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 أداة الويبو للتسلسل
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 دليل المستخدم
ن بتعليمات عن كيفية تنفيذ العمليات األساسية باستخدام تطبيق  ي إمداد المستخدمي 

يتمثل الغرض من هذه الوثيقة فن
اءة، أو م  ما يكون المستخدمون هم ُمودعو طلبات البر

ً
. وعادة ي ن ينوب أداة الويبو للتسلسل عىل الحاسوب المكتبر

 .
ً
 تسلسليا

ً
 عنهم، الذين يريدون تقديم طلب براءة يتضمن كشفا
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 المقدمة .1

 لمحة عامة 1.1

ن المستخدم من: 
ِّ
مك
ُ
ي وت ستخدم عىل حاسوب مكتبر

ُ
 أداة الويبو للتسلسل هي أداة ت

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

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

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

ن
 ف

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

وتوضح هذه الوثيقة كيف لُموِدع الطلب أو َمْن ينوب عنه أن يستخدم أداة الويبو للتسلسل. ويمكن االطالع عىل قائمة بوظائف 
ي 
ن
 ن هذه الوثيقة. م 2القسم األداة ف

 متطلبات نظام التشغيل 2.1

ت أداة الوي
َّ
ِعد
ُ
 بو للتسلسل لتعمل عىل أنظمة التشغيل اآلتية: أ

 بت( 64و 32)بنسختيه  Windows 10من نظام  1803اإلصدار  •

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

 بت( 64)نسخة  MacOSمن نظام  10.13اإلصدار  •

 إل هذه اإلصدارات المذكورة أعاله، فإن 
ً
 عىل أنظمة التشغيل اآلتية: وإضافة

ً
 األداة تعمل أيضا

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

 واإلصدارات األحدث منه Ubuntuمن نظام  12.04اإلصدار  •

 بت( 64)نسخة  MacOSمن نظام  10.9اإلصدار  •

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

 غيغاهرتز 1.6 :(CPU)وحدة المعالجة المركزية  •

ي  •
 غيغابايت 4 :(RAM)ذاكرة الوصول العشوائ 

ي لتخزين معلومات الكشف  1مساحة فارغة عىل القرص الثابت:  •
غيغابايت )قد توجد حاجة إل قرص ثابت إضافن

)  التسلسىلي

 1366x768دقة الشاشة:  •

  

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

 Windowsنظام  1.1.2.1

ي 
 لتثبيتها عىل نسخبر

ً
 واحدا

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

. وينبغن

ي معالج التثبيت. 
ن
حة ف

َّ
 الخطوات الُموض

ي 
ن
ي األداء، أو أن األداة لن تعمل بشكل صحيح ف

ن
ن سيواجهون مشاكل ف حال استخدام اإلصدار ومن المهم أن نذكر بأن المستخدمي 

 بت.  32

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

ي الموقع اآلئر
ن
حفظ ف

ُ
 وت

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

حذف هذه الملفات عند تحديث التطبيق أو إلغاء تثبيته، ولذلك ستظل بيانات المشر 
ُ
ي حالة إعادة تثبيت وال ت

ن
وعات موجودة ف

 التطبيق. 

 Linuxنظام  2.1.2.1

ي شكل ملف بصيغة
ن
م أداة الويبو للتسلسل ف

َّ
قد
ُ
يعمل عىل معظم توزيعات   )AppImage“ ")/https://appimage.org”ت

Linux ومنها ،CentOS وUbuntuأو أن يستخدم برنامج "سطر . ولتشغيل الملف، يمكن للمست 
ً
 مزدوجا

ً
خدم أن ينقر عليه نقرا

 األوامر" لتشغيل الملف. 

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

 . إنشائه عدم أو وفن

 OSXنظام  3.1.2.1

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

بت. ولتثبيت التطبيق، ينبغن
بع خطوات معالج التثبيت. 

ّ
 عىل الملف وأن يت

ً
 مزدوجا

ً
 ينقر المستخدم نقرا

وع إل 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 
وعات موجودة فن حذف هذه الملفات عند تحديث التطبيق أو إلغاء تثبيته، ولذلك ستظل بيانات المشر

ُ
وال ت

 التطبيق. 

  

https://appimage.org/
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 التثبيت الصامت 4.1.2.1

 (: exe.ثبيت تعمل أداة تسلسل الويبو بالتثبيت الصامت باستخدام العالمات التالية أثناء التثبيت )مع ملف الت

• /Sلبدء تثبيت صامت : 

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

 إلغاء التثبيت 2.2.1

 Windowsنظام  1.2.2.1

 إللغاء التث
ً
م أداة الويبو للتسلسل معالجا

ِّ
قد
ُ
ي Add or Remove Programsبيت، ويمكن تشغيل ذلك المعالج من خيار "ت

ن
" ف

 . Windowsنظام 

 : 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  2.2.2.1

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

ً
". وإضافة

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

$HOME/.local/share/applications/. 

ي تخزين معلومات المشر 
: ولحذف ملفات السجل والملفات المستخدمة فن ي

، يجب حذف المجلد اآلئر
ً
 تاما

ً
 وعات حذفا

/Users/<username>/.config/ST26_authoring 

 OSXنظام  3.2.2.1

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

، يجب حذف المجل
ً
 تاما

ً
وعات حذفا ي تخزين معلومات المشر

: ولحذف ملفات السجل والملفات المستخدمة فن ي
 د اآلئر

/Users/<username>/.config/ST26_authoring 

ي  3.2.1
 عملية التحديث التلقائ 

تثبيت المستخدم فستطلب من ، اتمن وجود تحديثات متاحة، وإذا وجدت أي تحديثتشغيلها بعد الويبو للتسلسل ستتحقق أداة 
 . الثابت الجديد اإلصدار 

ي اإل 
 . ST.26صدار المستخدم مع آخر إصدار للمعيار وُينصح بعدم تخطي التحديث من أجل ضمان تماشر
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 مالحظة: 

 
ً

، يجب أن يكون الحاسوب متصل ي
ن األداة من إجراء التحديث التلقائ  ي عبر بروتوكول لتمكي 

وئن ن لألداة باالتصال بموقع الويبو اإللكبر
َ
نت، ويجب أن يؤذ . ويرجر HTTP باإلنبر

 مالحظة أنه ال ترسل أي معلومات من المست
ً
 خدم إل خادوم التحديثات التابع للويبو. أيضا

ي للسمتخدم 
 عن إزالة محور أن يتنظر وينبغن

ً
يل اإلصدار الجديد وتثبيته عوضا ن  . عن التطبيق هتماماالتبن

 

ي  ضعفالنقطة  4.2.1
ز
  Log4Jف

ي يمكن أن ت الشائعة Log4J2 Javascriptمكتبة ضد  لهجوم دون انتظار التعرض لقابلية تم اإلبالغ عن 
للجهة المنفذة سمح البر

ي عن ُبعد. الرمز بتنفيذ  للهجوم مجر  1البر

 و 
ً
ي تستخدم Spring Bootلوثائق  وفقا

ي رسائل السجل هي عرضة  وتتضمنفقط  log4j-core، فإن التطبيقات البر
مدخالت فن

فإن عىل هذا النحو، و  . فقط، وكالهما ال يعمل بمفردهlog4j-api و log4j-to-slf4jفتستخدم تسلسل أداة الويبو للأما و  ،للهجوم
 . بنقطة الضعف هذهتأثر أداة الويبو للتسلسل ال ت

 وظائف األداة .2

ي إصدارها الحالي 
ي تقوم بها األداة فن

 : يشد هذا القسم جميع الوظائف البر

 الوظيفة رقم التعريف

ص ووصفه 1 ي النظام إضافة اسم كائن ُمخصَّ
 إل قائمة أسماء الكائنات الموجودة فن

وعإضافة عنو  2 اع ورمز لغته إل المشر  ان اخبر

وع (سواء الطلب الحالي أو السابق)إضافة معلومات الطلب  3  إل المشر

 إضافة معلومات السمات إل التسلسل 4

فاتها اإللزامية إل التسلسل 5  إضافة إحدى سمات المصدر وُمعرِّ

                                                
1 boot-spring-and-vulnerability-https://spring.io/blog/2021/12/10/log4j2  

https://spring.io/blog/2021/12/10/log4j2-vulnerability-and-spring-boot
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ي هذا النظامإضافة أسماء كائنات جديدة إل قائمة أسماء الكائنات المحفوظة  6
ن
 ف

ف إل السمة 7  إضافة معلومات الُمعرِّ

وع 8  إضافة بيانات المعلومات العامة للكشف التسلسىلي إل المشر

د 9
َّ
 إضافة اسم التسلسل إل تسلسل ُمحد

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

ظ فيها البيانا 11
َ
حف

ُ
 ت المتعلقة 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
ن
ي موضع آخر ف

ن
 إنشاء تسلسل وإدراجه ف

دة من سمات منطقة التشفب  وتسلسل 14
َّ
ف ترجمة لسمة ُمحد َجم المرتبطة بهإنشاء ُمعرِّ  ها 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

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 بنسق  24 فات النصوص الحرة، من أجل البر  XLIFFتصدير ُمعرِّ

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

ي المشر
تصدير جميع البيانات المحفوظة فن

 مثيل مختلف

 إل مثيل مختلف لهذا النظامتصدير قائم 26
ً
اده الحقا  ة أسماء الكائنات المخصصة إل ملف يمكن استب 

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

 إنشاء كشف تسلسىلي  28

اد قائمة بأسماء الكائنات الُمخصصة من ملف 29  استب 

ي ملف 30
اد جميع البيانات المحفوظة فن وع  استب   المشر

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

ُ
وع أ  إل مشر

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

ُ
وع أ  إل مشر

اد بيانات من ملف  33 وع قائم FASTAاستب   إل مشر

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

(است 35 وع األصىلي
وع آخر )المشر وع المستهدف( من مشر وع الحالي )المشر

اد البيانات إل المشر  ب 

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

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

اد البيانات األصلية  40 عرض بعد االستب 
ُ
اد، لكي يتسبن أن ت ت عند االستب  ي تغب 

تدوين البيانات البر
ت والبيانات ا ي تغب 
 لبر

 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 وحفظها )الحد األقىص لعدد رموز البقايا المعروض 43
ن
 ة ف

ي النظام  44
ن
ع ف تب بها، وترجمته )حفظ معلومات عن ُمودع الطلب أو المخبر

ُ
ي ك

مثل االسم، ورمز اللغة الت 
ي له إل أحرف التينية 

لكي يتستى  (.، والعنوان، إلخ(إن لم يكن بأحرف التينية)أو النقل الصوت 
؛ وعات شت  ي مشر

ى
 ف

ً
 استخدامه الحقا

دترجمة تس 45
َّ
 لرقم جدول شفرة جينية ُمحد

ً
 لسل أحماض نووية وفقا

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

ُّ
ي تقرير تحق

ن
، ورسد المشكالت ف

 التحذيرات واألخطاء؛

ق يحتوي عىل رسائل  47
ُّ
ي تقرير تحق

وع، ورسد المشكالت فن ي المشر
ق من البيانات المحفوظة فن

ُّ
التحق
 ذيرات واألخطاء؛التح

اد أزواج  48 توفب  ترجمات  من أجل، XLIFFنسق من المصدر إل الهدف ب ةالحر وص معّرفات النصاستب 
ي 
وعالفن  مشر

ات  49
ّ
ي تتضمن معرف

ي التسلسل البر
 mol_typeالتحرير اإلجمالي لحواشر

 مجموعة من التسلسالتل اإلجمالي  حذفال 50
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 لمحة عامة عن األداة .3

  الرئيسية لألداةالعنارص  1.3

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

 . ي ي أداة الحاسوب المكتبر
ن
كة الموجودة ف  بالمكونات المشبر

 الصفحة 1.1.3

ر داخل األداة. وتوجد صفحت
ُ
ط
ُ
ر: الصفحة هي الحاوية الرئيسية لأل

ُ
ط
ُ
 ان رئيسيتان تحتويان بداخلهما عىل أ

 الصفحة الرئيسية •

o  وعات صفحةإطار  المشر

o إطار األشخاص والمؤسسات 

o صة  إطار الكائنات الُمخصَّ

o إطار التفضيالت 

وعات( • وع )يمكن الوصول إليها من إطار المشر  صفحة المشر

o وع  إطار تفاصيل المشر

o ق
ُّ
 إطار تقرير التحق

o  فات الإطار  ىل اللغةالمعتمدة عمعرِّ

o اد  إطار تقرير االستب 

o  إطار عرض الكشف التسلسىلي 

 

 الصفحة الرئيسية 1الشكل 

 اإلطار 2.1.3

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

 األقسام 3.1.3
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وع 2الشكل   إطار تفاصيل المشر

ي يوجد داخل إطار 
ح فن

َّ
وع، الُموض وع 2الشكل  تفاصيل المشر ، هما: المعلومات العامة إطار تفاصيل المشر ، قسمان قابالن للطي

وع رابطان سينقالن المستخدم إل القسم ذي الصلة  ي أعىل إطار تفاصيل المشر
ن قابل (1)والتسلسالت. ويوجد فن ؛ وكال القسمي 
؛ ويمكن للمستخدم أن ينقر عىل أيقونة (2)بالمثلث الصغب  الموجود إل اليسار( من أجل تسهيل التنقل  للطي )ُيشار إل ذلك

وع   . (3)السهم للعودة إل أعىل إطار تفاصيل المشر

 الطبقة الُمنبثقة 4.1.3

 فوق اإلطار الحالي طبقة منبثقة، فتؤدي إل 
ً
 كما هو عند الحاجة إل ملء نموذج أو تعديله، ستظهر أحيانا

ً
إعتام الخلفية قليال

ي 
ي الظاهر فن

ي المثال اآلئر
ح فن

َّ
 . 3الشكل  ُموض

 

 

 الطبقة المنبثقة 3الشكل 

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

 

 الجداول 5.1.3
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 الجداول 4الشكل 

ي 
ن
ي الجدول متاحة، يمكن للمستخدم إدخال بعض  الجداول 4الشكل  يرد ف

ن
مثاٌل عىل الجداول. وحينما تكون إمكانية البحث ف

يط البحث بيانات البحث، ثم النقر عىل أيقو  ن رسر . وللعودة إل القائمة الكاملة للعنارص داخل (1)نة البحث الموجودة عن يمي 

ي مرب  ع البحث ثم انقر عىل أيقونة البحث 
ن
تب ف

ُ
 . (1)الجدول، امسح ما ك

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

ن ذلك الصف  . ولفتح إطار تحرير أحد صفوف الجدول، يجب عىل المستخدم أن ينقر عىل القيمة الوارد (3)الموجودة عن يمي 

ي ذلك الصف )وجود خط تحت العنرص يشب  
 . (4)إل أنه قابل للنقر( تحتها خط فن

 

 تحرير الجدول 5الشكل 

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

 إطار النموذج 6.1.3

ي إطار 
ع العنارص الموجودة فن

َّ
وز
ُ
 من البيانات. وقد ت

ً
النموذج عىل عدة أعمدة. ولكل عنرص تسمية  يعرض إطار النموذج مجموعة

 وقيمة )اختيارية(. 
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 إطار النموذج 6الشكل 

ي 
ن
ح ف

َّ
ي إطار النموذج، يتحول إطار النموذج إل نموذج  (1)، عند النقر عىل الزر الذي يحمل أيقونة القلم 6الشكل كما هو ُموض

ن
ف

 لتحرير. قابل ل

 نموذج التحرير 7.1.3

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

ن
ح ف

َّ
نموذج  7الشكل  )كما هو ُموض

 (. التحرير

 

 نموذج التحرير 7الشكل 

 أداة اختيار التاري    خ 8.1.3

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

ُ
، ست

ي (2)التاري    خ 
 . 8الشكل  ، كما يظهر فن
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 أداة اختيار التاري    خ 8الشكل 

 بخلفية رمادية )يوم 
ً
د حاليا

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

 األسبوع. 

 أ
ً
 من ذلك، يمكن أيضا

ً
 . (3)ي ي"( -ش ش-ن يكتب المستخدم التاري    خ المطلوب بالنسق المناسب )"س س س سوبدال

 PDFقارئ ملفات  2.3

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

ي قارئ ملفات 
يل الملف وحفظه، يجب عىلPDFوُيفتح فن ن ن . ولتبن ي أعىل يمي 

يل الموجودة فن ن  المستخدم أن ينقر عىل أيقونة التبن
ي PDF (1)قارئ 

ح فن
َّ
 . 9الشكل  ، كما هو ُموض

 

 PDFقارئ ملفات  9الشكل 

 التصفح باستخدام لوح المفاتيح 3.3

ن TABاألساشي بفضل لوحة المفاتيح. وُيستخدم مفتاح " يمكن استخدام أداة الويبو للتسلسل من خالل التصفح " للتنقل بي 
 . خانات االختيار أو األزرار التبادلية" لتحديد Spaceالعنارص والمفتاح "

ن ويصبح  كب 
 البر

ً
 زر التحرير. خالل التصفح عند الوصول إل بارزا
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ن عىل  10الشكل  كب 
 التحرير سمةزر البر

ي أعىل القسم اليسار.  د عنهو الحال لك وكذ
ن
ن عىل خانة اإلدخال ف كب 

 وضع المؤرسر والبر

وع جديد، هناك خانة إجبارية واحدة، ن قد أصبحا  وعىل سبيل المثال، من أجل إنشاء مشر كب 
عىل خانة اسم  بالفعلوالمؤرسر والبر

ي )
ن
وع ف  ( أدناه: 11الشكل المشر

 

ن المؤرسر عىل الخانة اإلجبارية 11الشكل   تركب 

 

 الصفحة الرئيسية .4

ر رئيسية:  3تتكون الصفحة الرئيسية لألداة من 
ُ
ط
ُ
 أ

وعاتإطار   . (14الشكل ) الكائناتوإطار (، 13الشكل ) األشخاص والمؤسسات، وإطار (12الشكل ) المشر
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وعات 12الشكل   إطار المشر

 
 

 
 صفحة األشخاص والمؤسسات 13الشكل 
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 إطار الكائنات 14الشكل 

وعات 1.4  إطار المشر

ي إطار يعرض هذا القسم تفاصيل شبر الخيارات المتاح
وعات. صفحة ة فن  المشر

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

وع، فور التحقق من توافق هذه البيانات مع معيار الويبو   داخل الكشف التسلسىلي الُمنشأ. ST.26المشر
ً
 ، بوصفها قيما

ي هذا اإلط 
عرضوفن

ُ
وعات ار ت  بحسبأو استخدام وظيفة البحث من أجل التصنيف  ،المنشأة، وُيعط المستخدم خيار الفرز  المشر
وع،  اع،  و أاسم مودع الطلب،  و أالرقم المرجغي لملف مودع الطلب،  و أاسم المشر  تاري    خ اإلنشاء.  و أالحالة،  و أاسم االخبر

 مالحظة: 

وع كحد أقىص.  1000تعرض األداة  ي  إذا و مشر
وع فن وعاتإطار صفحة لم يتم عرض المشر ي ل، المشر

وع من من أجل لمستخدم استخدام وظيفة البحث ينبغن تحديد المشر
 إنه سيبقر إذ  ،خالل اسمه

ً
 مخزنا

ً
ي محليا

ي فن
 . ا العرض هذإطار ولكنه غب  مرئ 

وع 1.1.4  إنشاء مشر

وع جديد، يجب عىل المستخدم أن يبدأ من اإلطار الرئيسي ا وعات )انظر  صفحةلذي يتضمن إلنشاء مشر  (. 15الشكل  المشر

 

وع جديد )أ( 15الشكل   مشر

ي NEW PROJECTانقر عىل رابط " (1
ح فن

َّ
ي أعىل اإلطار الُموض

، ستطلب . 15الشكل  " الموجود فن ي اإلطار التالي
وفن

 
ً
(. األداة اسما

ً
 )اختياريا

ً
( ووصفا

ً
 )إلزاميا
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وع جديد )ب( 16الشكل   مشر

ل زر " (2 ي حقل االسم، سُيفعَّ
ن
وع الجديد. ويعرضSaveعند إدخال قيمة ف  " لكي يتمكن المستخدم من حفظ المشر

وع الجدي 17الشكل  ي تتضمن هذا المشر
وعات البر ي إطار صفحة د قائمة المشر

ن
وعات ف  . المشر

 
وع جديد )ج( 17الشكل   مشر

وع 2.1.4 اد المشر  استير

ح 
َّ
 سبق تصديره كما هو ُموض

ً
وعا ي القسم تسمح هذه الوظيفة بأن يستورد المستخدم إل األداة مشر

وع.  تصدير  4.1.1.5فن المشر
وع ما، يجب أن يبدأ المستخدم من إطار و  اد ملف مشر وعات.  صفحةالستب   المشر

 

وع 18الشكل  اد مشر  استب 

ي IMPORT PROJECTانقر عىل رابط " (1
ح فن

َّ
ي أعىل اإلطار كما هو ُموض

 . 19الشكل  " الموجود فن
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وع 19الشكل  اد مشر  نافذة استب 

ي  (2
ن
حة ف

ّ
ي الشاشة المنبثقة الُموض

ن
 . Upload file [.zip] "(1)، انقر عىل زر "19الشكل  ف

ي  (3
ي نافذة الحوار الظاهرة فن

اده )20الشكل فن وع المطلوب استب   (. 3( و)2، حدد ملف المشر

 
وع المستورد 20الشكل   اختيار تسلسالت المشر

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

ي خانة اختيار "
 فن
ً
وع، فيجب أن يضع عالمة ادها إل المشر ي تحديد التسلسالت الُمراد استب 

 Select Rangeيرغب فن
Sequences "(1 ) ي الحقل المناسب

ي  (2)وأن ُيدِخل أرقام تعريف التسلسالت المطلوبة فن
ح فن

َّ
. ويمكن 21الشكل  الُموض

ي شكل 
 . x-yإدخال تسلسل واحد أو قائمة تسلسالت مفصولة بفواصل أو نطاق تسلسالت فن

 "50-30, 20-13, 7, 3, 1مثال: "

، سُيعرض الع ي
اضن وع المستورد عىل أنه لدد اإلجمالي بشكل افبر : ترتيب رتىلي تسلسالت المشر  - 1، وذلك عىل النحو التالي

 . اإلجمالي للتسلسالتعدد ال
ة هي النقر عىل الزر األزرق (5 ي Import Project" (3)" والخطوة األخب 

ح فن
َّ
 . 21الشكل  ، كما هو ُموض

وع بنجا  اد المشر ي أعىل اإلطار وبه الرسالة اآلتية. وإذا تم استب 
يط األزرق اآلئر  ح، فسيظهر الشر
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وع 21الشكل  اد مشر يط استب   رسر

وع، أداة الويبو للتسلسل تسبب تقد مشكلة معروفة:  اد المشر ي حدوث عدد كبب  من األخطاء غب  المتوقعة أثناء استب 
ويحدث طاء. هذه األخسبب  ومن غب  الواضح ما هو فن

ي معظم األحيان بسبب تعّطل األداة. و ذلك 
رجر فن اد مرة أخرىإعادة إذا كان لديك أي مشاكل، يُ  . عملية االستب 

اد قائمة التسلسالت 3.1.4  استير

وعات، ال يمكن للمستخدم أن يستورد إال معلومات تسلسالت من كشف تسلسىلي متوافق مع المعيار صفحة من إطار  المشر
ST.26  أوST.25 ونسق ملفات .ST.26  هو*.xml ونسق ملفات ،ST.25  هو*.txt . 

، انقر عىل زر " (1
ً
ي IMPORT SEQUENCE LISTINGأوال

ن
ح ف

َّ
ي أعىل اإلطار الُموض

ن
 . 22الشكل  " الموجود ف

 

اد كشف تسلسىلي  22الشكل   استب 

ي تظهر  (2
. وحدد ملف الكشف ST.26 [.xml] "(1)" أو "Upload file ST.25 [.txt]، انقر عىل زر "الطبقة الُمنبثقة البر

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 23الشكل   تسلسىلي )نافذة حوار( استب 

ي 
ادها إل 24الشكل خانتا االختيار األساسيتان الظاهرتان فن . ستسمحان للمستخدم بتحديد األقسام المطلوب استب 

وع الجديد، وهاتان الخانتان هما: "  Select the general information" و"Select Range Sequencesالمشر
contents to be imported ." 
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، تحديد النطاق 24الشكل  اد كشف تسلسىلي  استب 

.  ويمكن  ادها من الكشف التسلسىلي ي استب 
ن
ي يرغب ف

خانة االختيار األول ستسمح للمستخدم بتحديد التسلسالت البر
ي شكل 

 . x-yإدخال تسلسل واحد أو قائمة تسلسالت مفصولة بفواصل أو نطاق تسلسالت فن

 "50-30, 20-13, 7, 3, 1مثال: "

، سُيعرض العدد اإلجمالي  ي
اضن . لتسلسالت الكشف التسلسىلي بشكل افبر  المستورد عىل أنه ترتيب رتىلي

ي 
. عىل عمودين، أحدهما به رقم تعريف التسلسل من أجل تحديد التسلسل المقابل، 24الشكل  ويحتوي الجدول الظاهر فن

. وال ي الكشف التسلسىلي
 عمود اآلخر به "الموضع" الذي سيظهر فيه ذلك التسلسل فن

 

، تحديد المعلومات العامة 25الشكل  اد كشف تسلسىلي  استب 

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

ي خاصية 
ح أعاله فن

َّ
ادها أو تجاهلها، كما هو ُموض  . 25الشكل  عىل حدة من الخصائص المطلوب استب 
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ي النهاية، انقر عىل الزر األزرق " (3
ن
وع الجديد. Import Projectوف  " إلنشاء المشر

ات البي اد الكشف التسلسىلي عىل الوجه الصحيح، سيظهر جدول تغيب  ي حالة استب 
ن
ي وف

ن
ح ف

َّ
. إلخبار 26الشكل انات الُموض

ي تكون بنسق 
اد عىل بيانات الكشوف التسلسلية البر دِخلت خالل عملية االستب 

ُ
ي أ
ات التلقائية البر أو  ST.25المستخدم بالتغيب 

multi-sequence  أوraw من أجل جعلها متوافقة مع متطلبات المعيار ،ST.26 . 

اد  برجر العلم مالحظة: يُ  ي المرفق األول من معيار الويبو األحرف السمات والمعّرفات حالة  تراعي ، تسلسىلي كشف أنه من أجل استب 
ي أن تتماشر مع القيم الواردة فن

 . ST.26وينبغن

 
ً
بخالف  التسلسىلي الكشف ال يمكن ضمان حسن سب  يجب أن تكون صالحة، و  ST.26المستوردة المتوافقة مع المعيار  يةالتسلسلالكشوف أن  ومن الجدير بالمالحظة أيضا

 ذلك. 

 

ات البيانات 26الشكل  ، تغيب  اد كشف تسلسىلي  استب 

ات البيانات. ST.25إذا كان الملف بنسق  ، باإلضافة إل جدول تغيب 
ً
اد أوال اد سيتضمن جدول تقرير االستب  ، فإن إطار تقرير االستب 

ي ويرد مثال عىل ت
ات البيانات فن ي 26الشكل قرير تغيب 

اد فن  . 27الشكل ، ويرد مثال عىل تقرير االستب 

 

اد 27الشكل  ، تقرير االستب  اد كشف تسلسىلي  استب 

ي هذه المرحلة، يمكن للمستخدم أن يعود إل إطار 
وعات المصفحة فن ات بنسق  (2)شر  عن هذه التغيب 

ً
: PDF (1)أو أن يطبع تقريرا

اد  27الشكل  انظر  ، تقرير االستب  اد كشف تسلسىلي  . استب 

يل ملف  ن  . 2.3، انظر القسم PDFولالطالع عىل إرشادات بشأن كيفية تبن
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ي المقابل، يمكن أن
ن
ي هذه الحالة، بعد محاولة  وف

ن
. وف ي ملف الكشف التسلسىلي

ن
اد إذا كانت هناك أخطاء ف تفشل عملية االستب 

اد، انظر  يط أحمر يشب  إل حدوث خطأ أثناء االستب  اد، سيظهر للمستخدم رسر  . 28الشكل االستب 

 

اد كشف تسلسىلي  28الشكل  ادST.26 بنسق استب   ، تقرير االستب 

ة،   يةتسلسل كشوفعند التعامل مع  و . تسلسل ألف 100األقىص الحد  يكون شكل عندما أفضل بإضافة إل ذلك، تعمل األداة و  كبب 
اد إل سلسلة من الخطوات  : تقسيم عملية االستب  ن من عن طريق يمكن للمستخدم تنفيذ الحل البديل التالي اختيار نطاق معي 

اد هذه التسلسالت داخل الت ادها ثم استب  وع السلسالت المراد استب   نطاقمشر
ً
 الكشف . )عىل سبيل المثال، يمكن تقسيمتلو اآلخر  ا

  100من   المكونالتسلسىلي 
ً
اد  ،آالف تسلسل 10×  10من  مجموعةإل  ألف تسلسل تقريبا واحدة المجموعات هذه  ويمكن استب 

وع(. آالف تسلسل  10سيتم استخدام أول و . خرىتلو األ  ي إنشاء المشر
 فن
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 قائمة التسلسلتثبيت  4.1.4

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

ن
ح ف

َّ
وعات، الُموض ن إطار المشر ي أعىل يمي 

ن
 . 29الشكل  " الموجود ف

 

 التحقق من الكشف التسلسىلي  29الشكل 

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

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

 

 ن الكشف التسلسىلي )نافذة الحوار(التحقق م 30الشكل 

ي 
ح فن

َّ
يط الُموض  . 31الشكل  وإذا اجتاز الكشف التسلسىلي عملية التحقق بنجاح، فسيظهر الشر

 

ق 31الشكل 
ُّ
يط نجاح التحق  التحقق من قائمة التسلسل، رسر

ن الكشف التسلسىلي عملية ال ي وإذا لم يجبر
ق فن

ُّ
ي متصفح المستخدم تقرير يحتوي عىل قائمة بأخطاء التحق

ق بنجاح، فسيظهر فن
ُّ
تحق

ي 
ح فن

َّ
 . 32الشكل  جدول عىل النحو الُموض
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ق 32الشكل 
ُّ
، جدول أخطاء التحق  التحقق من الكشف التسلسىلي

 إل موقع مختلف.  الملفات نسخالمستخدم إذا أراد  (2)و XML (1)تقرير التحقق بنسق إل جانب  HTMLسُيعرض موقع ملف و 

عرض النسق بشكل صحيح ي متصفح  ActiveXعنرص التحكم ، أي يجب أن يسمح المستخدم بتشغيل برنامج نىصي داخىلي عىل جهازه حبر يُ
ن . Internet Explorerفن ويتعي 

عرض التسلسالت بالنسق الموّحد وستكون  " لتحميل النسق بشكل صحيح. Allow blocked contentلسماح بالمحتوى المحظور "القيام بذلك ل
ُ
وبخالف ذلك، لن ت

 أقل قابلية للقراءة. 

 

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

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

:  DOCTYPEيجب أن تحتوي عىل سطر  -  عىل النحو التالي

!<DOCTYPE ST26SequenceListing PUBLIC "-//WIPO//DTD Sequence Listing 1.3//EN"  

ي أن تكون خاصية  -
 : DTDمتوافقة مع إصدار  dtdVersionينبغن

 ST26SequenceListing_V1_3.dtd .2  (DTD)ف تعريف نوع المستند يجب أن يتوافق الملف مع مل -

 
  

                                                
 هذا هو اإلصدار الحالي لملف تعريف نوع المستند وقت نشر هذه الوثيقة.  2
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وع 5.1.4  حذف المشر

وع، يجب عىل المستخدم أن يبدأ من إطار  ي صفحة لحذف المشر
ن
ح ف

َّ
وعات، الُموض  . 33الشكل  المشر

 

وع 33الشكل   حذف المشر

ي حذفه من جدول إطار  انقر عىل الزر الذي
ن
ي الصف الذي يرغب المستخدم ف

ن
صفحة يحتوي عىل أيقونة سلة المهمالت ف

وعات.   المشر

 

وع )تأكيد 34الشكل   (حذف المشر

ي النافذة المنبثقة، انقر عىل "
د. Deleteفن

َّ
وع الُمحد ي حذف المشر

 " لتأكيد رغبتك فن

 األشخاص والمؤسسات 2.4

 اإلنشاء 1.2.4

 إلضافة شخص جديد أو مؤسسة جديدة، يجب أن يبدأ المستخدم من إطار األشخاص والمؤسسات. 
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 إضافة شخص جديد أو مؤسسة جديدة 35الشكل 

، يجب أن ينقر المستخدم عىل رابط "
ً
ي أعىل اإلطار، كما هو CREATE NEW PERSON OR ORGANIZATIONأوال

ن
 " الموجود ف

ي 
ن
ح ف

َّ
 . 36الشكل  ُموض

 

 

 نموذج إضافة شخص جديد أو مؤسسة جديدة 36الشكل 

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

ي حال تقديمه بالحروف الالتينية( واللغة  يدة. الجديد أو المؤسسة الجد
ي االسم )فن

ع فإن ذلك يعبن وبالنسبة إل مودع الطلب/المخبر
 فقط. 

ي حقل "
ي تقديم النسخة الالتينية لالسم فن

 بأحرف التينية، فينبغن
ً
".  Name Latinوإذا لم يكن اسم الشخص أو المؤسسة مكتوبا

م هذه المعلومات، فلن يجتاز 
َّ
قد
ُ
وع عملية التحقق بنجاح عند إنشاء وإذا لم ت  . ST.26كشف تسلسىلي بنسق   تثبيتأو  المشر

صة 3.4  الكائنات الُمخصَّ

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

 إنشاء كائن مخصص 1.3.4
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 إنشاء كائن جديد 37الشكل 

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

َّ
ي أعىل اإلطار، الُموض

ن
. 37الشكل  " الموجود ف

ي الشاشة التالية
ن
وإذا كان من الالزم توفب  وصف للكائن المخصص،  ". Saveأدِخل اسم الكائن الجديد وانقر عىل "، (38الشكل ) وف
 موضح. العىل النحو من الممكن إضافة ذلك بشكل اختياري فإنه 

 

 

 إنشاء كائن جديد )النموذج( 38الشكل 

 تصدير الكائنات الحية المخصصة 2.3.4

ي األداة 
ي ملف نىصي لتعديلها خارج األداة أو يمكن تصدير جميع الكائنات المخصصة المحفوظة فن

إضافة إل وصفها، وحفظها فن
ي وقت الحق. ولتصدير هذه القائمة، ابدأ بالنقر عىل زر "

ادها فن ي EXPORT CUSTOM ORGANISMSالستب 
ح فن

َّ
"، كما هو ُموض

 . 39الشكل 

 

 

 لمخصصةتصدير الكائنات ا 39الشكل 
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فتح نافذة حوار تسمح للمستخدم باختيار اسم الملف والموقع المطلوب حفظ الملف فيه، انظر 
ُ
 . 40الشكل  وبعد ذلك، ست

 

 

 نافذة تصدير الكائنات المخصصة 40الشكل 

 من اسم ووصف ا txtويكون النص المصدر بنسق 
ً
اده إل األداة )ويتضمن كال  (. 41الشكل  انظر لكائن ويمكن تحريره واستب 

 

 

 مثال عىل ملف كائن مخصص 41الشكل 
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اد الكائنات الحية المخصصة 3.3.4  استير

 

 

اد الكائنات المخصصة 42الشكل   استب 

، من أجل اس
ً
اد قائمة كائنات مخصصة، يجب عىل المستخدم أن ينقر عىل رابط "أوال " IMPORT CUSTOM ORGANISMSتب 

ي 
ن
ح ف

َّ
ي أعىل اإلطار، كما هو ُموض

ن
ي 42الشكل  الموجود ف

ن
 . سيؤدي ذلك إل فتح طبقة منبثقة أسفل جدول الكائنات، كما يظهر ف

 . 43الشكل 

 

 

اد الكائنات المخصصة )نافذة حوار( 43الشكل   استب 

  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 
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 مالحظة: 

 
ً
 نصيا

ً
ي أن يكون الملف المستورد ملفا

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

 

 تفضيالت النظام 4.4

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

ر باألداة )انظر   (. 44الشكل  ُيحرَّ

 

 ملخص تفضيالت النظام 44الشكل 

ي الشكل الوارد أعاله لفتح نموذج التحر 
ي أن ينقر المستخدم عىل أيقونة القلم الظاهرة فن

ح لتعديل تفضيالت النظام، ينبغن
َّ
ير الُموض

ي 
 . 45الشكل فن

 

 

 ضبط تفضيالت النظام 45الشكل 

ي يمكن ضبطها من هذا اإلطار 
تيب( وفيما يىلي اإلعدادات البر  : )بالبر
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ي كل صف ع •
ن
عرض ف

ُ
ي ست

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

ي لذلك العدد هو 
اضن  . 60الوضع االفبر

ي الذي سُينشأ فيه ملف الكشف التسلسىلي ).  •
اضن وليس هناك حاجة تدعو إل توفب  . ST.26( بنسق xmlالموقع االفبر
 . هذا الموقع

ي طباعة جميع الت •
ن
ي حالة الرغبة ف

ن
 ف
ً
ك فارغا ن طباعتها )ُيبر ي يتعي 

سلسالت(: العدد العدد األقىص للتسلسالت البر
ي هو 

اضن  . 1000االفبر

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

ن
ي حالة الرغبة ف

ن
 ف
ً
ك فارغا ن طباعتها )ُيبر ي يتعي 

العدد األقىص للبقايا البر
1200 . 

 خانةوضع عالمة عىل إذا تم (: Original Free Text language code default) رمز لغة النص الحر األصىلي  •
 . غب  موجود للغة النص الحر األصىلي  الرمز  ، سيجري حينها إصدار تحذير خالل عملية التثبيت بأنيار هذهاالخت

ن  • ي حال عدم وجد قيمة االختيار هذه خانة وضع عالمة عىل: إذا تم XQV_49تمكي 
ن
، سيجري حينها إصدار تحذير ف

ية  ن  معّرف النص الحر المعتمد عىل اللغة الذي تم تقديمه. لإنكلب 

اضية:  • ي ستظهر فيها الواجهة عند تشغيل أداة الويبو للتسلسل. وهي لغة الواجهة االفبر
يةهذه هي اللغة البر ن  اإلنكلب 

ي 
اضن  . بشكل افبر

 مالحظة: 

وع كملف  ن العلم بأنه . PDFالعنرصان الثالث والرابع مهمان عند طباعة المشر ي للمستخدمي 
، وينبغن

ً
ة جدا ي حالة الكشوف التسلسلية الكبب 

الناتج عىل  PDFقد يحتوي ملف فن
 عدة آالف من الصفحات، فيتعذر عرضه. 
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وع .5  صفحة المشر

ح 
َّ
ن شبر مراحل العمل، كما هو ُموض ر يمكن استخدامها للتنقل بي 

ُ
ط
ُ
وع من ستة أ ي تتألف صفحة المشر

ن
 : 46الشكل ف

وع  . 1 و  (1)إطار تفاصيل المشر "(: اإلطار الرئيسي الذي يتضمن Project، ويظهر هنا باسم "ع)ُيشار إليه باسم المشر
وع  ،جميع بيانات المشر

ق  . 2
ُّ
ق : (2)وإطار تقرير التحق

ّ
 ،الموضع الذي يمكن فيه تقييم تقرير التحق

فات الوإطار  . 3 الموضع الذي يمكن فيه تقييم معّرفات النصوص الحرة المعتمدة عىل : (3)المعتمدة عىل اللغة معرِّ
ا غةالل  ،ها دوتصديرها/استب 

اد  . 4 اد : (4)وإطار تقرير االستب   ،الموضع الذي يمكن فيه تقييم تقرير االستب 

ي يسهل عىل اإلنسان قراءتها : (5)التسلسىلي وإطار عرض الكشف  . 5
الموضع الذي يمكن فيه تقييم األنساق البر

ي تم إنشاؤه ST.26بنسق المعيار بالكشف التسلسىلي الخاصة 
 ،البر

 . ST.26: تتضمن مراجع لدليل المستخدم ومعيار الويبو وقائمة المساعدة . 6

 . (6)وإطار التفضيالت  . 7

 

 

وع 46الشكل   رأس صفحة المشر

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

 يمن من رأس الصفحة. األ 

وع 1.5  تفاصيل المشر

 المعلومات األساسية 1.1.5

ي 
ح فن

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

الشكل  يوجد فن
47 . 

 :  ويحتوي هذا القسم عىل ما يىلي

وع •  اسم المشر

وع إنشاء ووقتتاري    خ  •  المشر

•  : وع )القيم المحتملة هي  ُيرجر  – (’new’/’modified’/’generated’/’invalid’/’valid’/’warnings‘حالة المشر
 هذه الخانة غب  قابلة للتعديل.  العلم بأن

وع( • اد المشر ي حالة استب 
 اسم الملف المستورد )فن

وع •  اختياري – وصف المشر
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 "(Sequencesإليه بكلمة: "عدد التسلسالت )المشار  •

 لُمعّرفات النصوص الحرة النص الحر رمز لغة  •

يةلاألصىلي رمز ال • ن  لغة النصوص الحرة غب  اإلنكلب 

 عند إنشاء سمة منطقة التشفب  )خانة اختيار من أجل طلب  •
ً
)وظيفة عىل مستوى  (CDSإضافة معّرف ترجمة تلقائيا

وع(  . المشر

  

 قسم المعلومات األساسية 47الشكل 

وع 1.1.1.5  طباعة المشر

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

 . 48الشكل  الموجود فن

 

 

وع 48الشكل   طباعة المشر

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

 )انظر 
ً
 . (48الشكل معلومات التسلسالت أو كلتيهما معا
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وع، اختيار األقسامطباعة الم 49الشكل   شر

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

ُ
"، ست

. Sequence IDsتعريف التسلسالت داخل حقل "
ً
رك هذا الحقل فارغا

ُ
 "، أو طباعة جميع التسلسالت إذا ت

 ، ي
اضن . اإلجما العدد سُيعرض بشكل افبر وع عىل أنه ترتيب رتىلي  لي لتسلسالت المشر

نسر  ملف Printوفور النقر عىل الزر األزرق "
ُ
ي قارئ  PDF"، إذا أ

اجعه المستخدم.  PDFبشكل صحيح، ستفتح األداة الملف فن  لب 

يل ملف  ن  . 2.3القسم ، انظر PDFلالطالع عىل إرشادات بشأن كيفية تبن

 أن يحفظ وباست
ً
نت، يمكن للمستخدم أيضا  . PDFكملف   HTMLالمعروض بنسق  التسلسىلي  الكشفخدام أي متصفح إنبر

 

 التسلسىلي  الكشف عرض 50الشكل 
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 PDFكملف   التسلسىلي  الكشف حفظ 51الشكل 

 

 

 PDFكملف   التسلسىلي  فشالكحفظ  52الشكل 

وع آخر 2.1.1.5 اد معلومات من مشر  استير

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

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

ً
 ا

لَحق بقا
ُ
وع، ولكن التسلسالت المستوردة ست ي المشر

 فن
ً
ئمة التسلسالت الحالية داخل مالحظة: المعلومات العامة المستوردة ستحل محل المعلومات العامة الموجودة حاليا

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

وع، انظر   . 53الشكل  المشر

 

وع آخر 53الشكل  اد مشر  استب 

، كما 
ً
 منبثقة

ً
ي وستفتح األداة طبقة

ن
ح ف

َّ
وع الذي  . 54الشكل  هو ُموض  المشر

ً
اد ويجب أن يحدد المستخدم أوال ي استب 

ن
يرغب ف

 المعلومات منه. 

 

وع آخر، تحديد الوجهة 54الشكل  اد مشر  استب 

ي 
ح فن

َّ
ي قسم 55الشكل  وبعد ذلك، كما هو ُموض

ي إدراج أجزاء من التفاصيل الواردة فن
د هل يرغب فن

ِّ
، يمكن للمستخدم أن ُيحد

وع أم ال، و  (1)المعلومات العامة  اد تسلسال من المشر ي استب 
نطاق أرقام تعريف عن طريق تقديم  (2) تكذلك إذا كان يرغب فن

وع.  (3)التسلسالت  ادها إل المشر  لتحديد التسلسالت المطلوب استب 

، سُيعرض العدد اإلجمالي لتسلسال   ي
اضن .  توبشكل افبر تيب رتىلي وع ببر المشر

 

وع آخر، النموذج 55الشكل  اد مشر  استب 

 : 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
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 مالحظة: 

اد أي معلومات عامة من "Select the general information contents to be imported إذا لم يخبر المستخدم الخانة " إل  يةالتسلسل الكشوف، فلن يتم استب 
وع.   المشر

وع  ي ستحل محل ما يقابلها من المعلومات العامة للمشر
د عنارص المعلومات العامة البر

ِّ
ويجب عىل المستخدم بعد ذلك أن ُيحد

ي 
ن
ح ف

َّ
 . 56الشكل  المستهدف، كما هو ُموض

 

 

وع آخر، تحديد عنارص المعلومات العامة 56الشكل  اد مشر  استب 

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

ي الجزء السفىلي من  "Import Projectالزر األزرق "
 . 56الشكل الظاهر فن

 

 

يط نجاح العملية 57الشكل  وع آخر، رسر اد مشر  استب 

ي وعىل النحو 
ح فن

َّ
يط نجاح العملية 57الشكل الُموض وع آخر، رسر اد مشر يط أزرق ، استب  ي حالةسيظهر رسر

اد العنارص بشكل  فن استب 
 . صحيح

وع 3.1.1.5  تثبيت المشر

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

ً
، ولكن يمكن أيضا ذ هذه الخطوة قبل إنشاء الكشف التسلسىلي

َّ
نف
ُ
 ما ت

ً
 ا. قبل التحويل.  ودائما

وع، يجب عىل المستخدم أن ينقر عىل زر " وع، Validateوللتحقق من المشر ي الجزء العلوي من إطار تفاصيل المشر
" الموجود فن

ي 
ح فن

َّ
 . 58الشكل الُموض
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وع 58الشكل   التحقق من المشر

ق، سيظهر للمستخدم إط
ُّ
" الذي سيعرض أخطاء/ تحذيرات قد تنشأ Verification Reportار تقرير التحقق "فور انتهاء التحق

ي حالة التحقق الناجح.  59الشكل عن التحقق. ويعرض 
ن
ي ستظهر ف

 الشاشة البر

 

 

وع، ال توجد أخطاء 59الشكل   التحقق من المشر

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

ي 
وع. ويرد فن ي خالفها المشر

د كل صف من صفوف و مثال عىل تقرير التحقق.  60الشكل وإرشادات التحقق الُمكتشفة البر
ِّ
ُيحد

 يتجاهله المستخدم.  يمكنالجدول هل هذا خطأ يجب تصحيحه أم تحذير 

 

 

وع، األخطاء/ التحذيرات 60الشكل   التحقق من المشر

وع 4.1.1.5  تصدير المشر
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وع إل ملف وع  zip.يمكن تصدير المشر اد المشر وع أو الستب  لكي يتسبن للمستخدم االحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات المشر
ي 
ن
ح ف

َّ
تة عليه، كما هو ُموض ي آخر تكون أداة الويبو للتسلسل ُمثبَّ  . 61الشكل  باستخدام حاسوب مكتبر

 

 

وع 61الشكل   تصدير المشر

وع. Exportر عىل زر "انق (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 والموقع الذي ُحفظ فيه، كما هو  يط أزرق يحتوي عىل اسم المشر وع بنجاح، سيظهر أعىل الشاشة رسر ي حالة تصدير المشر
وفن

ي 
ح فن

َّ
 . 62الشكل ُموض

 

 

وع، نجاح 62الشكل   تصدير المشر

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

ن
" الموجود ف

ي 
ن
 )انظر63الشكل الُمحاط بمستطيل أحمر ف

ً
وع أوال  إل بدء عملية التحقق من المشر

ً
 . (3.1.1.5 . وسيؤدي ذلك تلقائيا

 

 

 إنشاء كشف تسلسىلي  63الشكل 

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

ُّ
وع عملية التحق وإذا اجتاز المشر

ي xml)بنسق  ST.26المعيار 
ح فن

َّ
 . 64لشكل ا.(، كما هو ُموض

 

 

 نافذة الحوار الخاصة بإنشاء كشف تسلسىلي  64لشكل ا

 مالحظة: 

ي  Linuxنظام هناك مشكلة معروفة عند استخدام 
اح اسم الملف  ،"\ "، هي إضافيةأن هناك عالمة  تتمثل فن جرى حذف هذه االتظهر عند اقبر . ولحل هذه المشكلة، يُ ي

اضن فبر
 ل الحفظ. العالمة اإلضافية بشكل يدوي قب

ي 
ح فن

َّ
يط أحمر عىل النحو الُموض ق، فسيظهر إطار تقرير التحقق إل جانب رسر

ُّ
ي عملية التحق

وع فن  . 65الشكل  وإذا أخفق المشر
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، فشل 65الشكل    إنشاء كشف تسلسىلي

 معلومات عامة 2.1.5

ي ربط الكشف التسلسىلي الُمنشأ يسمح هذا القسم للمستخدم بإدخا
ستخدم فن

ُ
ي ت
اءة نفسه، البر ل المعلومات المتعلقة بطلب البر

 بهذا الطلب. 

 تحديد الطلب 1.2.1.5

اءة ومعلومات Application Identificationيرتبط القسم الفرعي " ي قسم المعلومات العامة بحالة طلب البر
" الموجود فن

د، انظر 
َّ
وع الُمحد  . 66الشكل  المشر

 

 

 تحديد الطلب 66الشكل 

"، انقر عىل أيقونة القلم الُمشار إليها، الموجودة عن Application Identificationلتحرير المعلومات داخل القسم الفرعي "
. وبعد ذلك، يجب عىل المستخدم تقديم المعلومات بناًء   القسم الفرعي

ن ي يمي 
 : 67الشكل عىل الخطوات اآلتية الموضحة فن

( IP Officeإذا كان للطلب رقم مخصص له بالفعل، فيجب عىل المستخدم تحديد رمز مكتب الملكية الفكرية ) (1
وِدع فيه الطلب.  وهو رمز معيار الويبو 

ُ
 . ST.3الذي أ

خِط  (2
ُ
د هل أ

ِّ
م فحسب داخل ملف الطلب، وذلك ويجب عىل المستخدم أن ُيحد

ِّ
د
ُ
ر بالفعل برقم الطلب أم ال، أو ق

 عن طريق اختيار الزر التبادلي المناسب. 

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

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

 وفن

ي ل (4
ص للطلب بالفعل، فينبغن اءة. وإذا كان هناك رقم ُمخصَّ م للبر

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

 "Saveانقر عىل الزر األزرق " (6

 مالحظة: 

 
ً
ي تم إدخالها، سيظهر دائما

  تحذير  بغض النظر عن المعلومات البر
ّ
ي تقرير التحق

 الرقم إذا كان غب  موجود وأنه ال بد من رقم التحديد مفاده أن ق فن
ً
 The application " معينا

identification number is absent.  The application number is mandatory if the application number has been assigned  ." 

 

 

 لطلبنموذج التحرير الخاص بتحديد ا 67الشكل 

 تحديد طلبات األولوية 2.2.1.5

وع، يجب عىل المستخدم أن ينقر عىل زر " " Add Earliest Priority Identificationإلضافة طلب يحطن باألولوية إل المشر
ي 
ح فن

َّ
وع، الُموض ي قسم المعلومات العامة بإطار تفاصيل المشر

 . 68الشكل  فن

 

 

 طلب األولوية األقدم 68الشكل 

 هو الطلب األقدم، يجب عىل المستخدم اختيار "
ً
د حاليا

َّ
 Selected" من القائمة المنسدلة "Yesلجعل طلب األولوية الُمحد

Earliest Priority Applicationد هو الطلب األقدم عند إنشاء الكش
َّ
ف ".  وسيؤدي ذلك إل جعل طلب األولوية الُمحد

 .  التسلسىلي

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

َّ
ي الطبقة المنبثقة، الُموض

 . 69الشكل  " فن
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 نموذج التحرير الخاص بطلب األولوية األقدم 69الشكل 

ع  3.2.1.5  المودع والمخير

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

ن
" داخل قسم المعلومات العامة ف
ي بتقديم تعليمات عامة

ع متطابقة، ولذلك سنكتقن ريد إدراج كلٍّ من مودع الطلب والمخبر
ُ
ن إذا أ ، ولكن يجب تكرار هذه العملية مرتي 

ع.   المخبر
ً
وع، حبر لو كان مودع الطلب هو أيضا ي المشر

 فن

ي 
ح فن

َّ
، كما هو ُموض ن ي حالة اختيار "70الشكل وستظهر طبقة منبثقة تحتوي عىل زري اختيار تبادليي 

 Existing. وفن
applicant/inventor ن والمؤسسات ي تتضمن األشخاص المحفوظي 

"، يمكن للمستخدم أن يختار من القائمة المنسدلة البر
. ويعرض  ي  داخل المثيل المحىلي ألداة الحاسوب المكتبر

ً
،  70الشكل المحفوظة حاليا ن قائمة بها ثالثة من مودعي الطلبات الحاليي 

 ". John Smithمنهم "

 

 

ع موجود 70الشكل   إضافة مودع طلب/ مخبر

ي حالة اختيار "
 أو New applicant/inventorفن

ً
 جديدا

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

 (. 71الشكل و  1.2.4مؤسسة جديدة )انظر القسم 

 صالحالكشف التسلسىلي عتبر يُ طلب واحد فقط حبر ال ُيطلب سوى مودع  : مالحظة
ً
. مودع  تحديد عىل هذا النحو ، يجب و . ا ع واحد عىل أنه أساشي هذا و طلب و/أو مخبر

ي مودع هو 
ع الذي سيظهر فن ي تم إنشاؤه.  التسلسىلي الكشف الطلب/المخبر

 البر

ي النه
ي Add Applicant/Inventorاية، فور االنتهاء من إدخال التفاصيل، ينقر المستخدم عىل زر "وفن

ح فن
َّ
 . 71الشكل " الُموض

ي الشكل أدناه غب  مملوءة، لن يتمكن المستخدم من إضافة مودع الطلب، وسيطغن اللون 
 إل أن الخانات اإللزامية الواردة فن

ً
ونظرا
ي 
 ". Add Applicantعىل الزر األزرق " الفىصن
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ع جديد 71الشكل   إضافة مودع طلب/ مخبر

اع  4.2.1.5  اسم االخير

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

اع جديد، انقر عىل زر " (1  Add Invention titleوإلضافة عنوان اخبر
َّ
ي "، كما هو ُموض

 . 72الشكل ح فن

 

 

اع 72الشكل   إضافة عنوان االخبر

تب بها  (2
ُ
ي ك

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

فن
 العنوان. 

 ". Add Invention titleانقر عىل الزر األزرق " (3

ي معيار الويبو 
، عىل سبيل الجواز ال  ST.26ويقتىصن

ً
ي أي كشف تسلسىلي بلغة اإليداع. ولكن يمكن أيضا

اع فن أن ُيكتب عنوان االخبر
اع، بلغات أخرى وع أكبر من عنوان واحد لالخبر اع واحد لكل لغةاإللزام، أن يتضمن المشر يطة وجود عنوان اخبر . ويمكن إضافة ، رسر

اع باتباع الخطوات المذكورة أعاله. كل عنوان جديد لال   خبر

 التسلسالت 3.1.5

وع هو المكان الذي يقدم فيه المستخدم المعلومات التقنية المتعلقة Sequencesقسم " ي اإلطار الخاص بتفاصيل المشر
" فن
 بالتسلسالت نفسها. 

اده أو إدراجه أو إعادة ترتيبه، يجب عىل المستخدم أن  ل إل قسم "وإلنشاء تسلسل ما أو استب  ن ي أسفل Sequencesيبن
" الموجود فن

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

 اإلجراءات. 



 46الصفحة  دليل مستخدم أداة الويبو للتسلسل

 

 2022 أكتوبر  

 

 إنشاء تسلسل 1.3.1.5

ي Create new sequenceانقر عىل زر " (1
ن
ح ف

َّ
 . 73الشكل "، عىل النحو الُموض

 

 

 إنشاء تسلسل جديد 73الشكل 

ي 
ن
 : 74الشكل وترد بقية الخطوات ف

ي حقل  (2
 للتسلسل من خالل كتابة االسم فن

ً
يمكن للمستخدم، عىل سبيل االختيار ال اإللزام، أن يضع اسما

"Sequence nameن هذا التسل ، فستضع أداة الحاسوب "، وذلك لَيسهل تميب 
ً
رك هذا الحقل فارغا

ُ
ه. وإذا ت سل عن غب 

 يبدأ بكلمة "
ً
اضيا  افبر

ً
ي لكل تسلسل جديد اسما ايد بانتظامSeqالمكتبر ن  (’Seq_1’, ‘Seq_2’, ‘Seq_3‘) " ثم رقم يبر

(1) . 

ي المعيار 
ي القائمة المنسدلة وال ST.26ويجب عىل المستخدم أن يختار أحد أنواع الجزيئات الثالثة المسموح بها فن

واردة فن
"(DNA"و "RNA"و "AA )"(2)" ي الحقل النىصي

. مالحظة: إذا كان Residues"3 (3). ويجب إدخال التسلسل نفسه فن

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

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

ي 
صة البر ، وإما من الكائنات الُمخصَّ ي ي قاعدة بيانات أداة الحاسوب المكتبر

 فن
ً
دة مسبقا

َّ
اسم الكائن إما من قائمة كائنات ُمحد

 .
ً
ة بكتابة اسم الكائن، ستظهر قائمة منسدلة كل بساطبوعندما يبدأ المستخدم قام المستخدم بإنشائها وحفظها محليا

 . (4)تتضمن خيارات من كال المصدرين 

 تصنيف الكائن عن طريق اختيار 
ً
ي ( 5)من القائمة المنسدلة  4Qualifier Molecule Typeويمكن للمستخدم أيضا

البر
 .
ً
د مسبقا

َّ
 تختلف حسب نوع الجزيء الُمحد

ً
م قيما

ِّ
قد
ُ
 ت

ي خانة
ي حالة وضع عالمة فن

، فإن نموذج التسلسل سيحذف جميع Mark as an intentionally sequence "(6)" وفن
وع  القيود المفروضة عىل تقديم 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

، فسوف يتسع النموذج ليشمل The sequence contains both DNA & RNA "(6)وفن
 تسمح للمستخدم بوصف كل جزء من أجزاء 

ً
ظ موقع كل misc_featureبسمة ما " RNAو DNAحقوال

َ
".  وسوف ُيحف

ي سمة مختلفة من سمات "
دة فن

َّ
حظة" الخاصة بالتسلسل، إل جانب "مال  misc_feature "(7)جزء من األجزاء الُمحد

فة داخل كل "  بقيمة الحقل النىصي "misc_featureُمعرِّ
ً
ي كل Further Text" مع نوع الجزيء متبوعا

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

‘misc_feature’ feature ي
 كلتيهما.   RNAو DNAالتسلسل بأكمله؛ ألجزاء  "، ويجب القيام بذلك لجميع األجزاء فن

                                                
 لالطالع عىل جداول رموز النوكليوتيد ورموز األحماض األمينية الصالحة 3و 1المرفق األول، القسمان  – ST.26 انظر معيار الويبو  3
ي إطار جدولي النوكليوتيدات واألحماض  8و 6ن المرفق األول، القسما – ST.26انظر معيار الويبو  4

ن
فات من أجل تحديد نوع الجزء ف لالطالع عىل قيم الُمعرِّ

 األمينية عىل التوالي 
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 نموذج إنشاء تسلسل جديد 74الشكل 

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. 

 التسلسل، وذلك أسفل قسم التسلسالت داخل إطار تفاصيل المشر

ي الموضع األخب  من قائمة التسلسالت، ويحمل الرقم التالي المتاح من أرقام تع
 فن
ً
 ريف التسلسالت. ويوجد التسلسل الُمنشأ حديثا

 (4.3.1.5)لالطالع عىل تفاصيل بشأن كيفية إعادة ترتيب قائمة التسلسالت، انظر القسم 

 

 

 عرض التسلسل 75الشكل 

اد تسلسل 2.3.1.5  استير
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وع م اد تسلسالت من ملفات إل المشر  استب 
ً
. وأنساق الملفات المقبولةيمكن أيضا

ً
ة ، sequence-multi، وrawهي  5بارسر

ي الملف عند تحديد الملف. ST.25، وST.26، وFASTAو
ن
 النسق المستخدم ف

ً
ي تلقائيا  . وستكتشف أداة الحاسوب المكتبر

ي Import sequenceانقر عىل زر " (1
ن
ح ف

َّ
 . 76الشكل  " الُموض

 

 

اد التسلسل 76الشكل   استب 

ي ”Upload file [.txt, .xml]“انقر عىل زر  (2
ن
ح ف

َّ
 . 77الشكل  ، الُموض

اده. وستكتشف أداة الحاسوب  وعند ظهور نافذة الحوار، حدد الملف الذي يحتوي عىل بيانات التسلسل المطلوب استب 
ي النسق الُمستخد اد. المكتبر ق عند االستب 

ُّ
جري بعض عمليات التحق

ُ
 م، وست

 

 

اد التسلسل )نافذة حوار( 77الشكل   استب 

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

ي القسم 
 الذي يجب تقديم هذه الملفات به.  من هذه الوثيقة النسق6ويرد فن

ي حالة اختيار ملف بنسق 
 خانة االختيار "78الشكل )انظر  ST.26أو  ST.25وفن

ً
ى المستخدم أوال  Select Range(، فسب 

Sequences "(1) ي خانة االختيار إل فتح جدول
الخاصة بكل تسلسل به أرقام تعريف التسلسالت  (2). وسيؤدي وضع عالمة فن

وع.  ي المشر
ي قائمة التسلسالت الموجودة فن

لَحق به هذه التسلسالت فن
ُ
تيب الذي ست ي الملف والبر

 فن

                                                
ي هذه الوثيقة )القسم  5

ن
 (6انظر قسم أنساق الملفات ف
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وع، فيمكنه تحديد النطاق المطلوب ألرقام تعريف التسلسالت  اد جميع التسلسالت إل المشر ي استب 
ن
وإذا كان المستخدم ال يرغب ف

(3 .) 

ي شكل ويمكن إدخال تسلسل واحد أو قائم
ن
 . x-yة تسلسالت مفصولة بفواصل أو نطاق تسلسالت ف

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

 

اد التسلسل، نسق  78الشكل   ST.25/ ST.26استب 

اد ملف بنسق  ي حالة استب 
(، 79الشكل عىل معلومات عن هذا النسق، وانظر  للحصول 1.6)انظر القسم  multi-sequenceفن

ى المستخدم خانة االختيار " ي تلك الخانة، سيظهر جدول معاينة به Select Range Sequences "(1)سب 
، وعند وضع عالمة فن
ي عمود 

ي الملف باإلضافة إل تفاصيل كل تسلسل فن
: ومنها اسم التسلسل ونوع Detail "(2)"أرقام تعريف التسلسالت الموجودة فن

 الجزيء واسم الكائن. 

وع  ادها إل قائمة التسلسالت داخل المشر ي استب 
ي يرغب فن

د المستخدم نطاق أرقام تعريف التسلسالت البر
ِّ
 . (3)ويجب أن ُيحد

 ، ي
اضن .  سُيعرض العدد اإلجمالي لتسلسالت الكشوف التسلسلية المختارةوبشكل افبر تيب رتىلي  ببر
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اد التسلسل، نسق  79الشكل   multi-sequenceاستب 

ان  اد التسلسالت ه نالمقبوالوالنسقان األخب  ي عملية استب 
ن )انظر القسمFASTA و raw ما فن ف هذا(. 4.6و 3.6 ي  ن وال ُيعرِّ

 إال ت انالنسق
ً
 واحد سلسال

ً
ي  rawفقط لكل ملف. وعند تحديد ملف بنسق  ا

ح فن
َّ
اده، ستعرض األداة نموذج التحرير الُموض الستب 

اد ملف بنسق 80الشكل  ي  FASTA، وعند استب 
ي للمستخدم أن يواصل . 81الشكل يظهر نموذج التحرير الموضح فن

العملية وينبغن
 . يةاإللزام ولالحق ملءعن طريق 

 

 

اد التسلسل، نسق  80الشكل   RAWاستب 
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اد التسلسل، نسق  81الشكل   FASTAاستب 

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

اد، ست ي القسم وبعد االستب 
ل فن اد" الُمفصَّ  . 4.5نتقل األداة إل إطار "تقرير االستب 

 

 إدخال التسلسل 3.3.1.5

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

ي أعىل قسم Insert Sequenceإلدراج تسلسل ما فن
" فن

ي التسلسالت )وهو ا
ح فن

َّ
 (. 82الشكل لزر الُموض

 

 

 إدراج تسلسل 82الشكل 

(. ويجب عىل المستخدم إدخال جميع المعلومات المطلوبة إلنشاء التسلسل 83الشكل ستظهر طبقة ُمنبثقة بها نموذج )انظر 
ي أن يظهر فيه 1.3.1.5)انظر القسم 

ي الركن العلوي األيش من النموذج، الموضع الذي ينبغن
 إل ذلك، يجب أن ُيدِخل، فن

ً
(، وإضافة

ي 
ح فن

َّ
ي قائمة التسلسالت )الُموض

 (. 83الشكل التسلسل فن
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 موذج إدراج تسلسلن 83الشكل 

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

َّ
"، وهما ُموض

ي 
 فن
ً
 . 83الشكل  أيضا

 

 

 تم إدراج التسلسل 84الشكل 

"، فسوف يظهر جدول تسلسالت قابل للطي بعد إنشاء Insert & Display sequenceرق "وإذا نقر المستخدم عىل الزر األز 
ي 
ن فن وع، عىل النحو المبي  ي إطار تفاصيل المشر

 . 84الشكل  التسلسل، وذلك أسفل قائمة التسلسالت فن

 إعادة ترتيب التسلسل 4.3.1.5

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

لذي ينبغن
عرض خطوات تغيب  ترتيب التسلسالت من 

ُ
 )النتيجة(.  87الشكل )البداية( إل  85الشكل وذلك باتباع الخطوات اآلتية. وت

ي Reorder Sequenceانقر عىل زر " (1
ح فن

َّ
 . 85الشكل "، الُموض
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 إعادة ترتيب التسلسل 85الشكل 

تيب الحالي لقائمة التسلسل، كما  (2 ل إليه حسب البر
َ
نق
ُ
حدد ما تريد نقله من التسلسالت، وحدد الموضع الذي ست

ي 
ح فن

َّ
 . 86الشكل  هو ُموض

 

 

 نموذج إعادة ترتيب التسلسل 86الشكل 

ي  (3
ي الموضع الجديد.  87الشكل يظهر التسلسل اآلن فن

 فن
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 التسلسل بعد إعادة ترتيبه 87الشكل 

 التحرير اإلجمالي  5.3.1.5

ات عىل تسلسالت متعددة.  ما يحتاجعند اإلجمالي تخدام التحرير يمكن للمستخدم اس االنتقال  ورغم أنه من الممكنإل إجراء تغيب 
 فرادى إل 

ً
وعات بالنسبة إل التسلسالت وتحريرها، فإن هذا لن يكون ممكنا ي تحتوي عىل عدد كبب  من التسلسالت.  المشر

 البر

ي الشكBulk edit" زر  انقر عىل (1
ن فن  : ل أدناه" المبي 

 التحرير اإلجمالي  88الشكل 

  'Organism'أو  'Qualifier molecule type'إما ، أي "Type of bulk edit"التحرير اإلجمالي نوع  اخبر  (2
 . 'Feature'أو 
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 نوع التحرير اإلجمالي  89الشكل 

ي و 
ن
ن ف أن تسلسل األحماض النووية فقط يمكن أن ب، يخبر النظام المستخدم نوع التحرير اإلجمالي  89الشكل كما هو مبي 
ن لتسلسل األحماض األمينية ها نفس" )ألن القيمة mol_type"المحرر المعّرف يكون له قيمة  عي 

ُ
ي  ت

بواسطة بشكل تلقائ 
 "(. protein" عىل أنها النظام 

ي سينطبق عليها بعد اختيار نوع ا (3
لجزيء، يطلب النظام من المستخدم اختيار نوع تسلسالت األحماض النووية البر

 التحرير. 

 

 نوع الجزيء المعّرف المراد تحديثه 90الشكل 

ي و 
ن فن   ينبه، 90الشكل كما هو مبي 

ً
ن أيضا ي " للتسلسالت mol_type" المعّرفأن إل  النظام المستخدمي 

فيها يكون  البر
، وإذا قاموا بتغيب  هذه القيم، "other RNA"" أو other DNA"يجب أن يكون " synthetic sequenceالكائن = "
وع. تثبيت خطأ عند فسيحدث   المشر

4)  .  ويعرض النظام اختيار التسلسالت من أجل تحريرها بشكل إجمالي
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ف 91الشكل  ث نوع جزيء الُمعرِّ
ّ
 المحد

 : وعند اختيار التحرير اإلجمالي من أجل تحرير الكائن
نطاق فات معرّ يجب عىل المستخدم إدخال و . (1)عىل أنه كائن " Type of bulk edit"نوع التحرير اإلجمالي اخبر  (1

"، فسيقوم النظام synthetic construct" باستخدام . ثم إذا اختار المستخدم تعديل قيمة الكائن(2) المراد تحريرها التسلسل 
 المعّرف بإعالمه بأن نوع جزيء 

ً
  (3)نوع الجزيء.  بحسب" RNA other" أو "DNA otherإل " سيتغب  تلقائيا

 

 
 الكائن -التحرير اإلجمالي  92الشكل 

 : ة(" )سمFeature"وعندما يكون نوع التحرير اإلجمالي هو 
نطاق معّرفات يجب عىل المستخدم إدخال و  . (1)" عىل أنه سمة Type of bulk edit"نوع التحرير اإلجمالي اخبر  (1

باستخدام موقع السمة  . ثم إذا اختار المستخدم تعديل قيمة(3)ونوع الجزيء  (2)المراد تحريرها التسلسل 
"complement(join(1..30,61..90))ث األداة جمي

ّ
ن  منطقة التشفب  ع سمات "، فستحد من خالل  3و 2من أجل التسلسلي 

 
ّ
 . مةالقيمة المقد
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 سمة -التحرير اإلجمالي  93الشكل 

 تحرير التسلسل 6.3.1.5

ي 
ح فن

َّ
)رقم تعريف  94الشكل لتحرير تسلسل ما، يجب أن ينقر المستخدم عىل رقم تعريف التسلسل المراد تعديله، كما هو ُموض

 '(. 1التسلسل هو '

 مالحظة:  

رقم بالتوالي  و  ،"SEQ ID #1" 1بمعرف التسلسل والرقم  ST.26المتوافقة مع معيار الويبو  يةكشوف التسلسلاليجب أن تبدأ جميع 
ُ
 نهاية التسلسل. حبر ت

 

 تحرير التسلسل 94الشكل 

ي سيؤدي ذلك إل
ح فن

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

 . 95الشكل  فتح قسم جديد فن

، وجدول قائمة السمات Basic Information "(1)ويتألف قسم التسلسالت من نموذج تحرير المعلومات األساسية "
"Features "(2)لتسلسل "، ونموذج تحرير بقايا اResidues "(3) . 



 58الصفحة  دليل مستخدم أداة الويبو للتسلسل

 

 2022 أكتوبر  

 

 

 تحرير التسلسل، عرض التسلسل 95الشكل 

 السمات 7.3.1.5

:  ST.26ينص معيار الويبو  ، حسب "source"عىل أن كل تسلسل يجب أن تكون له عىل األقل سمة واحدة مرتبطة به، أال وهي
ن أن تحتوي كل سمة مصدر عىل معرّ  نوع الجزيء.  ، وهما: وويتعي  ن ن إلزاميي   . mol_typeو organismفي 

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

 سمة من سمات التسلسل. 

ي معيار ال
األنساق المسموح بها لتحديد  ST.26ويبو ويشب  موقع السمة إل الجزء الذي توجد فيه السمة من أجزاء التسلسل.  وترد فن

 :  موقع السمة، وهي كما يىلي

 xرقم بقية مفردة:  •

د نطاق التسلسل:  •
ِّ
حد

ُ
 x..yأرقام بقايا ت

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

َّ
> ,x, >x, <x..y, x..>yبقايا ما قبل رقم البقية الُمحد

x..>y< 

ن نوكليوتيدين متج •  x^yاورين: موقع بي 

 x..yأرقام بقايا يربط بينها تشابك داخل السلسلة:  •

 الموقع لتشكيل أوصاف مواقع معقدة:  عواملويمكن استخدام 

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

• ")location…,location, location( order ء بشأن ما إذا  ": توجد ي
 شر
ً
د، ولكن ال ُيفَهم ضمنا

َّ
تيب الُمحد العنارص بالبر

 أم ال. 
ً
 كان انضمام هذه العنارص منطقيا

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

ي االتجاه من الذرة 
ي االتجاه الذي يحاكي االتجاه من الذرة  3ذرة إل ال 5الموقع، عند قراءتها فن

 . 3إل الذرة  5أو فن

د، وهو الزر Add featureإلضافة سمة جديدة إل التسلسل، انقر عىل زر "
َّ
ي قسم السمات الخاص بالتسلسل الُمحد

" فن
ي 
ح أدناه فن

َّ
 . 96الشكل  الُموض
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 إضافة سمة 96الشكل 

ي 
ن
حة ف

َّ
ي تظهر )الُموض

ي الطبقة الُمنبثقة البر
ن
د موقع  6(، اخبر أحد مفاتيح السمات97الشكل بعد ذلك، ف

ِّ
من القائمة المنسدلة، وحد

 السمة داخل التسلسل الذي تنطبق عليه السمة. 

 

 

 الُمنبثقة إضافة سمة، الطبقة 97الشكل 

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

فات إل السمة فن  إضافة ُمعرِّ
ً
 (. 3.5 يمكن أيضا

                                                
 خاصة بالنوكليوتيدات واألحماض األمينيةلالطالع عىل جداول مفاتيح السمات ال 7و 5المرفق األول، القسمان  – ST.26انظر معيار الويبو  6
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ي نهاية الجملة "
ن
ح مفصل لنسق موقع السمة. ويرد الرابط ف ضيف رابط للحصول عىل رسر

ُ
خط تحت  ". وقد ُوضعClick hereأ

ي الشكل 
ن
 ليسهل عىل المستخدم التعرف عليه.  86الرابط ف

 رابط موقع السمة 98الشكل 

ي النهاية، انقر عىل الزر األزرق "
ن
ي Create Featureوف

ن
ح ف

َّ
 . 97الشكل  "، الُموض

 (CDSسمات منطقة التشفب  ) 1.7.3.1.5

ي ُيستخدم نوع 
ن
مسمات منطقة التشفب  ف ن وصف تسلسل البر وتينات ب  بشكل سمات منطقة التشفب  وقد تتضمن . 7ألحد البر

ي ل
، وإذا استوفن ذلك متطلبات الحد األدئن من الطول، فستظهر ككشف لتسلسل الذي تنتمي إليهاختياري ترجمة الحمض األميبن

وع. تسلسىلي منفصل  ي المشر
ف "الرقم المرجغي لتعريف تسويرد فن ي الُمعرِّ

َجم فن داخل  "protein_idلسل األحماض األمينية الُمبر
 .  سمة منطقة التشفب  الخاصة بالتسلسل األصىلي

 إل سمة CDSوعند إنشاء سمة منطقة التشفب  "
ً
ف "ترجمة" تلقائيا )بقيمة منطقة التشفب  " لتسلسل ما، يمكن إضافة ُمعرِّ

اضية للشفرة الجينية "  متبقالجزء إل جانب قيمة معّرف لل"( Standard Codeشفرة موحدة " - 1 " هي Genetic Codeافبر
جم ي موقع السمة. من التسلسل  المبر

 توليد معرّ عىل النحو المشار إليه فن
ً
ن "ويمكن أيضا وتي  وتسلسل منفصل " protein idف البر

ي المعلومات األساسية لألحماض األمينية 
وعالواردة من خالل تحديد خانة الخيارات فن ي أعىل صفحة تفاصيل المشر

الشكل )انظر  فن
 للمستخدم أن ُينسر  102

ً
، ويمكن حذفه بعد اإلنشاء. ويمكن أيضا

ً
ف ليس إلزاميا " translation"معّرف (. إال أن هذا الُمعرِّ

  "protein_id" ومعّرف
ً
 . ي أنشأه المستخدمالذ لتسلسل ذي الصلةل، وأن يشب  إل الرقم المرجغي يدويا

 : مالحظة

ي Automatically add a translation qualifierإن خانة االختيار "
اضن  من " محددة بشكل افبر

ً
 . 2.1.0اإلصدار اعتبارا

 

 
 
 إنشاء سمات منطقة التشفير تلقائيا

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

ي الشاشة الخاصة بالتسلس (1
" كمفتاح السمة. وإذا تم تحديد خانة االختيار CDS" واخبر "Add featureل، انقر عىل زر "فن

جمة تلقائيا " ي المعلومات األساسية، automatically add a translation qualifierالخاصة بإضافة معّرف البر
" فن

جمة وقيمته ومعرف   معّرف البر
ً
ألمينية المنفصل المرتبط به )إذا كان ذلك وتسلسل األحماض ا protein_idفسيضاف تلقائيا

( عند إضافة سمة منطقة التشفب  إل تسلسل النوكليوتيدات. 
ً
 مناسبا

2)  .
ً
جمة يدويا ف للبر  خيار إنشاء ُمعرِّ

ً
 وللمستخدم أيضا

 

                                                
7 e.html-https://www.ddbj.nig.ac.jp/ddbj/cds 

https://www.ddbj.nig.ac.jp/ddbj/cds-e.html
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جمة 99الشكل   إنشاء معرف للبر

 
فات، يجب عليه أن ينقر عىل زر "وحينما ينتهي المستخدم من تحرير السمة وما  (3 " Create Featureيتعلق بها من ُمعرِّ

ي  لحفظها. وتظهر 
ن
 . سمة منطقة التشفب  الناتجة عن ذلك100الشكل ف

 
 سمة منطقة التشفب   100الشكل 

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

 = القيمة المتاحة التالية من أرقام تعريف التسلسالترقم تعريف التسلسل •

َجمالطول •  = طول التسلسل الُمبر

ي حقل " اسم التسلسل •
ف "Sequence Name= القيمة الواردة فن م أي ...  " )انظر translation" لُمعرِّ

َّ
(. وإذا لم ُيقد

ي للتس
اضن  _#’(. Seq)‘لسل اسم، فسُيستخدم االسم االفبر

 "AA= "نوع الجزيء •

مة للتسلسل األصىلي الكائن اسم •
َّ
 = نفس القيمة الُمقد

ف •  "protein= "نوع جزيء الُمعرِّ

جمة للتسلسل األصىلي بقايا التسلسل •
 = القيم الُمبر

ي 
سفر عنه هذه العملية بعد اكتما101الشكل ويظهر فن

ُ
 لها. مثال عىل ما سوف ت
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، تسلسل تم إنشاؤه 101الشكل   سمة منطقة التشفب 

َجم:  مالحظة  بخصوص إنشاء التسلسل الُمبر

َجم إال إذا كان  نشأ التسلسل الُمبر عتبر )عىل سبيل المثال،  محددة بشكل خاص عنارص متبقيةأرب  ع  4يحتوي عىل األقل عىل ال يُ
 أحرف(.  3 عىل أنه AXTGيُ

ف " ي حالة تعديل الُمعرِّ
 translationوفن

 
ف عن "، إذا قل حذف ترجمة التسلسل ذي الصلة، وسُيحذف كذلك محددة بشكل خاص عنارص متبقية 4ت قيمة الُمعرِّ

ُ
، فسوف ت

ف "  ". protein_idالُمعرِّ

 

جمة اآللية لسمة منطقة التشفب   102الشكل 
 الخانة للتشغيل : تحدد CDSمعالجة البر

ي مستعار عند سمات منطقة التشفير نصائح حول  
 : إدراج معّرف مستعار أو معّرف جينز

 
 
جمة التلقائية عند إضافة تأك ي مستعار د من إيقاف تشغيل البر

 . سمة منطقة التشفب  ل إمعّرف مستعار أو معّرف جيبن

جمة اآللية عند إضافة و  ي مستعار معّرف مستعإذا لم يتم إيقاف تشغيل البر
إضافة فسيتم ، سمة منطقة التشفب  إل ار أو معّرف جيبن

جمة   معّرف البر
ً
وع، ثم و . عند تحديث سمة منطقة التشفب   تلقائيا جمة التلقائية للمشر لتصحيح هذا الخطأ، قم بإيقاف تشغيل البر

جمة ومعرّ سمة منطقة التشفب  افتح  ن واحذف البر وتي   . السمةث ، ثم قم بتحدي"protein_id" فات البر
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جمة اآللية لسمة منطقة التشفب   103الشكل 
 CDSتشغيل البر

جمة واسم التسلسل من نموذج تحرير  ، فيمكن تحديد قيمة جدول البر
ً
جمة تلقائيا ف البر ي إنشاء ُمعرِّ

وإذا كان المستخدم يرغب فن
ف.  وعندما ُينسر  المستخدُم السمة، ستقوم األ  ف "الُمعرِّ جمة ثم إضافة ُمعرِّ " إل السمة وتسلسل protein_idداة بإجراء البر

جمة.   جديد بقيمة البر

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

ُ
" أو transl_except" أو "transl_tableولن ت

"codon_start .ث التسلسل ذي الصلة
َّ
ي هذه الحالة سُيحد

 "، وفن

 حظة: مال 

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

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

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

 

 نصائح حول استخدام كودون التوقف: 

ي نهاية سمة منطقة التشفب  فقط، لإلشارة إلعىل النحو المعتاد 
نهاية تسلسل األحماض  نقطة ، يجب أن يكون كودون التوقف فن

ي منتصف سمة منطقة التشفب  ما لم يكن هناك الُمعّرف 
 أن يكون فن

ً
ي أبدا

ي يشب  الذ transl_exceptاألمينية المشفرة. وال ينبغن
 . ن ي معي 

ي تسلسل حمض أميبن
 إل وجوب ترجمة كودون التوقف فن

ي منتصف سمة منطقة التشفب  
، ولم يكن هناك المعّرف )المشار إليها باللون األصفر أدناه( وإذا كان كودون التوقف فن

transl_except  ي
، كما هو موضح فن ن ي معي 

ي تسلسل حمض أميبن
، 104الشكل  الذي يشب  إل وجوب ترجمة كودون التوقف فن

يط أحمر إلخبار المستخدم بأنه لن يتم إنشاء أي ترجمة.  جمة هناك وسيظهر رسر  فيجب أن توقف األداة البر
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جمة اآللية قيد التشغيل ويحتوي التسلسل عىل كودون توقف غب  صحيح 104الشكل   مرب  ع اختيار البر

ي وسيدرج خ
ن
ن الخاص به، كما هو موضح ف مب 

ي تسلسل البر
ن
ي تقرير التحقق لتنبيه المستخدم بوجود مشكلة ف

ن
الصفحة  1الشكل طأ ف

 . 105الشكل الرئيسية

 

 

ي التحقق من كودون التوق 105الشكل 
ن
 ف غب  الصحيحتسلسل يحتوي عىل خطأ ف
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 المعّرفات 8.3.1.5

ي 
ن
. وف ي

 تلك السمة المعنية من جدول السمات الخاص بالتسلسل المعبن
ً
فات سمة ما، يجب عىل المستخدم أن يحدد أوال لعرض ُمعرِّ

ي 
ن
حيط106الشكل المثال الموضح ف

ُ
 أحمر.  " بمستطيلsourceسمة "الخاص ب ت أيقونة قلم الرصاص، أ

 

 

فات 106الشكل   عرض الُمعرِّ

ي  زر قلم الرصاصسيؤدي النقر عىل 
ح فن

َّ
 . 107الشكل إل إظهار الطبقة المنبثقة اآلتية الخاصة بالسمة، كما هو ُموض

 

 

فات 107الشكل   إضافة/ تحرير الُمعرِّ

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

ً
دة حاليا

َّ
 . Add qualifier "(2)إل السمة الُمحد

ي 
ف، سيظهر للمستخدم الحقالن الموضحان فن )يجب  Qualifier name"8، وهما: "108الشكل وعند تحرير أو إضافة ُمعرِّ

 ". Qualifier valueاختياره من قائمة منسدلة(، و"

                                                
فات الممكنة للنوكليوتيدات واألحماض 8و 6المرفق األول، القسمان  – ST.26انظر معيار الويبو  8  األمينية لالطالع عىل جميع الُمعرِّ
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ف 108الشكل   نموذج الُمعرِّ

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

-  
 
دة مسبقا

َّ
فات ذات قيم ُمحد دة  : يتخذ حقلُمعرِّ

َّ
القيمة شكل قائمة منسدلة يختار منها المستخدم إحدى القيم الُمحد

 : ي
ي المثال اآلئر

ن
ح ف

َّ
ف، كما هو ُموض  للُمعرِّ

ً
 مسبقا

 

 

  109الشكل 
ً
دة مسبقا

َّ
فات ذات قيم ُمحد  ُمعرِّ

فات ذات نصوص حرة - ي تكون : يكون حقل القيمة من حقول النصوص الحرة. وباإل ُمعرِّ
ضافة إل اسم المعّرف وقيمته، البر

ية فقط، يظهر حقالن إضافيان للسماح للمستخدم بإدخال رمز اللغة )عىل سبيل المثال " ن ي ruباإلنكلب 
"( وقيمة اللغة المقابلة فن

 : ي
ي المثال اآلئر

ح فن
َّ
ية، كما هو ُموض ن  حقل قيمة معّرف غب  اللغة اإلنكلب 

 

 

فات ذات نصوص حرة 110الشكل   ُمعرِّ

ية " ن " Non English Free text language codeويجب ضبط حقل رمز اللغة بنفس قيمة رمز لغة النص الحر غب  اإلنجلب 
وع.  ي المعلومات التفصيلية للمشر

 المشار إليه فن

ية لكل لغة محددة إما ي ن اد اللغة المناسبة ويمكن للمستخدم إدخال سلسلة من القيم بخالف اللغة اإلنجلب   وإما عن طريق استب 
ً
دويا

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

َّ
فات ذات نسق ُمحد : حقل القيمة من حقول النصوص الحرة، ولكن يجري التحقق من القيمة الُمدخلة ُمعرِّ

 
َّ
ي القسم للتأكد من مطابقتها للقواعد الُمحد

ن
ح، لم ُيكتب ST.26من المرفق األول لمعيار الويبو  69دة الواردة ف

َّ
ي المثال الُموض

ن
. وف

 التاري    خ بالنسق الصحيح: 

 

  111الشكل 
ً
د مسبقا

َّ
فات ذات نسق ُمحد  ُمعرِّ

  

سمح بتقديم قيمة لها -
ُ
فات ال ي ف غب  قابل للتُمعرِّ : . حقل قيمة الُمعرِّ ي

ي المثال اآلئر
ن
ح ف

َّ
 حرير، كما هو ُموض

 

 

فات ال ُيسمح بتقديم قيمة لها 112الشكل   ُمعرِّ

 مالحظة: 

 وال يمكن حذفها. فقط يمكن تعديلها فmol_type ، وأما معّرفات الكائن وال يمكن تعديل موقع السمة بالنسبة إل سمة المصدر بعد إنشائها 

ف الجديد، أو عىل "Create Qualifierء، يجب عىل المستخدم أن ينقر عىل الزر األزرق "وعند االنتها  " Save" إلضافة الُمعرِّ
 . ف الحالي

دِخلت عىل الُمعرِّ
ُ
ي أ
ات البر  لحفظ التغيب 

، هي أن المستخدم يجب أن ينقر عىل زر " ف واحد أو أكبر ة، فور إضافة أو تعديل ُمعرِّ " Update featureوالخطوة األخب 
ي 
ح فن

َّ
ي أسفل الطبقة المنبثقة الخاصة بالسمة، الُموض

 . 113الشكل الموجود فن

 

 

  تحديث السمة 113الشكل 

ق 2.5
ُّ
 تقرير التحق

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

يط القوائم أعىل اإلطار. VERIFICATION REPORTرابط " ي رسر
 " الموجود فن

                                                
فات.  6المرفق األول، القسم  – ST.26انظر معيار الويبو  9  لالطالع عىل القواعد المتعلقة بهذه الُمعرِّ
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ق، انظر القسم
ُّ
 . 3.1.1.5 لمزيد من التفاصيل عن كيفية إنشاء تقرير التحق

 

 

ق 114الشكل 
ُّ
 إطار/ زر التحق

وع من عدمها، وهما:  ي حالة وجود 115الشكل سوف ينتج عن ذلك أحد إطارين حسب صالحية الكشف التسلسىلي للمشر
. فن

ي عملية التحقق. 116الشكل أخطاء/ تحذيرات، و 
ي حالة النجاح فن

 . فن

 

 

ق، توجد أخطاء تقرير  115الشكل 
ُّ
 التحق

 

ق إل ملف 
ُّ
ي الركن األيمن العلوي منPrint Reportبالنقر عىل زر " PDFويمكن تحويل تقرير التحق

ح فن
َّ
. 115الشكل  " الُموض

ي برنامج عرض ملفات 
ي   PDFوسُيعرض التقرير الناتج فن

ح فن
َّ
 . 2.3القسم كما هو ُموض
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ق، ال توجد أخطاء 116الشكل 
ُّ
  تقرير التحق

فات ال 3.5  المعتمدة عىل اللغةُمعرِّ

ي إطار "
ن
 ف
ً
وع ترد أيضا ي المشر

ن
" ف

ً
 حرا

ً
ي ُيسمح بأن تكون قيمتها "نصا

فات البر  LANGUAGE DEPENDENTإن الُمعرِّ
QUALIFIERS .وع  " بصفحة المشر

ضيف أحد وكلم
ُ
فات الا أ ، المعتمدة عىل اللغة ُمعرِّ وع الحالي

 سُيعرض إل المشر
ً
ف أيضا ي الُمعرِّ
ن
ي ف

ن
ح ف

َّ
الشكل هذا اإلطار، كما هو ُموض

117 . 

 

 

فات الإطار  117الشكل   المعتمدة عىل اللغةُمعرِّ

ف عن طريق النقر عىل يمكن للمستخدم تعديل قيمة او  جمة المرتبطة بالُمعرِّ ح ”"Qualifier Nameلنص الحر المبر
َّ
، كما هو ُموض

ي 
 . أسفل الجدول ، وسيؤدي ذلك إل إظهار طبقة منبثقة بها نموذج تحرير 107الشكل فن

ن عىل حيث يلزم  ةالحر  وصالنصمعّرفات من  XLIFFير ملف تصدلالمستخدم توفب  كود اللغة المصدر ورمز اللغة الهدف  وسيتعي 
اد ملف  ن قبل إعادة استب  جمي 

جمة من قبل المبر  . XLIFFتوفب  القيم المبر

اد معّرفات النصوص الحرة 1.3.5  استير

تصفح المن  لكي يتمكن"، ستفتح األداة مستكشف الملفات IMPORT FREE TEXT QUALIFIERSإذا نقر المستخدم عىل زر "
اده ويختاره( XLIFF .) د الملفإليجا جرى الذي يريد استب 

ُ
ن  عدة خطوات للتحقق من صحة إجراء المطابقات الصحيحة. وت بي 

ن المصدر والهدف  . قيم اللغتي 

 ويجب أن يحتوي الملف المحدد عىل عنارص البيانات التالية: 

وع •  اسم المشر

 رمز اللغة المستهدفة •

 رمز اللغة المصدر •
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 : XLIFFدة لكل عنرص من عنارص وح •

o " باتباع النسق: رقم مسبوق بالحرف( معّرف فريد للمّعرفq)" 

o ي عالمة اللغة المصدر
ن
 قيمة المعّرف ف

o ي عالمة اللغة المستهدفة
ن
 قيمة المعّرف ف

 

 

 متحقق منه XLIFFمثال عن ملف  118الشكل 

اده، ستطلب اتأكيد المستخدم لوبمجرد  ريد المتابعة بالفعل عن طريق يكان التحقق مما إذا  من المستخدم ألداة لملف المراد استب 
 (. 123الشكل و  119الشكل خطوات التحقق )انظر سلسلة تأكيد 

وع المحدد:  • ي الملف المصدر باسم المشر
وع فن  يقارن النظام اسم المشر

 

 

وع 119الشكل   التحقق من اسم المشر

 وسيعلم النظام المستخدم إذ تعذر تطابق أي من المعّرفات:  •
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 التحقق من تطابق المعّرفات 120الشكل 

ات المتعلقة باللغة المصدر وقيم المعّرفات:  •  وسيبلغ النظام المستخدم بالتغيب 

 

 التحقق من اللغة المصدر 121الشكل 

جمة المرتبطة بالمعّرفات:  • ات المتعلقة باللغة المستهدفة والقيم المبر  وسيبلغ النظام المستخدم بالتغيب 
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 التحقق من اللغة المستهدفة 122الشكل 

يط وبعد ذلك، سوف تتلقر  ي الجزء الالذي يُ التالي  الشر
ن
 SUCCESS: THE FREE TEXTعلوي باللون األزرق: "عرض ف

QUALIFIER HAS BEEN IMPORTED SUCCESSFULLY " إل جانب تقرير يعرض بالتفصيل القيم المستوردة السابقة
 من أجل معّرفات النصوص الحرة المعتمدة عىل اللغة.  والحالية

 

 

اد معّرف الن 123الشكل   ص الحرتقرير استب 

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

 . 123الشكل 

 تصدير معّرفات النصوص الحرة  2.3.5

وع ما إل ملف بنسق  فات النصوص الحرة لمشر  EXPORTعن طريق النقر عىل زر " XLIFFيمكن للمستخدم تصدير جميع ُمعرِّ
FREE TEXT QUALIFIERS د اسم الملف والمكان الذي سُيحفظ فيه

ِّ
ي أعىل اإلطار، وبعد ذلك يمكن للمستخدم أن ُيحد

" فن
ف.   الملف النىصي للُمعرِّ
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 :  ويتضمن الملف ما يىلي

وع.  •  لغة مصدر المشر

وع.  •  اللغة المستهدفة للمشر

 قيم معّرفات النصوص الحرة.  •

 10م معّرف ترجمة النصوص الحرة. قي •

ي  •
ن
ن ف ي الجدول المبي 

ن
 . 123الشكل معلومات المعّرفات والسمات ذات الصلة الواردة ف

ي القسم 
ن
جمة المناسبة باتباع الخطوات الموضحة ف ي األداة مرة أخرى بعد تقديم البر

ن
اده ف ويمكن عرض هذا الملف وتحريره واستب 

1.3.5 . 

اد التقرير 4.5  استير

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

 يحتوي عىل جميع multi-sequenceأو  FASTAأو  rawأو  ST.25أو  ST.26)بنسق 
ً
اد سيتضمن جدوال (، فإن تقرير ذلك االستب 

دِخلت ع
ُ
ي أ
ات البر وع ها إلدراج النسق الصحيحمن أجل تكييفها مع  المستوردة ىل البياناتالتغيب  ي المشر

ن
 . ف

اد  وع، فإن اإلطار الخاص بتقرير االستب  اد ولم ُيستورد أي تسلسل إل المشر وع لم ُينشأ عن طريق عملية استب  وإذا كان المشر
ي 
ن
يط الظاهر ف  . 124كل الشسيعرض الشر

 

 

اد 124كل الش ذ أي استب 
َّ
اد، لم ُينف  إطار تقرير االستب 

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

اد )انظر  •  (1.4.5 القسمجدول تقرير االستب 

ا •  (2.4.5 القسمت البيانات )انظر جدول تغيب 

                                                
وع أثناء التصدير.  10 ي المشر

ن
ية والمتوافرة ف ن  ترجمة رمز لغة النص الحر المحدد بغب  اإلنجلب 



 74الصفحة  دليل مستخدم أداة الويبو للتسلسل

 

 2022 أكتوبر  

 

اد 1.4.5  جدول تقرير االستير

 

 

اد، بعد إنشائه 125الشكل   تقرير االستب 

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

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

 أو أكبر بوجه عام؛

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

- Message textجريت لتصحيحها )إن : رسالة تفصيلية بها معلومات عن المش
ُ
ي أ
ات البر دة المعنية والتغيب 

َّ
كلة الُمحد

 وجدت(؛

- Detected sequence" رقم التسلسل المستورد المتعلق بالرسالة )عندما يكون النوع :INDIVIDUAL وإال يكون ،"
 .)
ً
  هذا الحقل فارغا
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ات البيانات 2.4.5  جدول تغيير

 

 

ات البياناتجدو  126الشكل   ل تغيب 

ي أعمدة الجدول )انظر 
عَرض البيانات اآلتية فن

ُ
اد.  وت ي أثناء عملية االستب 

يعرض هذا الجدول أي بيانات خضعت لتحويل أو تغيب  فن
 (: 126الشكل 

- 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 Valueي ال
وع؛: قيمة اسم العنرص الهدف فن  مشر

- 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

 عرض قائمة التسلسالت 5.5

 بنسق  تسمح أداة الويبو للتسلسل للمستخدم بإنشاء كشف تسلسىلي بنسق يكون أسهل عىل
ً
.  وعند XMLاإلنسان قراءته مقارنة

 أزرق يشب  إل أن ملف الكشف DISPLAY THE SEQUENCE LISTINGالوصول إل إطار "
ً
يطا  رسر

ً
"، ستجد أنه يعرض أوال

ي نسق ). 
نسر  بنجاح، إل جانب خيارين لعرض الكشف التسلسىلي المذكور فن

ُ
 (. 127الشكل ( )انظر txt( أو ). htmlالتسلسىلي قد أ

، انتقل إل القسم   . 1.1.53.ولمزيد من التفاصيل عن كيفية إنشاء كشف تسلسىلي
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، تم اإلنشاء 127الشكل   عرض الكشف التسلسىلي

، فإن ن وع معي   Displayاإلطار الخاص بعرض الكشف التسلسىلي سيجعل الزّرين " إذا لم يتم إنشاء كشف تسلسىلي بنجاح لمشر
Sequence Listing"و "Export Sequence Listing as .txt format ي

ن
ح ف

َّ
، وسيظهر للمستخدم الخطأ الُموض ن لي 

َّ
" ُمعط

 . 128الشكل 

 

 

، 128الشكل   لم يتم اإلنشاء عرض الكشف التسلسىلي

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

ً
. ويوفر ذلك عرضا ي

اضن ي المتصفح االفبر
فن

 لملف 
ً
ي  ST.26المتوافق مع معيار  XMLمنسقا

 للمستخدم. ويرد مثال عىل ذلك فن
ً
الشكل لكي تكون قيم حقول معينة أكبر وضوحا

129 . 

 مالحظة: 

ن الجديد للغة النصوص الحرة بغب  اللغ مب   تحديد البر
ً
ي قسم المعلومات لعرض الكشف التسلسىلي بلغة أخرى، يجب إنشاء الكشف التسلسىلي مرة أخرى. ويجب أوال

ية فن ن ة اإلنكلب 
 العامة، وبعد ذلك يمكن تكرار الخطوات المذكورة أعاله. 



 77الصفحة  دليل مستخدم أداة الويبو للتسلسل

 

 2022 أكتوبر  

 

 

،  129الشكل   HTMLعرض الكشف التسلسىلي

 مالحظة: 

يط العنوان بالمتصفح الخاص بالمستخدم، وبذلك يستطيع المستخدم الوصول إل الملف إذا أراد نسخه إل موقع مختلف.  HTMLمالحظة: سُيعرض موقع ملف  ي رسر
 فن

 txtتح ملف بنسق "، سيتم فExport Sequence Linsting as .txt fileعندما ينقر المستخدم عىل زر "
ً
 منسقا

ً
. ويقدم عرضا

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

ً
 . 130الشكل بحيث تكون قيم الحقول الخاصة أكبر وضوحا
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 . TXTعرض كشف التسلسل،  130الشكل 

 سميغا بايت،  100، أكبر من XMLالذي تم إنشاؤه، بنسق  التسلسىلي  كشفالإذا كان حجم و 
ُ
ي الواردة  HTMLصفحة عرض ت

فن
 من  131الشكل 

ً
 . HTMLبنسق  التسلسىلي كشف البدال

 
 لكي   HTMLنسخة كشف التسلسل بنسق  131الشكل 

ً
ة جدا عرضكبب 

ُ
 ت

 المساعدة 6. 5

 (. 132ل الشكاة للمستخدم عرض خيارات المساعدة المتاحة للحصول عىل المساعدة باستخدام هذه األداة )انظر ستتيح األد

ي من شأنها: 
 وتوجه خيارات المساعدة إل المعلومات البر
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 11تقديم رابط إل دليل المستخدم •

 12تقديم رابط إل األسئلة الشائعة •

ي بأداة الويبو للتسلسلالتصال بستمارة اتقديم رابط ال  •
 فريق الدعم المعبن

 13ST.26الويبو تقديم رابط للنفاذ إل معيار  •

 . أداة الويبو المكتبية للتسلسلمعلومات أساسية عن تقديم  •

 

 مالحظة: 

ية فقط. باللغة اإل  ST.26معيار الويبو عىل دليل المستخدم و أداة الويبو للتسلسل من  إصدار حدث أيحتوي  ن عندما يختار المستخدم لغة مختلفة لواجهة المستخدم و نجلب 
نت من أجل البيانية إصدار  سيكون إلالمتاح الرابط فإن ، المعيار ودليل المستخدم. ومع ذلكإصدارات اللغات األخرى لكل من الحصول عىل ، سيحتاج إل االتصال باإلنبر

 . المستخدم اللغة الذي يطابق اختيار 

 

 

 المساعدة 132ل الشك

 التفضيالت 7.5

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

 بالتفصيل. 

 . 4.4القسم ولمزيد من التفاصيل، راجع 

  

                                                
ية لدليل المس 11 ن اءات، عىل وقت نشر هذا الدليل، يشب  ذلك إل النسخة اإلنكلب  نت، أو باللغات التسع المتبقية لمعاهدة البر تخدم، المتاحة خارج شبكة اإلنبر

نت  اإلنبر
 .26STوقت نشر هذا الدليل، يشب  ذلك إل القاعدة المعرفية ألداة الويبو للتسلسل والمعيار  12
نت باللغات اإلن وقت نشر هذا الدليل، يشب  ذلك 13 ية أو الفرنسية أو اإلسبانيةآخر إصدار من المعيار عىل اإلنبر ن  كلب 
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 فاتأنساق المل 6

1.6 ST.25 

 ، ُيرجر الرجوع إل: 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 

2.6 Multi-Sequence 

 أو أكبر من التسلسالت المتعددة، إل جانب اسم ذلك التسلسل ونوع الجزيء  14sequence-multiيمكن أن يصف نسق 
ً
واحدا

ادها باستخدام برنامج   . PatentInواسم الكائن، وهو أحد األنساق المسموح باستب 

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

<SequenceName; SequenceType; OrganismName> 

ي الملف، بعد نهاية الشفرة الجينية 
ن
ي سطر جديد ف

ن
وتبدأ بيانات التسلسل من السطر التالي للرأس. ويرد كل تسلسل جديد ف

ن بنسق  في  ن ُمعرَّ  . multi-sequenceللتسلسل السابق.  وفيما يىلي مثال عىل مجموعة مكونة من تسلسلي 

 ال: مث

<First Sequence; RNA; Albies alba> 

uuuucuuauuguuucuccuacugcuuaucauaaugauugucguaguggcuuccucaucgucuccccca

ccgccuaccacaacgacugccgcagcggauuacuaauaguaucaccaacagcauaacaaaaagaauga

cgaagaggguugcugauggugucgccgacggcguagcagaaggaguggcggagggg 

<Second Sequence; DNA; Albies alba> 

attgaugtuagtgauguggtautgaugtuagutguagtautgaugtauuaauuaugtggtgagututu

gauatguaautgautugtugutattgaugtuagtgauguggtautgaugtuagutguagtautgaugt

auuaauuaugtggtgagututugauatguaautgautugtugutuagt 

3.6 Raw 

كتب 
ُ
 فقط.  وت

ً
 واحدا

ً
فيه الشفرة الجينية بأبسط أشكالها دون أي معلومات إضافية.  وعند يمكن لهذا النسق أن يصف تسلسال

اد، يجب إضافة نوع الجزيء والسمات واالسم إل التسلسل من خالل األداة.   االستب 

 مثال: 

aggatatagatagtatatgatagtatgatatgatgatgtatgtatagtgtagttatga 

4.6 FASTA 

اد يكون لدى المستخدم خيار حفظ الوصف كمعّرف المالحظات. يحتوي هذا النسق عىل بقايا التسلسل ووصفه، وأث  ناء االستب 

 به تسلسل واحد FASTAملف  1.4.6

>AJ011880.1 Artificial oligonucleotide sequence SSR primer 

(CAC13R) 

CTCAACAATCTGAAGCATCG 

 

 

                                                
14 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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 (2017مايو  22)تاري    خ االطالع:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/3724029?report=fastaانظر 

 

 ]نهاية الوثيقة[

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/3724029?report=fasta

