسسات(، وإطار .Error! Reference source not found) المشر
not found. الكائنات( وإطار (Error! Reference source not found. .) 

 

وعات 10الشكل    إطار المشر

 

 

 صفحة األشخاص والمؤسسات 11الشكل 
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 إطار الكائنات 12الشكل 

وعات 4.1  إطار المشر

وعات. يعرض هذا  ي إطار المشر
 القسم تفاصيل شبر الخيارات المتاحة فن

وع،  ي المشر
.  وتستخدم األداة البيانات المحفوظة فن وع هو بنية تستخدمها األداة لحفظ البيانات الالزمة إلنشاء كشف تسلسىلي والمشر

 داخل الكشف التST.26فور التحقق من توافق هذه البيانات مع معيار الويبو 
ً
 سلسىلي الُمنشأ. ، بوصفها قيما

وع 4.1.1  إنشاء مشر

وعات )انظر  وع جديد، يجب عىل المستخدم أن يبدأ من اإلطار الرئيسي الذي يتضمن قائمة المشر  Error! Referenceإلنشاء مشر
source not found. .) 

 

وع جديد )أ( 13الشكل   مشر
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ي NEW PROJECTانقر عىل رابط " (1
ن
ح ف

َّ
ي أعىل اإلطار الُموض

ن
ي .Error! Reference source not found" الموجود ف

ن
. وف

 .)
ً
 )اختياريا

ً
( ووصفا

ً
 )إلزاميا

ً
، ستطلب األداة اسما  اإلطار التاىلي

 

وع جديد )ب( 14 الشكل  مشر

ل زر " (2 ي حقل االسم، سُيفعَّ
وع الجديد. ويعرض Saveعند إدخال قيمة فن  !Error" لكي يتمكن المستخدم من حفظ المشر

Reference source not found. وع الصفحة الرئيسية  .  للمشر

 

وع جديد )ج( 15الشكل    مشر

اد  4.1.2 وعاستير  المشر

ي القسم 
ح فن

َّ
 سبق تصديره كما هو ُموض

ً
وعا وع 5.1.1.4تسمح هذه الوظيفة بأن يستورد المستخدم إىل األداة مشر اد تصدير المشر . والستب 

وعات.  وع ما، يجب أن يبدأ المستخدم من إطار قائمة المشر  ملف مشر
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وع 16لشكل ا اد مشر  استير

ي IMPORT PROJECTانقر عىل رابط " (1
ح فن

َّ
ي أعىل اإلطار كما هو ُموض

 Error! Reference source not" الموجود فن
found. . 

 

وع 17الشكل  اد مشر  نافذة استير
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ي  (2
ن
حة ف

ّ
ي الشاشة المنبثقة الُموض

ن
 .Upload file [.zip] "(1)"انقر عىل زر  ،.Error! Reference source not foundف

ي  (3
ن
ي ف

ن
اده )ملف ، حدد .Error! Reference source not foundنافذة الحوار الظاهرة ف وع المطلوب استب   . (3( و)2المشر

 

وع المستورد 18الشكل   اختيار تسلسالت المشر

ستورد جميع التسلسالت. وإذا كان المستخدم يرغب Select Range Sequencesإذا ظلت خانة الخيار " (4
ُ
" فارغة، فسوف ت

وع، ادها إىل المشر ي تحديد التسلسالت الُمراد استب 
ي خانة اختيار " فن

 فن
ً
" Select Range Sequencesفيجب أن يضع عالمة

ي الحقل المناسب  (1)
ي  (2)وأن ُيدِخل أرقام تعريف التسلسالت المطلوبة فن

ح فن
َّ
 Error! Reference source notالُموض

found.ي شكل . ويمكن إدخال تسلسل واحد أو قائمة تسلسالت مفص
 . x-yولة بفواصل أو نطاق تسلسالت فن

 "50-30, 20-13, 7, 3, 1مثال: "

ة هي النقر عىل الزر األزرق  (5 ي Import Project "(3)"والخطوة األخب 
ح فن

َّ
 Error! Reference source not، كما هو ُموض

found. . 

وع بنجاح، فس اد المشر ي أعىل اإلطار وبه الرسالة اآلتية. وإذا تم استب 
يط األزرق اآلئر  يظهر الشر

 

وع 19الشكل  اد مشر يط استير  شر
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ي حدوث 
ن
وع عدد كبب  مشكلة معروفة: يتسبب النظام ف اد المشر ، لكن طبيعة هذه األخطاء غب  من األخطاء غب  المتوقعة أثناء استب 

ي  هناك ومن المحتمل أال يكون. واضحة
ن
ي معظم األحيانالشفرةخطأ ف

ن
  بسبب يكون الخطأ  ، ولكن ف

ّ
حاألداة.  لتعط إضافة رسالة  وُيقبر

  . "Please try again" لة مرة أخرىالمحاو  إلعادة
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اد قائمة التسلسالت 4.1.3  استير

وعات، ال يمكن للمستخدم أن يستورد إال معلومات تسلسالت من كشف تسلسىلي متوافق مع المعيار  . ST.25 أو ST.26من إطار المشر

 . txtهو *.  ST.25، ونسق ملفات xmlهو *.  ST.26ونسق ملفات 

، انقر عىل زر " (1
ً
ي IMPORT SEQUENCE LISTINGأوال

ن
ح ف

َّ
ي أعىل اإلطار الُموض

ن
 Error! Reference source" الموجود ف

not found. . 

 

اد كشف تسلسلي  20الشكل   استير

ي تظهر، انقر عىل زر (2
ي الطبقة الُمنبثقة البر

وحدد ملف الكشف . ST.26 [.xml] "(1)" أو "Upload file ST.25 [.txt]" فن
ي تظهر 

ي النافذة البر
ي حقل(2)التسلسىلي المطلوب فن

وع الجديد الذي يجري إنشاؤه باالسم الوارد فن  للمشر
ً
 . ثم أدِخل اسما

"Project Name" (3) . 

 

اد كشف تسلسلي )نافذة حوار( 21الشكل   استير

ي 
ستسمحان للمستخدم بتحديد األقسام  .Error! Reference source not foundخانتا االختيار األساسيتان الظاهرتان فن

وع الجديد، وهاتان الخانتان هما: " ادها إىل المشر  Select the general" و"Select Range Sequencesالمطلوب استب 
information contents to be imported ." 
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، تحديد النطاق 22الشكل   اد كشف تسلسلي  استير

.  ويمكن إدخال  ادها من الكشف التسلسىلي ي استب 
ي يرغب فن

خانة االختيار األوىل ستسمح للمستخدم بتحديد التسلسالت البر
ي شكل 

 . x-yتسلسل واحد أو قائمة تسلسالت مفصولة بفواصل أو نطاق تسلسالت فن

 "50-30, 20-13, 7, 3, 1مثال: "

ي 
عىل عمودين، أحدهما به رقم تعريف التسلسل من أ .Error! Reference source not foundويحتوي الجدول الظاهر فن

. جل تحديد التسلسل المقابل، والعمود اآل  ي الكشف التسلسىلي
 خر به "الموضع" الذي سيظهر فيه ذلك التسلسل فن
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، تحديد المعلومات العامة 23الشكل  اد كشف تسلسلي  استير

ي خانة االختيار الثانية إىل تفعيل قائمة خانات اختيار إضافية تسمح للمستخدم بأن يحدد كل خاصية عىل 
سيؤدي وضع عالمة فن

ي حد
ح أعاله فن

َّ
ادها أو تجاهلها، كما هو ُموض  . .Error! Reference source not foundة من الخصائص المطلوب استب 

ي النهاية، انقر عىل الزر األزرق " (3
وع الجديد. Import Projectوفن  " إلنشاء المشر

ي 
ح فن

َّ
ات البيانات الُموض اد الكشف التسلسىلي عىل الوجه الصحيح، سيظهر جدول تغيب  ي حالة استب 

 Error! Reference sourceوفن
not found. اد عىل بيانات الكشوف التس دِخلت خالل عملية االستب 

ُ
ي أ
ات التلقائية البر ي تكون بنسق إلخبار المستخدم بالتغيب 

لسلية البر
ST.25  أوmulti-sequence  أوraw من أجل جعلها متوافقة مع متطلبات المعيار ،ST.26 . 

 

ات البيانات 24الشكل   ، تغيير اد كشف تسلسلي  استير
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 ST.25إذا كان الملف بنسق 
ً
اد أوال اد سيتضمن جدول تقرير االستب  ات البيانات. ويرد ، فإن إطار تقرير االستب  ، باإلضافة إىل جدول تغيب 

ي 
ن
ات البيانات ف ي .Error! Reference source not foundمثال عىل تقرير تغيب 

ن
اد ف  !Error، ويرد مثال عىل تقرير االستب 

Reference source not found. . 

 

اد 25الشكل  ، تقرير االستير اد كشف تسلسلي  استير

وعات  ي هذه المرحلة، يمكن للمستخدم أن يعود إىل إطار المشر
ات بنسق (2)فن  عن هذه التغيب 

ً
 !Error: انظر PDF (1) أو أن يطبع تقريرا

Reference source not found. . 

يل ملف ولالطالع عىل إرشادات بشأن   ن  . 2.2 ، انظر القسمPDFكيفية تبن

اد،  ي هذه الحالة، بعد محاولة االستب 
. وفن ي ملف الكشف التسلسىلي

اد إذا كانت هناك أخطاء فن ي المقابل، يمكن أن تفشل عملية االستب 
وفن

يط أحمر سيظهر للمستخدم  اد  يشب   شر  . .Error! Reference source not found، انظر إىل حدوث خطأ أثناء االستب 

 

اد كشف تسلسلي بنسق  26الشكل  ادST.26استير  ، تقرير االستير
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ي أن تمتثل ملفات  مالحظةيرجر 
، ينبغن اد كشف تسلسىلي  للمتطلبات اآلتية:  ST.26أنه الستب 

ن الملفات هو  يجب أن يكون -  لمواصفات UTF-8ترمب 
ً
 XML 1.01، ويجب أن تحتوي الملفات عىل أحرف صالحة وفقا

:  DOCTYPEيجب أن تحتوي عىل سطر  -  عىل النحو التاىلي

 !>DOCTYPE ST26SequenceListing PUBLIC "-//WIPO//DTD Sequence Listing 1.3//EN" "ST26SequenceListing_V1_3.dtd<" 

ي أن تكون -
 : DTDمتوافقة مع إصدار  dtdVersionخاصية  ينبغن

>ST26SequenceListing dtdVersion="V1_3…" 

 . ST26SequenceListing_V1_3.dtd ( DTD) يجب أن يتوافق الملف مع ملف تعريف نوع المستند  -

 تثبيت قائمة التسلسل 4.1.4

" VALIDATE SEQUENCE LISTING"عن طريق النقر عىل زر  ST.26يمكن للمستخدم أن يتحقق من ملف كشف تسلسىلي بنسق 
ي 
ح فن

َّ
وعات، الُموض ن إطار المشر ي أعىل يمي 

 . .Error! Reference source not found الموجود فن

 

 التحقق من الكشف التسلسلي  27الشكل 

ي نافذة الحوار  ،Upload file ST.26 [.xml] "(1)" بعد ذلك، يجب عىل المستخدم النقر عىل زر
 . (2)ثم تحديد الملف فن

، انقر عىل زر 
ً
ا   . Validate Sequence Listing "(3)" وأخب 

                                                      

 

 

 

  Overview.html#charsets-xml-https://www.w3.org/TR/2006/REC/20060816انظر  1

https://www.w3.org/TR/2006/REC-xml-20060816/Overview.html#charsets
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 التحقق من الكشف التسلسلي )نافذة الحوار( 28الشكل 

ي 
ح فن

َّ
يط الُموض  : .Error! Reference source not foundوإذا اجتاز الكشف التسلسىلي عملية التحقق بنجاح، فسيظهر الشر

 

ق 29الشكل 
ُّ
يط نجاح التحق  التحقق من قائمة التسلسل، شر

ي جدول 
ق فن

ُّ
ي متصفح المستخدم تقرير يحتوي عىل قائمة بأخطاء التحق

ق بنجاح، فسيظهر فن
ُّ
ن الكشف التسلسىلي عملية التحق وإذا لم يجبر

ي 
ح فن

َّ
 ..Error! Reference source not foundعىل النحو الُموض

 

ق 30 الشكل
ُّ
، جدول أخطاء التحق  التحقق من الكشف التسلسلي



 

 28الصفحة  دليل مستخدم أداة الويبو للتسلسل

 

 2021يوليو  

يط العنوان  HTMLسُيعرض موقع ملف  ي شر
ن
بالمتصفح الخاص بالمستخدم، وبذلك يستطيع المستخدم الوصول إىل الملف إذا ( 1)ف
 أراد نسخه إىل موقع مختلف. 

نامج النىصي الداخىلي عىل جهازه حبر ُيعرض الو  ي  ActiveXنسق بشكل صحيح، عنرص التحكم يجب أن يسمح المستخدم بتشغيل البر
ن
ف

ي Internet Explorerمتصفح 
لتحميل النسق بشكل " Allow blocked contentالنقر عىل زر السماح بالمحتوى المحظور ". وينبغن

 صحيح. 

ي أن يمتثل ملف  مالحظةيرجر 
، ينبغن  للمتطلبات اآلتية:   ST.26أنه للتحقق من الكشف التسلسىلي

ن الملفات هو يجب أن يكون  -  لمواصفات UTF-8ترمب 
ً
 XML 1.0، ويجب أن تحتوي الملفات عىل أحرف صالحة وفقا

:  DOCTYPEيجب أن تحتوي عىل سطر  -  عىل النحو التاىلي

 !>DOCTYPE ST26SequenceListing PUBLIC "-//WIPO//DTD Sequence Listing 1.3//EN" "ST26SequenceListing_V1_3.dtd<" 

ي أن تكون خ -
 : DTDمتوافقة مع إصدار  dtdVersionاصية ينبغن

 . ST26SequenceListing_V1_3.dtd ( DTD) نوع المستند يجب أن يتوافق الملف مع ملف تعريف نوع  -

 

وع 4.1.5  حذف المشر

ي 
ح فن

َّ
وعات، الُموض وع، يجب عىل المستخدم أن يبدأ من إطار المشر  . .Error! Reference source not foundلحذف المشر

 

وع 31الشكل   حذف المشر

وعات.  ي حذفه من جدول إطار المشر
ي الصف الذي يرغب المستخدم فن

 انقر عىل الزر الذي يحتوي عىل أيقونة سلة المهمالت فن
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وع )تأكيد( 32 الشكل  حذف المشر

ي النافذة المنبثقة، انقر عىل "
د. Deleteفن

َّ
وع الُمحد ي حذف المشر

 " لتأكيد رغبتك فن
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 األشخاص والمؤسسات 4.2

 اإلنشاء 4.2.1

 إلضافة شخص جديد أو مؤسسة جديدة، يجب أن يبدأ المستخدم من إطار األشخاص والمؤسسات. 

 

 إضافة شخص جديد أو مؤسسة جديدة 33 الشكل

، يجب أن ينقر المستخدم عىل رابط "
ً
ح CREATE NEW PERSON OR ORGANIZATIONأوال

َّ
ي أعىل اإلطار، كما هو ُموض

" الموجود فن
ي 
 . .Error! Reference source not foundفن

 

 نموذج إضافة شخص جديد أو مؤسسة جديدة 34الشكل 

ي اإلطار الجديد، يجب عىل المستخدم ملء الحقول اإللزامية عىل األقل )الُمشار إليها بعالمة "*"( الخاصة بتفاصيل الشخص الجديد 
فن

 أو المؤسسة الجديدة. 
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 بأحرف التينية،
ً
ي حقل " وإذا لم يكن اسم الشخص أو المؤسسة مكتوبا

ن
ي تقديم النسخة الالتينية لالسم ف

".  وإذا Name Latinفينبغن
وع عملية التحقق بنجاح عند إنشاء كشف تسلسىلي بنسق  م هذه المعلومات، فلن يجتاز المشر

َّ
قد
ُ
 . ST.26لم ت
 
 
 

صة 4.3  الكائنات الُمخصَّ

ادها أو تصديرها أو حذفها، يجب  (. Organismsأن يبدأ المستخدم من إطار الكائنات ) إلنشاء الكائنات المخصصة أو تحريرها أو استب 

 إنشاء كائن مخصص 4.3.1

 

 إنشاء كائن جديد 35الشكل 

ي CREATE NEW ORGANISMإلنشاء كائن مخصص جديد، انقر عىل رابط "
ح فن

َّ
ي أعىل اإلطار، الُموض

 !Error" الموجود فن
Reference source not found.( ي الشاشة التالية

الكائن الجديد (، أدِخل اسم .Error! Reference source not found. وفن
 ". Saveوانقر عىل "

 

 النموذج()إنشاء كائن جديد  36الشكل 

 المخصصةتصدير الكائنات الحية  4.3.2
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ي األداة
ن
ادها إضافة إىل وصفها  يمكن تصدير جميع الكائنات المخصصة المحفوظة ف ي ملف نىصي لتعديلها خارج األداة أو الستب 

ن
، وحفظها ف

ي وقت الحق. ولتصدير هذه القائمة، ابدأ بالنقر عىل زر "
ن
ي EXPORT CUSTOM ORGANISMSف

ن
ح ف

َّ
 !Error"، كما هو ُموض

Reference source not found. : 

 

 تصدير الكائنات المخصصة 37الشكل 

فتح نافذة حوار تسمح للمستخدم باختيار اسم الملف والموقع المطلوب حفظ الملف فيه، انظر 
ُ
 Error! Referenceوبعد ذلك، ست

source not found. . 

 

 نافذة تصدير الكائنات المخصصة 38الشكل 

 من اسم ووصف الكائن  txtيكون النص المصدر بنسق و 
ً
اده إىل األداة )انظر الشكل ويمكن ويتضمن كال  (. 39تحريره واستب 
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 مثال عل ملف كائن مخصص 39الشكل 

اد الكائنات الحية المخصصة 4.3.3  استير

 

اد الكائنات المخصصة 40الشكل   استير

اد قائمة كائنات مخصصة، يجب عىل المستخدم أن ينقر عىل رابط " ، من أجل استب 
ً
" IMPORT CUSTOM ORGANISMSأوال

ي 
ح فن

َّ
ي أعىل اإلطار، كما هو ُموض

. سيؤدي ذلك إىل فتح طبقة منبثقة أسفل .Error! Reference source not foundالموجود فن

ي 
 . .Error! Reference source not foundجدول الكائنات، كما يظهر فن
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اد الكائنات المخصصة )نافذة  41الشكل   حوار(استير

 . Upload file [.txt] "(1)" انقر عىل زر  (1

د الملف الذي يحتوي عىل أسماء الكائنات المخصصة من داخل نافذة الحوار  (2
ِّ
 (2)حد

، انقر عىل الزر األزرق (3
ً
ا   . Import Custom Organisms "(3)" وأخب 

 مالحظة: 

 .*( 
ً
 نصيا

ً
ي أن يكون الملف المستورد ملفا

ي سطر جديد. UTF-8بأسماء الكائنات المخصصة مكتوبة بنص عادي )( يحتوي عىل قائمة txينبغن
 (، وكل عنرص فن

 
 

 تفضيالت النظام 4.4

ر  وع ُينشأ أو ُيحرَّ ق هذه اإلعدادات عىل كل مشر طبَّ
ُ
يسمح إطار تفضيالت النظام بتغيب  العديد من إعدادات أداة الويبو للتسلسل. وست

 (. .Error! Reference source not foundباألداة )انظر 
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 ملخص تفضيالت النظام 42 الشكل

ي أن ينقر المستخدم عىل أيقونة ال
ي لتعديل تفضيالت النظام، ينبغن

ح فن
َّ
ي الشكل الوارد أعاله لفتح نموذج التحرير الُموض

قلم الظاهرة فن
Error! Reference source not found. : 

 

 ضبط تفضيالت النظام 43الشكل 

ي يمكن ضبطها من هذا اإلطار: و
 فيما يىلي اإلعدادات البر
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  ي كل صف
ن
عرض ف

ُ
ي ست

د ذلك عدد البقايا البر
ِّ
عند عرض تسلسل ما: الوضع العدد األقىص لرموز البقايا المعروضة.  وُيحد

ي لذلك العدد هو 
اضن  ؛60االفبر

  .( ي الذي سُينشأ فيه ملف الكشف التسلسىلي
اضن  ؛ST.26( بنسق xmlالموقع االفبر

  ي هو
اضن ي طباعة جميع التسلسالت(: العدد االفبر

ن
ي حالة الرغبة ف

ن
 ف
ً
ك فارغا ن طباعتها )ُيبر ي يتعي 

العدد األقىص للتسلسالت البر
 ؛1000

  ي هو العدد
اضن ي طباعة جميع البقايا(: العدد االفبر

ن
ي حالة الرغبة ف

ن
 ف
ً
ك فارغا ن طباعتها )ُيبر ي يتعي 

 . 1200األقىص للبقايا البر

  اضية رمز لغة النص الحر األصىلي  (: محدد. Original Free Text language code default) االفبر

  تعطيلXQV_49 .محدد : 

  اضية: لغة ية. الواجهة االفبر ن  اإلنكلب 

 

 مالحظة: 

وع كملف  4و 3العنرصان  ، قد يحتوي ملف PDFمهمان عند طباعة المشر
ً
ة جدا ي حالة الكشوف التسلسلية الكبب 

 الناتج عىل عدة آالف من الصفحات، فيتعذر عرضه.  PDF. ففن
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وع 5  صفحة المشر

ن شبر مراحل العمل، كما هو مُ  ر يمكن استخدامها للتنقل بي 
ُ
ط
ُ
وع من ستة أ ي تتألف صفحة المشر

ن
ح ف

َّ
 Error! Reference sourceوض

not found. : 

وع  .1 وع(، (1)إطار تفاصيل المشر  )ُيشار إليه باسم المشر

ق  .2
ُّ
 ،(2)وإطار تقرير التحق

فات النصوص الحرة  .3  ،(3)وإطار معرِّ

اد  .4  ،(4)وإطار تقرير االستب 

 ،(5)وإطار عرض الكشف التسلسىلي  .5

 وقائمة المساعدة  .6

 . (6)وإطار التفضيالت  .7

 

وع 44 الشكل  رأس صفحة المشر

وعات )الصفحة الرئيسية( ي الطرف األيمن  return to project home "(8)"، يمكن للمستخدم أن ينقر عىل زر للعودة إىل إطار المشر
فن

 من رأس الصفحة. 

وع  5.1  تفاصيل المشر

 األساسيةالمعلومات  5.1.1

ي 
ح فن

َّ
وع، كما هو ُموض وع جدوٌل يحتوي عىل معلومات أساسية عن المشر ي الجزء العلوي من إطار تفاصيل المشر

 !Errorيوجد فن
Reference source not found. . 

 :  ويحتوي هذا القسم عىل ما يىلي

 وع  اسم المشر
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 تاري    خ اإلنشاء 

  وع : "حالة المشر  "(new"/ "modified"/ "generated"/ "invalid"/ "valid"/ "warnings)القيم المحتملة هي

 )وع اد المشر ي حالة استب 
ن
 اسم الملف المستورد )ف

 وع  وصف المشر

 " :المشار إليه بكلمة( عدد التسلسالتSequences)" 

  ةالحر  وصالنص فاتعرّ لمُ لغة المصدر  رمز 

 يةكغب  اإلنة الحر  وصرمز لغة النص ن  لب 

  ي األصىلي رمز
 لغة النص المجائن

  تلقائيترجمة  معّرفإضافة 
ً
 .(CDS)منطقة التشفب   سمةعند إنشاء  ا

 

 قسم المعلومات األساسية 45الشكل 

وع 5.1.1.1  طباعة المشر

وع المطلوب طباعته، ثم النقر عىل زر " وع، يجب عىل المستخدم دخول إطار التفاصيل الخاص بالمشر " الموجود Printلطباعة المشر
ي أعىل اإلطار، انظر 

 . .Error! Reference source not foundفن
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 وعطباعة المشر  46 الشكل

وع: المعلومات العامة أو معلومات  ي يريد المستخدم طباعتها من المشر
وبعد ذلك، ستظهر للمستخدم خانتا اختيار لتوضيح المعلومات البر

 )انظر 
ً
 (. .Error! Reference source not foundالتسلسالت أو كلتيهما معا

 

وع، اختيار األقسام 47الشكل   طباعة المشر

ي حالة النقر عىل "
تاح للمستخدم حرية تحديد ما سُيطبع من تسلسالت عن طريق تحديد نطاق أرقام تعريف Print Sequencesفن

ُ
"، ست

. Sequence IDsالتسلسالت داخل حقل "
ً
رك هذا الحقل فارغا

ُ
 "، أو طباعة جميع التسلسالت إذا ت

نسر  ملف Printعىل الزر األزرق "وفور النقر 
ُ
ي قارئ  PDF"، إذا أ

اجعه المستخدم.  PDFبشكل صحيح، ستفتح األداة الملف فن  لب 

يل ملف  ن  . 3.2، انظر القسم PDFلالطالع عىل إرشادات بشأن كيفية تبن

وع آخر 5.1.1.2 اد معلومات من مشر  استير

.  ويمكن أن تكون هذه 
ً
وع المفتوح حاليا ي األداة إىل المشر

وعات األخرى المحفوظة فن يمكن للمستخدم أن ينسخ معلومات من المشر
. المعلومات المستوردة إما قسم "المعلومات العامة" 

ً
 أو قسم "التسلسالت" أو كليهما معا
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لَحق 
ُ
وع، ولكن التسلسالت المستوردة ست ي المشر

 فن
ً
مالحظة: المعلومات العامة المستوردة ستحل محل المعلومات العامة الموجودة حاليا

وع.   بقائمة التسلسالت الحالية داخل المشر

وع، Import Another Projectوللبدء، يجب عىل المستخدم أن ينقر عىل زر " ي الجزء العلوي من إطار تفاصيل المشر
ن
" الموجود ف

 . .Error! Reference source not foundانظر 

 

وع آخر 48الشكل  اد مشر  استير

ي و 
ح فن

َّ
، كما هو ُموض

ً
 منبثقة

ً
وع  أن يحدد . ويجب .Error! Reference source not foundستفتح األداة طبقة  المشر

ً
المستخدم أوال

اد المعلومات منه.  ي استب 
 الذي يرغب فن

 

وع آخر، تحديد الوجهة 49الشكل  اد مشر  استير

ي 
ح فن

َّ
ي إدراج أجزاء من .Error! Reference source not foundوبعد ذلك، كما هو ُموض

د هل يرغب فن
ِّ
، يمكن للمستخدم أن ُيحد

ي قسم المعلومات العامة 
 إدخال نطاق أرقام تعريف التسلسالت  (1)التفاصيل الواردة فن

ً
وع أم ال، ويمكنه أيضا لتحديد  (2)من المشر

وع.  ادها إىل المشر  التسلسالت المطلوب استب 
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وع آخر، النموذج 50الشكل  اد مشر  استير

 : ن وعي  ي خانة االختيار الخاصة بالمعلومات العامة، سيظهر جدول يعرض قسم المعلومات العامة لكال المشر
ي حالة وضع عالمة فن

فن
وع المستهدف )الوجهة(.   )األصل(، والمشر

ً
د حاليا

َّ
وع الُمحد  المشر

وع ويجب عىل المستخدم ب ي ستحل محل ما يقابلها من المعلومات العامة للمشر
د عنارص المعلومات العامة البر

ِّ
عد ذلك أن ُيحد

ي 
ح فن

َّ
 . .Error! Reference source not foundالمستهدف، كما هو ُموض

 

وع آخر، تحديد  51 الشكل اد مشر  عنارص المعلومات العامةاستير

وع، يجب عليه النقر عىل الزر  ادها إىل المشر ، بعد أن يختار المستخدم عنارص المعلومات العامة والتسلسالت المطلوب استب 
ً
ا وأخب 

ي الجزء السفىلي من Import Projectاألزرق "
 . .Error! Reference source not found" الظاهر فن
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يط نجاح العملية 52الشكل  وع آخر، شر اد مشر  استير

ي 
ن
ح ف

َّ
يط أزرق عىل النحو الُموض اد العنارص بشكل صحيح، سيظهر شر ي حالة استب 

ن
 . .Error! Reference source not foundف

وع 5.1.1.3  تثبيت المشر

وع لفحص من أجل التحقق منه قبل ST.26متوافق مع المعيار  XMLقبل تحويل الكشف التسلسىلي إىل ملف  ، يمكن أن يخضع المشر
 تنفيذها بمفردها. 

ً
، ولكن يمكن أيضا ذ هذه الخطوة قبل إنشاء الكشف التسلسىلي

َّ
نف
ُ
 ما ت

ً
 التحويل.  ودائما

وع، يجب عىل المستخدم أن ينقر ع ح Validateىل زر "وللتحقق من المشر
َّ
وع، الُموض ي الجزء العلوي من إطار تفاصيل المشر

" الموجود فن
ي 
 . .Error! Reference source not foundفن

 

وع 53الشكل   التحقق من المشر

ق، سيظهر للمستخدم 
ُّ
الذي سيعرض أخطاء/ تحذيرات قد تنشأ عن  "Verification Report" التحققإطار تقرير فور انتهاء التحق
ي حالة التحقق الناجح.  54 الشكل التحقق. ويعرض

ي ستظهر فن
 الشاشة البر
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وع، ال توجد أخطاء 54الشكل    التحقق من المشر

 يوضح تفاصيل قواعد وإرشادات 
ً
وإذا أسفرت عملية التحقق عن أي أخطاء أو تحذيرات، فسيظهر تقرير التحقق الذي يتضمن جدوال

ي 
وع. ويرد فن ي خالفها المشر

د كل صف من صفوف الجدول هل هذا  55الشكل التحقق الُمكتشفة البر
ِّ
مثال عىل تقرير التحقق. كما ُيحد

 يتجاهله المستخدم.  جبيخطأ يجب تصحيحه أم تحذير 

 

وع، األخطاء/ التحذيرات 55الشكل   التحقق من المشر

وع 5.1.1.4  تصدير المشر

وع إىل ملف  وع باستخدام  zip.يمكن تصدير المشر اد المشر وع أو الستب  لكي يتسبن للمستخدم االحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات المشر
ي 
ح فن

َّ
تة عليه، كما هو ُموض ي آخر تكون أداة الويبو للتسلسل ُمثبَّ  . .Error! Reference source not foundحاسوب مكتبر
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وع 56الشكل   تصدير المشر

وع. Exportانقر عىل زر " (1 ي أعىل إطار تفاصيل المشر
 " الموجود فن

وع فيه.  (2 ي تظهر، حدد اسم الملف والموقع المطلوب حفظ المشر
ي نافذة الحوار البر

 وفن

وع والمو  يط أزرق يحتوي عىل اسم المشر وع بنجاح، سيظهر أعىل الشاشة شر ي حالة تصدير المشر
ح وفن

َّ
قع الذي ُحفظ فيه، كما هو ُموض

ي 
 . .Error! Reference source not found فن

 

وع، نجاح 57الشكل   تصدير المشر

 توليد قائمة التسلسالت 5.1.1.5
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، يجب عىل المستخدم  . وإلنشاء الكشف التسلسىلي وع هو إنشاء كشف تسلسىلي ، وربما األهم، الذي يمكن تنفيذه عىل المشر اإلجراء األخب 
وع، وهو الزر الُمحاط بمستطيل أحمر Generate Sequence Listingأن ينقر عىل الزر األزرق " ي أعىل إطار تفاصيل المشر

ن
" الموجود ف

ي الشكل 
ن
 )انظر . 58ف

ً
وع أوال  إىل بدء عملية التحقق من المشر

ً
 (5.1.1.3 وسيؤدي ذلك تلقائيا

 

 إنشاء كشف تسلسلي  58 الشكل

د مكان حفظ الكشف التسلسىلي الُمنشأ المتوافق مع المعيار 
ِّ
ق، فستظهر للمستخدم نافذة حوار لُيحد

ُّ
وع عملية التحق وإذا اجتاز المشر

ST.26  بنسق(xml. ي
ح فن

َّ
 . .Error! Reference source not found(، كما هو ُموض

 

 نافذة الحوار الخاصة بإنشاء كشف تسلسلي  59الشكل 
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ي 
ن
ح ف

َّ
يط أحمر عىل النحو الُموض ق، فسيظهر إطار تقرير التحقق إىل جانب شر

ُّ
ي عملية التحق

ن
وع ف  Error! Referenceوإذا أخفق المشر

source not found. . 

 

، فشل 60الشكل     إنشاء كشف تسلسلي
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 معلومات عامة 5.1.2

ي ربط الكشف التسلسىلي الُمنشأ بهذا 
ن
ستخدم ف

ُ
ي ت

اءة نفسه، البر يسمح هذا القسم للمستخدم بإدخال المعلومات المتعلقة بطلب البر
 الطلب. 

 تحديد الطلب 5.1.2.1

وع Application Identificationيرتبط القسم الفرعي " اءة ومعلومات المشر ي قسم المعلومات العامة بحالة طلب البر
ن
" الموجود ف

د، انظر 
َّ
 . .Error! Reference source not foundالُمحد

 

 تحديد الطلب 61الشكل 

ن Application Identificationلتحرير المعلومات داخل القسم الفرعي " "، انقر عىل أيقونة القلم الُمشار إليها، الموجودة عن يمي 
ي 
. وبعد ذلك، يجب عىل المستخدم تقديم المعلومات بناًء عىل الخطوات اآلتية الموضحة فن  Error! Referenceالقسم الفرعي

source not found. : 

وِدع IP Officeإذا كان للطلب رقم مخصص له بالفعل، فيجب عىل المستخدم تحديد رمز مكتب الملكية الفكرية ) (1
ُ
( الذي أ

 . ST.3فيه الطلب.  وهو رمز معيار الويبو 

م فحسب  (2
ِّ
د
ُ
خِطر بالفعل برقم الطلب أم ال، أو ق

ُ
د هل أ

ِّ
داخل ملف الطلب، وذلك عن طريق ويجب عىل المستخدم أن ُيحد
 اختيار الزر التبادىلي المناسب. 

ي هذا الحقل الرقم المرجغي لملف مودع الطلب.  (3
م فن

ِّ
ي حالة عدم وجود رقم الطلب، يجب عىل المستخدم أن ُيقد

 وفن

اءة.  (4 م للبر
َّ
ي للمستخدم إدخال رقم الطلب الُمقد

ص للطلب بالفعل، فينبغن  وإذا كان هناك رقم ُمخصَّ

د  (5
ِّ
 تاري    خ إيداع الطلب باستخدام أداة اختيار التاري    خ، إذا كان قد جرى تحديد تاري    خ له.  حد

 "Saveانقر عىل الزر األزرق " (6
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 نموذج التحرير الخاص بتحديد الطلب 62الشكل 

 تحديد طلبات األولوية 5.1.2.2

وع، يجب عىل المستخدم أن ي قسم Add Earliest Priority Identificationينقر عىل زر " إلضافة طلب يحطن باألولوية إىل المشر
" فن

ي 
ح فن

َّ
وع، الُموض  . .Error! Reference source not foundالمعلومات العامة بإطار تفاصيل المشر

 

 طلب األولوية األقدم 63الشكل 

 هو الطلب األقدم، يجب عىل المستخدم اختيار "لجعل طلب 
ً
د حاليا

َّ
 Selected Earliest" من القائمة المنسدلة "Yesاألولوية الُمحد
Priority Application . د هو الطلب األقدم عند إنشاء الكشف التسلسىلي

َّ
 ".  وسيؤدي ذلك إىل جعل طلب األولوية الُمحد

ي Add Earliest Priority Applicationولإلنهاء، انقر عىل الزر األزرق "
ح فن

َّ
ي الطبقة المنبثقة، الُموض

 Error! Reference" فن
source not found. . 
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 نموذج التحرير الخاص بطلب األولوية األقدم 64الشكل 

ع  5.1.2.3  المودع والمخير

وع، يجب عىل المستخدم النقر عىل زر " ع جديد إىل المشر  Add" أو "Add Inventorإلضافة بيانات تتعلق بُموِدع طلب أو مخبر
Applicant ،وع.  والخطوات الالزمة لتنفيذ كال اإلجراءين متطابقة ي اإلطار الخاص بتفاصيل المشر

" داخل قسم المعلومات العامة فن
ي بتقديم تعليما

وع، ولذلك سنكتفن ي المشر
ع فن ريد إدراج كلٍّ من مودع الطلب والمخبر

ُ
ن إذا أ ت عامة، ولكن يجب تكرار هذه العملية مرتي 

 حبر لو كان مودع الطلب هو 
ً
ع.  أيضا  المخبر

ي 
ح فن

َّ
، كما هو ُموض ن ي حالة .Error! Reference source not foundوستظهر طبقة منبثقة تحتوي عىل زري اختيار تبادليي 

. وفن

ن Existing applicant/inventorاختيار " ي تتضمن األشخاص المحفوظي 
"، يمكن للمستخدم أن يختار من القائمة المنسدلة البر

. ويعرض  ي  داخل المثيل المحىلي ألداة الحاسوب المكتبر
ً
 قائمة بها ثالثة من مودعي الطلبات 65الشكل والمؤسسات المحفوظة حاليا

، منهم " ن  ". John Smithالحاليي 

 

ع موجود 65الشكل   إضافة مودع طلب/ مخير

ي حالة اختيار "
 أو New applicant/inventorفن

ً
 جديدا

ً
"، يجب عىل المستخدم أن يمأل نموذج التحرير كما لو كان يضيف شخصا

 (. .Error! Reference source not foundو 4.2.1مؤسسة جديدة )انظر القسم 

ي النهاية، فور االنتهاء من إدخال التفاصيل، ينقر المستخدم عىل زر "
ي Add Applicant/Inventorوفن

ح فن
َّ
 !Error" الُموض

Reference source not found. . 
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ع جديد 66 الشكل  إضافة مودع طلب/ مخير

اع  5.1.2.4  اسم االخير

اع" هو آخر قسم فرعي داخل قسم المعلومات العامة. 
 "عنوان االخبر

اع جديد، انقر عىل زر " (1 ي Add Invention titleوإلضافة عنوان اخبر
ح فن

َّ
 Error! Reference source not"، كما هو ُموض

found. . 

 

اع 67الشكل    إضافة عنوان االخير

تب بها العنوان.  (2
ُ
ي ك

 إىل اللغة البر
ً
اع، واإلشارة أيضا ي هذه الطبقة الُمنبثقة، يجب عىل المستخدم إدخال عنوان االخبر

 فن

 ". Add Invention titleانقر عىل الزر األزرق " (3
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ي معيار الويبو 
، عىل سبيل الجواز ال اإللزام،  ST.26ويقتىصن

ً
ي أي كشف تسلسىلي بلغة اإليداع. ولكن يمكن أيضا

ن
اع ف أن ُيكتب عنوان االخبر

اع باتباع الخطوات المذكورة  اع، بلغات أخرى.  ويمكن إضافة كل عنوان جديد لالخبر وع أكبر من عنوان واحد لالخبر أن يتضمن المشر
 أعاله. 

 التسلسالت 5.1.3

وع هو المكان الذي يقدم فيه المستخدم المعلومات التقنية المتعلقة بالتسلسالت Sequencesقسم " ي اإلطار الخاص بتفاصيل المشر
ن
" ف

 نفسها. 

ل إىل قسم " ن اده أو إدراجه أو إعادة ترتيبه، يجب عىل المستخدم أن يبن ي أسفل اإل Sequencesوإلنشاء تسلسل ما أو استب 
ن
طار " الموجود ف

 من التفاصيل عن الخطوات المطلوبة لتنفيذ هذه اإلجراءات. 
ً
وع.  وتقدم األقسام الفرعية المذكورة أدناه مزيدا  الخاص بتفاصيل المشر

 إنشاء تسلسل 5.1.3.1

ي Create new sequenceانقر عىل زر " (1
ح فن

َّ
 . .Error! Reference source not found"، عىل النحو الُموض

 

 إنشاء تسلسل جديد 68الشكل 

ي 
 : .Error! Reference source not foundوترد بقية الخطوات فن

ي حقل  (2
 للتسلسل من خالل كتابة االسم فن

ً
"، Sequence name"يمكن للمستخدم، عىل سبيل االختيار ال اإللزام، أن يضع اسما

ي لكل تسلسل جديد  ، فستضع أداة الحاسوب المكتبر
ً
رك هذا الحقل فارغا

ُ
ه. وإذا ت ن هذا التسلسل عن غب  وذلك لَيسهل تميب 

 يبدأ بكلمة "
ً
اضيا  افبر

ً
ايد بانتظامSeqاسما ن  . (1)"( Seq_1" ،"Seq_2" ،"Seq_3)" " ثم رقم يبر
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ي المعيار و 
ن
ي القائمة المنسدلة  ST.26يجب عىل المستخدم أن يختار أحد أنواع الجزيئات الثالثة المسموح بها ف

ن
والواردة ف

"(DNA"و "RNA"و "AA )"(2)" ي الحقل النىصي
ن
. مالحظة: إذا كان Residues "2(3). ويجب إدخال التسلسل نفسه ف

ي إنشاء تسلسل بأجزاء من كلٍّ من 
ن
.  DNA، فيجب اختيار RNAو DNAالمستخدم يرغب ف  بوصفه نوع الجزيء الرئيسي

. ويمكن اختيار اسم   أن يحدد المستخدم اسم الكائن الخاص بالتسلسل الذي يجري إنشاؤه، ألن هذا حقل إلزامي
ً
يجب أيضا

، وإما من الكائنا ي ي قاعدة بيانات أداة الحاسوب المكتبر
ن
 ف
ً
دة مسبقا

َّ
ي قام الكائن إما من قائمة كائنات ُمحد

صة البر ت الُمخصَّ
. وللقيام بذلك، يجب اختيار الزر التبادىلي 

ً
 . Existing organism "(4)"المستخدم بإنشائها وحفظها محليا

 اسم الكائن الجديد )المخصص( عن طريق اختيار الزر التبادىلي "
ً
ة  أن ُيدِخل المستخدم مباشر

ً
" New organismويمكن أيضا

(4) . 

 
ً
م ( 5)من القائمة المنسدلة  Qualifier Molecule Type3تصنيف الكائن عن طريق اختيار ويمكن للمستخدم أيضا

ِّ
قد
ُ
ي ت
البر

 .
ً
د مسبقا

َّ
 تختلف حسب نوع الجزيء الُمحد

ً
 قيما

ي خانة
ي حالة وضع عالمة فن

فإن نموذج التسلسل سيحذف جميع  ،Mark as an intentionally sequence "(6)" وفن
وع القيود المفروضة عىل تقدي م قيم للعنارص اإللزامية، وسيجري تجاهل التسلسل المحفوظ الناتج عند التحقق من المشر

 "(. 000وإنشاء كشف تسلسىلي )ستكون قيمة البقايا "

ي خانة
ي حالة وضع عالمة فن

يتسع النموذج ليشمل  ، فسوفThe sequence contains both DNA & RNA "(6)" وفن
 تسمح

ً
ظ موقع كل جزء misc_featureبسمة ما " RNAو DNAللمستخدم بوصف كل جزء من أجزاء  حقوال

َ
".  وسوف ُيحف

ي سمة مختلفة من سمات 
دة فن

َّ
فة خاصة بالتسلسلالmisc_feature "(7 )"من األجزاء الُمحد ، إىل جانب "مالحظة" ُمعرِّ

 بقيمة الحقل النىصي misc_featureداخل كل "
ً
ي كل "Further Text "" مع نوع الجزيء متبوعا

".  misc_feature" فن
ات بالنقر عىل زر " ن ورة من هذه المب  "، Add new ‘misc_feature’ featureويمكن للمستخدم إنشاء أكبر عدد تقتضيه الرصن

ي التسلسل بأكمله؛ ألجزاء 
 كلتيهما.   RNAو DNAويجب القيام بذلك لجميع األجزاء فن

                                                      

 

 

 

 لالطالع عىل جداول رموز النوكليوتيد ورموز األحماض األمينية الصالحة 3و 1المرفق األول، القسمان  – ST.26الويبو انظر معيار  2

ي إطار جدوىلي النوكليوتيدات واألحماض األمي 8و 6المرفق األول، القسمان  – ST.26انظر معيار الويبو  3
فات من أجل تحديد نوع الجزء فن  نية عىل التواىلي لالطالع عىل قيم الُمعرِّ
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 نموذج إنشاء تسلسل جديد 69الشكل  

ي النهاية، يمكن للمستخدم أن ينقر عىل الزر الرمادي " (3
 Create & Display" أو الزر األزرق "Create sequenceوفن

Sequence ." 

"، فستظهر شاشة تسلسالت قابلة للطي بعد إنشاء Create & Display sequenceوإذا نقر المستخدم عىل الزر األزرق "
 . وع، لكي يراجع المستخدُم القيَم لك أسفل قسم التسلسالت داخل إطار تفاصيل المشر التسلسل، وذ

ي الموضع األخب  من قائمة التسلسالت، ويحمل الرقم التاىلي المتاح من أرقام تعريف التسلسالت. 
 فن
ً
 ويوجد التسلسل الُمنشأ حديثا

 (5.1.3.4ظر القسم )لالطالع عىل تفاصيل بشأن كيفية إعادة ترتيب قائمة التسلسالت، ان
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 عرض التسلسل 70الشكل 

اد تسلسل 5.1.3.2  استير

. وأنساق الملفات المقبولة 
ً
ة وع مباشر اد تسلسالت من ملفات إىل المشر  استب 

ً
، FASTA، وsequence-multi، وrawهي 4يمكن أيضا

 النسق الم . ST.25، وST.26و
ً
ي تلقائيا ي الملف عند تحديد الملف. وستكتشف أداة الحاسوب المكتبر

 ستخدم فن

                                                      

 

 

 

ي هذه الوثيقة )القسم  4
 (6انظر قسم أنساق الملفات فن
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ي Import sequenceانقر عىل زر " (1
ن
ح ف

َّ
 . .Error! Reference source not found" الُموض

 

اد التسلسل 71الشكل   استير

ي "upload file [.txt], [.xml]" انقر عىل زر  (2
ح فن

َّ
 . .Error! Reference source not found، الُموض

اده. د ظهور نافذة الحوار، حدد الملف الذي يحتوي عىل بوعن وستكتشف أداة الحاسوب  يانات التسلسل المطلوب استب 
اد.  ق عند االستب 

ُّ
جري بعض عمليات التحق

ُ
ي النسق الُمستخدم، وست  المكتبر

 

اد التسلسل )نافذة حوار( 72الشكل   استير

 : اد التسلسالت، أال وهي . ويرد ST.25، وST.26، وFASTA، وmulti-sequence، وrawتوجد خمسة أنساق ستقبلها األداة عند استب 

ي القسم 
 يجب تقديم هذه الملفات به.  من هذه الوثيقة النسق الذي6فن
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ي حالة اختيار ملف بنسق 
ن
 خانة االختيار .Error! Reference source not found)انظر  ST.26أو  ST.25وف

ً
ى المستخدم أوال  (، فسب 

"Select Range Sequences "(1) ي خانة االختيار إىل فتح جدول
ن
به أرقام تعريف التسلسالت الخاصة  (2). وسيؤدي وضع عالمة ف

وع.  ي المشر
ن
ي قائمة التسلسالت الموجودة ف

ن
لَحق به هذه التسلسالت ف

ُ
تيب الذي ست ي الملف والبر

ن
 بكل تسلسل ف

وع، فيمكنه ت اد جميع التسلسالت إىل المشر ي استب 
ن
 (. 3لوب ألرقام تعريف التسلسالت )حديد النطاق المطوإذا كان المستخدم ال يرغب ف

ي شكل 
ن
 . x-yويمكن إدخال تسلسل واحد أو قائمة تسلسالت مفصولة بفواصل أو نطاق تسلسالت ف

 ". 50-30, 20-13, 7, 3, 1عىل سبيل المثال: "

 

 

اد التسلسل، نسق  73الشكل   ST.25/ ST.26استير

اد ملف بنسق  ي حالة استب 
 Error! Referenceللحصول عىل معلومات عن هذا النسق، وانظر  6.1)انظر القسم  multi-sequenceفن

source not found.ى المستخدم خانة االختيا ي تلك الخانة،  ،Select Range Sequences "(1)" ر(، سب 
وعند وضع عالمة فن

ي عمود 
ي الملف باإلضافة إىل تفاصيل كل تسلسل فن

: ومنها Detail "(2)" سيظهر جدول معاينة به أرقام تعريف التسلسالت الموجودة فن

 اسم التسلسل ونوع الجزيء واسم الكائن. 

ي استب  
ي يرغب فن

د المستخدم نطاق أرقام تعريف التسلسالت البر
ِّ
وع ويجب أن ُيحد  . (3)ادها إىل قائمة التسلسالت داخل المشر



 

 57الصفحة  دليل مستخدم أداة الويبو للتسلسل

 

 2021يوليو  

 

اد التسلسل، نسق  74الشكل   multi-sequenceاستير

اد التسلسالت هو نسق  ي عملية استب 
ف هذا النسق إال تسلسل 6.3)انظر القسم  rawوالنوع األخب  من األنساق المقبولة فن (. وال ُيعرِّ

ي  rawواحد فقط لكل ملف. وعند تحديد ملف بنسق 
ح فن

َّ
اده، ستعرض األداة نموذج التحرير الُموض  Error! Referenceالستب 

source not found. .ونوع جزيء التسلسل هو الحقل اإللزامي الوحيد . 

 

اد التسلسل، نسق  75الشكل   RAWاستير

ي النهاية، يجب عىل المستخدم أن ينقر عىل الزر األزرق " (3
 ". Import sequenceوفن

ل اد" الُمفصَّ اد، ستنتقل األداة إىل إطار "تقرير االستب  ي القسم  وبعد االستب 
 5.4فن
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 إدخال التسلسل 5.1.3.3

د بقائمة التسلسالت، يجب عىل المستخدم أن ينقر عىل زر "
َّ
ي موضع ُمحد

ن
ي أعىل قسم Insert Sequenceإلدراج تسلسل ما ف

ن
" ف

ي 
ن
ح ف

َّ
 (. .Error! Reference source not foundالتسلسالت )وهو الزر الُموض

 

 إدراج تسلسل 76الشكل 

(. ويجب عىل المستخدم إدخال جميع المعلومات .Error! Reference source not foundستظهر طبقة ُمنبثقة بها نموذج )انظر 
ي الركن العلوي األيش من ال5.1.3.1المطلوبة إلنشاء التسلسل )انظر القسم 

 إىل ذلك، يجب أن ُيدِخل، فن
ً
نموذج، الموضع الذي (، وإضافة

ي 
ح فن

َّ
ي قائمة التسلسالت )الُموض

ي أن يظهر فيه التسلسل فن
 (. .Error! Reference source not foundينبغن

 نموذج إدراج تسلسل 77الشكل 

ي النهاية، يمكن للمستخدم أن ينقر عىل زر "
ي Insert & Display Sequence" أو زر "Insert sequenceوفن

 فن
ً
حان أيضا

َّ
"، وهما ُموض

Error! Reference source not found. . 
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 تم إدراج التسلسل 78الشكل 

فسوف يظهر جدول تسلسالت قابل للطي بعد إنشاء التسلسل،  "،Insert & Display sequenceوإذا نقر المستخدم عىل الزر األزرق "
ن  وذلك أسفل قائمة التسلسالت وع، عىل النحو المبي  ي إطار تفاصيل المشر
ي فن

 . .Error! Reference source not foundفن

 إعادة ترتيب التسلسل 5.1.3.4

تيب الذ وع، وذلك يمكن للمستخدم أن ُيعيد تحديد البر ي المشر
ي أن تظهر به التسلسالت داخل قائمة التسلسالت الموجودة فن

ي ينبغن
عرض خطوات تغيب  ترتيب التسلسالت من 

ُ
 Error! Reference source not)البداية( إىل  79الشكل باتباع الخطوات اآلتية. وت

found.  .)النتيجة( 

ي Reorder Sequenceانقر عىل زر " (1
ح فن

َّ
 . .Error! Reference source not found"، الُموض

 

 إعادة ترتيب التسلسل 79الشكل 



 

 60الصفحة  دليل مستخدم أداة الويبو للتسلسل

 

 2021يوليو  

ي  (2
ن
ح ف

َّ
تيب الحاىلي لقائمة التسلسل، كما هو ُموض ل إليه حسب البر

َ
نق
ُ
حدد ما تريد نقله من التسلسالت، وحدد الموضع الذي ست

Error! Reference source not found. . 

 

 نموذج إعادة ترتيب التسلسل 80الشكل 

ي  (3
ي  81الشكل يظهر التسلسل اآلن فن

 الموضع الجديد.  فن

 

 التسلسل بعد إعادة ترتيبه 81الشكل 

 تحرير التسلسل 5.1.3.5

ي 
ح فن

َّ
)رقم تعريف التسلسل  82الشكل لتحرير تسلسل ما، يجب أن ينقر المستخدم عىل رقم تعريف التسلسل المراد تعديله، كما هو ُموض

 '(. 1هو '

 

 تحرير التسلسل 82الشكل 
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ي 
ن
ح ف

َّ
وع أسفل قسم التسلسالت، كما هو ُموض ي اإلطار الخاص بتفاصيل المشر

ن
 Error! Referenceسيؤدي ذلك إىل فتح قسم جديد ف

source not found. . 

 "Features" ، وجدول قائمة السماتBasic Information" (1)" المعلومات األساسية ويتألف قسم التسلسالت من نموذج تحرير
 . Residues" (3)" ، ونموذج تحرير بقايا التسلسل(2)

 

 

 تحرير التسلسل، عرض التسلسل 83الشكل 

 السمات 5.1.3.6
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: المصدر أو عىل أن كل تسلسل يجب أن تكون له عىل  ST.26ينص معيار الويبو  ، حسب SOURCEاألقل سمة واحدة مرتبطة به، أال وهي
 نوع الجزيء. 

فات المرتبطة بكل سمة من  ، والُمعرِّ ي
: مفتاح السمة، وموقع السمة داخل التسلسل الجيبن ويحتوي جدول السمات عىل ثالثة أعمدة، هي

 سمات التسلسل. 

ي معيار الويبو ويشب  موقع السمة إىل الجزء الذي توجد فيه السمة من أجز 
ن
األنساق المسموح بها لتحديد موقع  ST.26اء التسلسل.  وترد ف

 :  السمة، وهي كما يىلي

  :رقم بقية مفردةx 

  :د نطاق التسلسل
ِّ
حد

ُ
 x..yأرقام بقايا ت

  :ة دة األخب 
َّ
دة األوىل أو ما بعد رقم البقية الُمحد

َّ
  ,x..>yx, >x, <x..y, x..>y><بقايا ما قبل رقم البقية الُمحد

  :ن نوكليوتيدين متجاورين  x^yموقع بي 

  :أرقام بقايا يربط بينها تشابك داخل السلسلةx..y 

 الموقع لتشكيل أوصاف مواقع معقدة: عواملويمكن استخدام 

  "Join (location, location,…location)" ابط المواقع )من  طرف( لتشكيل تسلسل واحد متالصق. إىل طرف : تبر

 "order (location, location,…location)" ء بشأن ما إذا كان ي
 سر
ً
د، ولكن ال ُيفَهم ضمنا

َّ
تيب الُمحد : توجد العنارص بالبر

 أم ال. 
ً
 انضمام هذه العنارص منطقيا

 "complement (location)" ،د بواسطة واصف الموقع
َّ
م لنطاق التسلسل الُمحد يط الُمتمِّ : يشب  إىل أن السمة تقع عىل الشر

ي االتجاه من الذرة عن
ي االتجاه الذي يحاكي االتجاه من الذرة  3إىل الذرة  5د قراءتها فن

 . 3إىل الذرة  5أو فن

ح أدناه Add featureإلضافة سمة جديدة إىل التسلسل، انقر عىل زر "
َّ
د، وهو الزر الُموض

َّ
ي قسم السمات الخاص بالتسلسل الُمحد

" فن
ي 
 . .Error! Reference source not foundفن
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 إضافة سمة 84الشكل 

ي 
حة فن

َّ
ي تظهر )الُموض

ي الطبقة الُمنبثقة البر
(، اخبر أحد مفاتيح السمات من .Error! Reference source not foundبعد ذلك، فن

د موقع السمة داخل التسلسل الذي تنطبق عليه السمة. القائمة 5
ِّ
 المنسدلة، وحد

                                                      

 

 

 

 لالطالع عىل جداول مفاتيح السمات الخاصة بالنوكليوتيدات واألحماض األمينية 7و 5المرفق األول، القسمان  – ST.26معيار الويبو انظر  5
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 إضافة سمة، الطبقة الُمنبثقة 85 الشكل

ي القسم التاىلي )القسم 
ي هذه المرحلة، ولكن سنتناول ذلك فن

فات إىل السمة فن  إضافة ُمعرِّ
ً
 Error! Reference source notيمكن أيضا

found. .) 

 

ضيف رابط
ُ
ح مفصل  أ ي نهاية الجملة " يردو . السمة موقع لنسقللحصول عىل شر

خط تحت الرابط  وقد ُوضع". Click hereالرابط فن
ي الشكل 

 ليسهل عىل المستخدم التعرف عليه.  86فن

 رابط موقع السمة 86الشكل 

ي النهاية، انقر عىل الزر األزرق "
ي Create Featureوفن

ح فن
َّ
 . .Error! Reference source not found"، الُموض

 

 (CDSمنطقة التشفير )سمات  5.1.3.6.1

ي قائمة التسلسالت 
ي تحويل جزء من التسلسل الذي تنتمي إليه إىل تسلسل أحماض أمينية منفصل فن

ُيستخدم نوع سمات منطقة التشفب  فن
ف " ي الُمعرِّ

َجم فن م الرقم المرجغي لتعريف تسلسل األحماض األمينية الُمبر
َّ
وع. وسُيقد ي المشر

داخل "، وذلك protein_idالموجودة فن
 .  سمة منطقة التشفب  الخاصة بالتسلسل األصىلي

ف "ترجمة" تلقا "CDS" وعند إنشاء سمة منطقة التشفب   اضية للشفرة الجينيةلتسلسل ما، يمكن إضافة ُمعرِّ  إىل السمة )بقيمة افبر
ً
 ئيا

"Genetic Code"  شفرة موحدة - 1هي "Standard Code"خالل تحديد خانة الخياراتمن  ن أجل ترجمة جزء متبق من التسلسل( م 
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ن  ي المعلومات األساسية )انظر الشكلي 
ن
 للمستخدم أن  (. 88و 87ف

ً
، ويمكن حذفه بعد اإلنشاء. ويمكن أيضا

ً
ف ليس إلزاميا إال أن هذا الُمعرِّ

ف "  ُمعرِّ
ً
َجم ذي الصلprotein_idُينسر  يدويا  به، وأن يشب  إىل الرقم المرجغي لتعريف التسلسل الُمبر

ً
 ة. " خاصا

 

جمة اآللية لسمة منطقة التشفير  87الشكل 
 : تحدد الخانة للتشغيلCDSمعالجة الير

 

جمة اآللية لسمة منطقة التشفير  88الشكل 
 CDSتشغيل الير

، فيمكن تحديد 
ً
جمة تلقائيا ف البر ي إنشاء ُمعرِّ

ف.  وإذا كان المستخدم يرغب فن جمة واسم التسلسل من نموذج تحرير الُمعرِّ قيمة جدول البر
ف " جمة ثم إضافة ُمعرِّ جمة. protein_idوعندما ُينسر  المستخدُم السمة، ستقوم األداة بإجراء البر  " إىل السمة وتسلسل جديد بقيمة البر

فات  ت قيم موقع السمة أو أحد ُمعرِّ جمة مرة أخرى إال إذا تغب 
جرى البر

ُ
" أو transl_except" أو "transl_table"ولن ت

"codon_start .ث التسلسل ذي الصلة
َّ
ي هذه الحالة سُيحد

 "، وفن

 : مالحظة

ي حالة تعديل تسلسل النوكليوتيدات ذي الصلة، لن تتغ
. ولكن فن

ً
جمة، سيقوم التسلسل ذي الصلة بتحديث قيمته تلقائيا ت قيمة البر جمة. إذا تغب  ف البر وإذا جرى ب  قيمة ُمعرِّ

ف " . protein_idتعديل الُمعرِّ  " بعد اإلنشاء، فسيفقد التسلسل ذي الصلة ارتباطه بالتسلسل األصىلي

 : كودون التوقفنصائح حول استخدام  
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ي  أن ، يجبمن حيث المبدأ 
ن
إىل نهاية تسلسل األحماض األمينية المشفرة. لإلشارة ، سمة منطقة التشفب  فقطنهاية يكون كودون التوقف ف

ي أبدو 
 أن يكونال ينبغن

ً
ي منتصف  ا

ن
 ونترجمة كود وجوبالذي يشب  إىل  transl_except الُمعّرفما لم يكن هناك سمة منطقة التشفب  ف

ي تسلسل التوقف
ن
.  ف ن ي معي 

 حمض أميبن

ي منتصف  كودون التوقفوإذا كان  
ن
 ونترجمة كود وجوبالذي يشب  إىل  transl_except المعّرف، ولم يكن هناك سمة منطقة التشفب  ف

ي تسلسلالتوقف 
ن
ي الشكل حمض أ ف

ن
، كما هو موضح ف ن ي معي 

جمة فيجب أن ت ،89ميبن يط ظهر وسي هناكوقف األداة البر  إلخبار  أحمر  شر
 المستخدم بأنه لن يتم إنشاء أي ترجمة. 

 

جمة اآللية قيد التشغيل ويحتوي التسلسل  89الشكل   عل كودون توقف غير صحيحمرب  ع اختيار الير

ي تقرير التحقق لتنبيه المستخدم بوجود ر وسيد
ن الخاص بهج خطأ فن مب 

ي تسلسل البر
ي الشكل مشكلة فن

 . 90، كما هو موضح فن

 

ي التحقق من كودون التوقف غير الصحيح 90الشكل 
ز
 تسلسل يحتوي عل خطأ ف

 نشاء سمات منطقة التشفير إ
 
 تلقائيا

 : ف سمات منطقة التشفب  ي لُمعرِّ
 فيما يىلي خطوات اإلنشاء التلقائ 

ي الشاشة الخاصة بالتسلسل، انقر عىل زر " (1
ختيار خانة اال  إذا تم تحديد و " كمفتاح السمة. CDS" واخبر "Add featureفن

جمة تلقائيال معّرفإضافة الخاصة ب ي الم "automatically add a translation qualifierا "بر
علومات األساسية، فن
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 ف تلقائيافسيض
ً
جمة وقيمته  معّرف ا وتسلسل األحماض األمينية المنفصل المرتبط به )إذا كان ذلك  protein_idومعرف البر

 مناسب
ً
 . إىل تسلسل النوكليوتيداتسمة منطقة التشفب  ( عند إضافة ا

 خيار إنشاء  (2
ً
جمةللف ُمعرِّ وللمستخدم أيضا   بر

ً
 . يدويا

 

 

جمة 91الشكل   إنشاء معّرف للير

فات، يجب عليه أن ينقر عىل زر " (3 " Create Featureوحينما ينتهي المستخدم من تحرير السمة وما يتعلق بها من ُمعرِّ
ي 
 .Error! Reference source not foundلحفظها. وتظهر فن

 

 سمة منطقة التشفير  92الشكل 

وع بالخصائص اآلتية: بإنشاء تسلسل جديد*تقوم األداة بعد ذلك   للمشر

 القيمة المتاحة التالية من أرقام تعريف التسلسالترقم تعريف التسلسل = 

 َجمالطول  = طول التسلسل الُمبر

 ي حقل " اسم التسلسل
ف "" لمُ Sequence Name= القيمة الواردة فن  Error! Reference" )انظر translationعرِّ

source not found. ي للتسلسل
اضن م أي اسم، فسُيستخدم االسم االفبر

َّ
 _#’(. Seq)‘(. وإذا لم ُيقد

 نوع الجزيء" =AA" 

 مة للتسلسل األصىلي اسم الكائن
َّ
 = نفس القيمة الُمقد
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 ف  "protein= "نوع جزيء الُمعرِّ

 جمة للتسلسل األصىلي بقايا التسلسل
 = القيم الُمبر

ي 
ن
سفر عنه هذه العملية بعد اكتمالها. .Error! Reference source not foundويظهر ف

ُ
 مثال عىل ما سوف ت

 

، تسلسل تم  93الشكل    إنشاؤهسمة منطقة التشفير

َجم:   * مالحظة بخصوص إنشاء التسلسل الُمير

َجم إال إذا كان طوله ال يقل عن  نشأ التسلسل الُمبر عتبر  AXTG" من ذلك العدد )عىل سبيل المثال، التسلسل Xأحرف، بعد استثناء أي أحرف " 4ال يُ
 أحرف(.  3يُ

ف " ي حالة تعديل الُمعرِّ
ف translationوفن ف " 4عن "، إذا قلت قيمة الُمعرِّ حذف ترجمة التسلسل ذي الصلة، وسُيحذف كذلك الُمعرِّ

ُ
 ". protein_idأحرف، فسوف ت

 المعّرفات 5.1.3.7

 تلك السمة
ً
فات سمة ما، يجب عىل المستخدم أن يحدد أوال ي  المعنية لعرض ُمعرِّ

. وفن ي
من جدول السمات الخاص بالتسلسل المعبن

ي 
حيطت سمة ".Error! Reference source not foundالمثال الموضح فن

ُ
 " بمستطيل أحمر. source، أ
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فات 94الشكل   عرض الُمعرِّ

ي 
ح فن

َّ
 Error! Reference source notسيؤدي النقر عىل مفتاح السمة إىل إظهار الطبقة المنبثقة اآلتية الخاصة بالسمة، كما هو ُموض

found. . 

 

فات 95الشكل   إضافة/ تحرير الُمعرِّ

ن كل صف  فات الحالية بالنقر عىل أيقونة القلم الموجودة عن يمي  ف جديد إىل (1)يمكن تحرير الُمعرِّ ، أو يمكن للمستخدم إضافة ُمعرِّ
 بالنقر عىل زر 

ً
دة حاليا

َّ
 . Add qualifier "(2)" السمة الُمحد
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ي 
ن
ف، سيظهر للمستخدم الحقالن الموضحان ف ، وهما: .Error! Reference source not foundوعند تحرير أو إضافة ُمعرِّ

"Qualifier name "6 "يجب اختياره من قائمة منسدلة(، و(Qualifier value ." 

 

ف 96الشكل   نموذج الُمعرِّ

ف:  ف حسب نوع الُمعرِّ  سيختلف شكل الحقل الخاص بقيمة المعرِّ

-  
ً
دة مسبقا

َّ
فات ذات قيم ُمحد  : يتخذ حقل القيمة شكل قائمة منسدلة يختار منها المستخدم إحدى ُمعرِّ

ً
دة مسبقا

َّ
القيم الُمحد

 : ي
ي المثال اآلئر

ح فن
َّ
ف، كما هو ُموض  للُمعرِّ

 

فات ذات نصوص حرة - ي تكون : يكون حقل القيمة من حقول النصوص الحرة. و ُمعرِّ
باإلضافة إىل اسم المعّرف وقيمته، البر

ية فقط،  ن ي ruمثال "رمز اللغة )عىل سبيل ال بإدخالللسماح للمستخدم  نايإضاف نيظهر حقالباإلنكلب 
"( وقيمة اللغة المقابلة فن

ية،  حقل  ن :  كما قيمة معّرف غب  اللغة اإلنكلب  ي
ي المثال اآلئر

ح فن
َّ
  هو ُموض

                                                      

 

 

 

فات الممكنة للنوكليوتيدات واألحماض األمينية 8و 6القسمان ، المرفق األول – ST.26معيار الويبو  انظر  6  لالطالع عىل جميع الُمعرِّ
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يةر حقل رمز اللغة بنفس قيمة ويجب ضبط  ن المشار  "Non English Free text language code" مز لغة النص الحر غب  اإلنجلب 
ي  إليه
ن
وع. ل التفصيليةمعلومات الف  لمشر

ية لكل لغة محددة إما  بخالف اللغةلسلة من القيم س إدخاليمكن للمستخدم و  ن  اإلنجلب 
ً
اد اللغة المناسبة  وإما  يدويا عن طريق استب 

اد(.  5.1.3.2)انظر القسم  XLIFFالمرتبطة من ملف   لمزيد من التفاصيل حول االستب 

د  -
َّ
فات ذات نسق ُمحد  ُمعرِّ

 
: حقل القيمة من حقول النصوص الحرة، ولكن يجري التحقق من القيمة الُمدخلة للتأكد من مسبقا

ي القسم 
دة الواردة فن

َّ
ح، لم ُيكتب التاري    خ ST.26من المرفق األول لمعيار الويبو  67مطابقتها للقواعد الُمحد

َّ
ي المثال الُموض

. وفن

 بالنسق الصحيح: 

 

سمح بتقديم قي -
ُ
فات ال ي : مة لهاُمعرِّ ي

ي المثال اآلئر
ح فن

َّ
ف غب  قابل للتحرير، كما هو ُموض  . حقل قيمة الُمعرِّ

 

                                                      

 

 

 

فات.  6المرفق األول، القسم  – ST.26معيار الويبو انظر  7  لالطالع عىل القواعد المتعلقة بهذه الُمعرِّ
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ف الجديد، أو عىل "Create Qualifierوعند االنتهاء، يجب عىل المستخدم أن ينقر عىل الزر األزرق " " لحفظ Save" إلضافة الُمعرِّ
 . ف الحاىلي

دِخلت عىل الُمعرِّ
ُ
ي أ
ات البر  التغيب 

، هي أن المستخدم يجب أن ينقر عىل زر "والخطوة األخب   ف واحد أو أكبر ي Update featureة، فور إضافة أو تعديل ُمعرِّ
ن
" الموجود ف

ي أسفل الطبقة المنبثقة الخاصة بالسمة، 
ن
ح ف

َّ
 . .Error! Reference source not foundالُموض

 

  تحديث السمة 97الشكل 
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ق 5.2
ُّ
 تقرير التحق

وع عىل رابط  وع ما، يمكن للمستخدم أن ينقر من اإلطار الخاص بتفاصيل المشر ق الخاص بالكشف التسلسىلي لمشر
ُّ
لفتح تقرير التحق

"VERIFICATION REPORT .يط القوائم أعىل اإلطار ي شر
ن
 " الموجود ف

ق، انظر القسم 
ُّ
 . 5.1.1.3لمزيد من التفاصيل عن كيفية إنشاء تقرير التحق

 

ق 98 لالشك
ُّ
 إطار/ زر التحق

وع من عدمها، وهما: سوف ينتج عن ذلك أحد إطاري  Error! Reference source notن حسب صالحية الكشف التسلسىلي للمشر
found. ي حالة وجود أخطاء/ تحذيرات، و
ي عملية التحقق.  .Error! Reference source not foundفن

ي حالة النجاح فن
 فن
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ق، توجد أخطاء 99الشكل 
ُّ
 تقرير التحق

ي العمود األول والنقر  لدى المستخدم خيار حذف التسلسالت المجمعةو 
زر حذف التسلسالت  عىلعن طريق تحديد خانة االختيار فن

 (. 99)انظر الشكل  "delete selected sequences" المحددة

ق إىل ملف و 
ُّ
ي الركن األيمن العلوي من Print Reportبالنقر عىل زر " PDFيمكن تحويل تقرير التحق

ح فن
َّ
 Error! Reference" الُموض

source not found. ي برنامج عرض ملفات
ح  PDF. وسُيعرض التقرير الناتج فن

َّ
ي القسم  كما هو ُموض

 . 3.2فن

 

 

ق، ال توجد أخطاء 100الشكل 
ُّ
  تقرير التحق
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فات النصوص الحرة 5.3  ُمعرِّ

ي ُيسمح بأن تكون قيمتها 
فات البر ي إطار "إن الُمعرِّ

ن
 ف
ً
وع ترد أيضا ي المشر

ن
" ف

ً
 حرا

ً
وع. FREE TEXT QUALIFIERS"نصا  " بصفحة المشر

ي 
ن
ح ف

َّ
 إىل هذا اإلطار، كما هو ُموض

ً
ف أيضا ، سُيضاف الُمعرِّ وع الحاىلي

فات النصوص الحرة إىل المشر ضيف أحد ُمعرِّ
ُ
 !Errorوكلما أ

Reference source not found. . 

 

فات النصوص الحرة 101الشكل   إطار ُمعرِّ

جمة المرتبط ف عن طريق النقر عىل يمكن للمستخدم تعديل قيمة النص الحر المبر ي ”Qualifier Nameة بالُمعرِّ
ح فن

َّ
"، كما هو ُموض

Error! Reference source not found.هار طبقة منبثقة بها نموذج تحرير ، وسيؤدي ذلك إىل إظ . 

اد  5.3.1  معّرفات النصوص الحرةاستير

 المجلداتتصفح  وسيتمكن منستفتح األداة مستكشف الملفات  "،IMPORT FREE TEXT QUALIFIERS" إذا نقر المستخدم عىل زر 
اده يالذي ( XLIFF.)ملف ال إليجاد   الصحيحة.  المطابقاتإجراء من صحة تحقق للخطوات عدة عرض يس ويختاره ثمريد استب 

 يجب أن يحتوي الملف المحدد عىل عنارص البيانات التالية: و 

وع •  اسم المشر

 المستهدفةرمز اللغة  •

 اللغة المصدر رمز  •
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 : XLIFFلكل عنرص من عنارص وحدة  •

 "(q: رقم مسبوق بالحرف "النسق)باتباع  للمّعرف فريد معّرف                   

ي عالمة اللغة المصدر المعّرفقيمة                   
ن
 ف

ي عالمة اللغة  المعّرفقيمة                   
ن
 المستهدفةف

 

 متحقق منه XLIFFمثال عن ملف  102الشكل  

اده المراد تحديد الملف بمجرد و  عن طريق تأكيد خطوات التحقق )انظر  بالفعل ريد المتابعةت نتاألداة التحقق مما إذا كستطلب  ،استب 
 (. 107إىل  103 األشكال من

وع  • ي يقارن النظام اسم المشر
وع المحدد: ب المصدر ملف ال فن  اسم المشر

 

وع 103الشكل   التحقق من اسم المشر
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 أي من المعّرفات:  تطابقوسيعلم النظام المستخدم إذ تعذر  •

 

 التحقق من تطابق المعّرفات 104الشكل 

ات المتعلقة ب •  لغة المصدر وقيم المعّرفات: الوسيبلغ النظام المستخدم بالتغيب 

 

 التحقق من اللغة المصدر 105الشكل 
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ات المتعلقة  • جمةالو  المستهدفةباللغة وسيبلغ النظام المستخدم بالتغيب   : المرتبطة بالمعّرفات قيم المبر

 

 التحقق من اللغة المستهدفة 106الشكل 

عرض سوف تتلفر الرسالة التالية وبعد ذلك، 
ُ
ي ت
ي الجزء العلويالبر

 SUCCESS: THE FREE TEXT QUALIFIER HASباللون األزرق: " فن
BEEN IMPORTED SUCCESSFULLY ....... " 

 

اد معّرف النص الحر 107الشكل   تقرير استير

ي الشكل RETURN TO FREE TEXT QUALIFIERويمكن للمستخدم الرجوع إىل شاشة معّرف النص الحر بالنقر عىل الزر "
ن فن " المبي 

107 . 

 تصدير معّرفات النصوص الحرة  5.3.2

وع ما إىل ملف  جميعللمستخدم تصدير  مكني فات النصوص الحرة لمشر  EXPORT FREEعن طريق النقر عىل زر " XLIFFبنسق ُمعرِّ
TEXT QUALIFIERS د اسم الملف والمكان

ِّ
ي أعىل اإلطار، وبعد ذلك يمكن للمستخدم أن ُيحد

ُيحفظ فيه الملف النىصي الذي س" فن
ف  . للُمعرِّ
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 :  ويتضمن الملف ما يىلي

وع.  •  لغة مصدر المشر
وع.  •  اللغة المستهدفة للمشر
 قيم معّرفات النصوص الحرة.  •
 . 8قيم معّرف ترجمة النصوص الحرة •
ي الشكل  •

ن
ن ف ي الجدول المبي 

ن
 . 107معلومات المعّرفات والسمات ذات الصلة الواردة ف

ي القسم ويمكن عرض هذا الملف وتحريره 
ن
جمة المناسبة باتباع الخطوات الموضحة ف ي األداة مرة أخرى بعد تقديم البر

ن
اده ف  . 5.3.1واستب 

اد التقرير 5.4  استير

وع من كشف تسلسىلي )بنسق  اد مشر ي حالة استب 
( أو عندما يستورد المستخدم تسلسالت متعددة من ملف )بنسق ST.26أو  ST.25فن

ST.26  أوST.25  أوraw  أوFASTA  أوmulti-sequence ات  يحتوي عىل جميع التغيب 
ً
اد سيتضمن جدوال (، فإن تقرير ذلك االستب 

 مع النسق الصحيح. 
ً
دِخلت عىل البيانات لجعل الكشف التسلسىلي المستورد متوافقا

ُ
ي أ
 البر

اد ولم ُيستورد أي تسلس وع لم ُينشأ عن طريق عملية استب  اد سيعرض وإذا كان المشر وع، فإن اإلطار الخاص بتقرير االستب  ل إىل المشر
ي 
يط الظاهر فن  . .Error! Reference source not foundالشر

 

اد 108الشكل  ذ أي استير
َّ
نف
ُ
اد، لم ي  إطار تقرير االستير

اد  : وإذا اكتملت عملية االستب  ن ن التاليي  وع، فقد يعرض اإلطار الجدولي   بنجاح وتم إنشاء المشر

  اد )انظر القسم  (5.4.1جدول تقرير االستب 

  ات البيانات )انظر القسم  (5.4.2جدول تغيب 

                                                      

 

 

 

ية والمتو  رمز ترجمة  8 ن وع أثناء التصدير الغة النص الحر المحدد بغب  اإلنجلب  ي المشر
 . فرة فن
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اد 5.4.1  جدول تقرير االستير

 

اد، بعد إنشائه 109الشكل   تقرير االستير

اد  اد ال يظهر جدول تقرير االستب   ، ويحتوي الجدول عىل األعمدة اآلتية: الملف عن أخطاء إال عندما ُيسفر استب 

د INDIVIDUAL: "نوع المالحظة -
َّ
" إذا كانت تتعلق بتسلسل واحد أو أكبر GLOBAL" أو " إذا كانت الرسالة تتعلق بتسلسل ُمحد

 بوجه عام؛

- Data element code ي حالة الكشوف التسلسلية بنسق
 ؛ST.25: من الملف المصدر، فن

- Message text : جريت لتصحيحها )إن وجدت(؛
ُ
ي أ
ات البر دة المعنية والتغيب 

َّ
 رسالة تفصيلية بها معلومات عن المشكلة الُمحد

- Detected sequence : " رقم التسلسل المستورد المتعلق بالرسالة )عندما يكون النوعINDIVIDUAL وإال يكون هذا الحقل ،"
 .)
ً
   فارغا
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ات البيانات 5.4.2  جدول تغيير

 

ات البيانات 110الشكل   جدول تغيير

عَرض 
ُ
اد.  وت ي أثناء عملية االستب 

ي أعمدة الجدو يعرض هذا الجدول أي بيانات خضعت لتحويل أو تغيب  فن
ل )انظر الجدول البيانات اآلتية فن

110 :) 

- Origin Tag رمز عنرص البيانات الخاص بنوع العنرص، للكشوف التسلسية بنسق :ST.25؛ 

- Origin Element Nameاالسم المقابل لنوع العنرص؛ : 

- Origin Element Valueي الملف المصدر
 : القيمة المقابلة للعنرص األصىلي فن

- Target Element Name اسم عنرص :ST.26 وع؛ ي المشر
حفظ فيه المعلومات فن

ُ
 المكافن  الذي ست

- Target Element Valueوع؛ ي المشر
 : قيمة اسم العنرص الهدف فن

- Transformation؛  : وصف ما خضع له العنرص من تغيب  أو تحول واحد أو أكبر

- Sequence ID Number .وع ي المشر
ل فن  : رقم تعريف التسلسل ذي الصلة الخاص بالعنرص الُمحوَّ
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 عرض قائمة التسلسالت 5.5

 بنسق  الويبو للتسلسل تسمح أداة
ً
.  وعند الوصول XMLللمستخدم بإنشاء كشف تسلسىلي بنسق يكون أسهل عىل اإلنسان قراءته مقارنة

نسر  DISPLAY THE SEQUENCE LISTINGإىل إطار "
ُ
 أزرق يشب  إىل أن ملف الكشف التسلسىلي قد أ

ً
يطا  شر

ً
"، ستجد أنه يعرض أوال

ي نسق  لعرض الكشف التسلسىلي المذكور  خيارينبنجاح، إىل جانب 
ن
 (. 111)انظر الشكل  (txt.)أو  (html.)ف

، انتقل إىل القسم   . 5.1.1.5ولمزيد من التفاصيل عن كيفية إنشاء كشف تسلسىلي

 

، تم اإلنشاء 111الشكل   عرض الكشف التسلسلي

، فإن اإلطار الخاص بعرض الكشف التسلسىلي سيجعل  ن وع معي   Display" ينزرّ الإذا لم يتم إنشاء كشف تسلسىلي بنجاح لمشر
Sequence Listing ""وExport Sequence Listing as .txt format "ل

َّ
،ُمعط ن ي  ي 

ح فن
َّ
 !Errorوسيظهر للمستخدم الخطأ الُموض

Reference source not found. . 

 

، لم يتم اإلنشاء 112الشكل    عرض الكشف التسلسلي

ح ملف Display Sequence Listingعندما ينقر المستخدم عىل زر "
َ
  HTML"، سُيفت

ً
 منسقا

ً
. ويوفر ذلك عرضا ي

اضن ي المتصفح االفبر
فن

ي  ST.26المتوافق مع معيار  XMLلملف 
 للمستخدم. ويرد مثال عىل ذلك فن

ً
 Error! Referenceلكي تكون قيم حقول معينة أكبر وضوحا

source not found. . 

 مالحظة: 

 اللغة الجديدة للواجهة داخل األداة، وبعد ذلك 
ً
د أوال

َّ
حد

ُ
 يمكن تكرار الخطوات المذكورة أعاله. لعرض الكشف التسلسىلي بلغة أخرى، يجب إنشاء الكشف التسلسىلي مرة أخرى. فت
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،  113الشكل    HTMLعرض الكشف التسلسلي

يط العنوان بالمتصفح الخاص بالمستخدم، وبذلك يستطيع المستخدم الوصول إىل الملف  HTMLمالحظة: سُيعرض موقع ملف  ي شر
فن

 إذا أراد نسخه إىل موقع مختلف. 

 لملف txt"، سيتم فتح ملف بنسق Export Sequence Linsting as .txt fileعندما ينقر المستخدم عىل زر "
ً
 منسقا

ً
. ويقدم عرضا

XML  المتوافق معST.26  ي الشكل
 للمستخدم. ويرد مثال عىل ذلك فن

ً
 . 114بحيث تكون قيم الحقول الخاصة أكبر وضوحا
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 . TXTعرض كشف التسلسل،  114الشكل 

 المساعدة 5.6

 (. 115عىل المساعدة باستخدام هذه األداة )انظر الشكل ستتيح األداة للمستخدم عرض خيارات المساعدة المتاحة للحصول 

ي من شأنها: 
 وتوجه خيارات المساعدة إىل المعلومات البر

 تقديم رابط إىل دليل المستخدم •

 تقديم رابط إىل األسئلة الشائعة •

 تقديم رابط لالتصال بالويبو •

 ST.26تقديم رابط للنفاذ إىل المعيار  •

 داةتقديم وصف لأل  •
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 المساعدة 115الشكل 

 التفضيالت 5.7

ي سبق تناولها بالتفصيل. 
وعات البر  اإلطار األخب  هو اإلطار الذي يستطيع فيه المستخدم ضبط خصائص معينة تنطبق عىل جميع المشر

 . 4.4ولمزيد من التفاصيل، راجع القسم 
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 أنساق الملفات 6

6.1 ST.25 

 ، ُيرجر الرجوع إىل: ST.25لالطالع عىل تفاصيل عن نسق الملفات المتوافقة مع معيار الويبو 

01.pdf-25-https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03  

6.2 Multi-Sequence 

 أو أكبر من التسلسالت المتعددة، إىل جانب اسم ذلك التسلسل ونوع الجزيء واسم  sequence-multi9يمكن أن يصف نسق 
ً
واحدا

ادها باستخدام برنامج   . PatentInالكائن، وهو أحد األنساق المسموح باستب 

 والسطر األول من النص غب  الفارغ هو الرأس، ويتألف من المكونات اآلتية: 

>SequenceName; SequenceType; OrganismName< 

ي الملف، بعد نهاية الشفرة الجينية للتسلسل 
ي سطر جديد فن

وتبدأ بيانات التسلسل من السطر التاىلي للرأس. ويرد كل تسلسل جديد فن
ن بنسق  في  ن ُمعرَّ  . multi-sequenceالسابق.  وفيما يىلي مثال عىل مجموعة مكونة من تسلسلي 

 مثال: 

>First Sequence; RNA; Albies alba< 

uuuucuuauuguuucuccuacugcuuaucauaaugauugucguaguggcuuccucaucgucucccccaccgccuaccacaacgacugcc
gcagcggauuacuaauaguaucaccaacagcauaacaaaaagaaugacgaagaggguugcugauggugucgccgacggcguagcagaag

gaguggcggagggg 

>Second Sequence; DNA; Albies alba< 

attgaugtuagtgauguggtautgaugtuagutguagtautgaugtauuaauuaugtggtgagututugauatguaautgautugtugutatt
gaugtuagtgauguggtautgaugtuagutguagtautgaugtauuaauuaugtggtgagututugauatguaautgautugtugutuagt 

                                                      

 

 

 

9 
https://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/resources/tools/checker/patentin351_20110214__6_.pdf  

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-25-01.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/resources/tools/checker/patentin351_20110214__6_.pdf
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6.3 Raw 

كتب فيه الشفرة الجينية بأبسط أشكالها دون أي معلومات إض
ُ
 فقط.  وت

ً
 واحدا

ً
اد، يمكن لهذا النسق أن يصف تسلسال افية.  وعند االستب 

 يجب إضافة نوع الجزيء والسمات واالسم إىل التسلسل من خالل األداة. 

 مثال: 

aggatatagatagtatatgatagtatgatatgatgatgtatgtatagtgtagttatga 

6.4 FASTA 

اد يكون لدى المستخدم خيار حفظ الوصف كمعّرف هووصف بقايا التسلسلعىل  النسقيحتوي هذا   المالحظات. ، وأثناء االستب 

 به تسلسل واحد FASTAملف  6.4.1

>AJ011880.1 Artificial oligonucleotide sequence SSR primer (CAC13R) 

CTCAAAATCTGAAGCATCG 

 

 

 (2017مايو  22)تاري    خ االطالع:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/3724029?report=fastaانظر 

 (FASTA-Multiبه عدة تسلسالت ) FASTAملف  6.4.2

<SEQUENCE_1 
MTEITAAMVKELRESTGAGMMDCKNALSETNGDFDKAVQLLREKGLGKAAKKADRLAAEG 

LVSVKVSDDFTIAAMRPSYLSYEDLDMTFVENEYKALVAELEKENEERRRLKDPNKPEHK 
IPQFASRKQLSDAILKEAEEKIKEELKAQGKPEKIWDNIIPGKMNSFIADNSQLDSKLTL 
MGQFYVMDDKKTVEQVIAEKEKEFGGKIKIVEFICFEVGEGLEKKTEDFAAEVAAQL 

<SEQUENCE_2 
SATVSEINSETDFVAKNDQFIALTKDTTAHIQSNSLQSVEELHSSTINGVKFEEYLKSQI 

ATIGENLVVRRFATLKAGANGVVNGYIHTNGRVGVVIAAACDSAEVASKSRDLLRQICMH 
 

 (2017مايو  22)تاري    خ االطالع:  https://en.wikipedia.org/wiki/FASTA_formatانظر 

 

 ]نهاية الوثيقة[

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/3724029?report=fasta
https://en.wikipedia.org/wiki/FASTA_format

