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 دليل التشغيل –مثبت أداة الويبو للتسلسل 

 2.2.0اإلصدار 

 

 

ي مساعدة مكاتب الملكية الفكرية عىل استخدام 
، عىل الويب مثبت أداة الويبو للتسلسلخدمة يتمثل الغرض من هذه الوثيقة ف 

 عىل ضبط إعدادات المثبتومساعدت
ً
 . ها أيضا
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 المقدمة .1

ي إمداد مكاتب الملكية يتمثل الغرض الرئيسي من مثبت أداة الويبو للتسلسل )الُمشار إليه فيما يىلي باسم 
 
"المثبت" أو "األداة"( ف

مير  الموسعة )
ي تكون بنسق XMLالفكرية بخدمة ويب للتحقق من ملفات لغة الير

لضمان امتثالها لمعيار الويبو  WIPO ST.26( التر
ST.26باستخدام تطبيق أداة الويبو للتسلسل عىل الحاسوب 

ر
ي سيكون  . وعىل الرغم من أن الكشف التسلسىلي الذي ِصيغ المكتتر

 مع معيار الويبو 
ً
 ، يجوز للمستخدمير  استخدام أي أداة يرونها مناسبة. ST.26متوافقا

ح بنية األداة، وكيفية استخدامها، وإعداداتها، ونظام استخدام األداة للملفات، وهو ما تتناوله األقسام  وتهدف هذه الوثيقة إىل شر
 https://www3.wipo.int/تحديد مواطن الخلل، ُيرجر زيارة صفحة الويكي التالية: التالية بالتفصيل. ولطرح أي أسئلة تتعلق ب

confluence/display/ST26software/Validator+Troubleshooting . 

 

ي المثبتنظرة عامة عىل سير الع 1.1
 
 مل ف

ي الحاالت األرب  ع اآلتية: 
 
 يمكن استخدام األداة ف

 ؛WIPO ST.26التحقق من ملف بنسق  -

 وطلب حالة عملية تحقق جارية؛ -

 وتحديث ملفات اإلعدادات )ويقوم بذلك مسؤول مكتب الملكية الفكرية فقط(؛ -

ق فور اكتمالها. واستدعاء نقطة النهاية الخاصة بمعاودة االتصال للحصول عىل نتيجة  -
ُّ
 عملية التحق

ليست ضمن نطاق المثبت. والمكاتب هي المنوطة بإنشاء هذه الخدمة وإعدادها  1الخاصة بمعاودة االتصال مالحظة: نقطة النهاية
 لتحديد نقطة النهاية. 

 . Tomcatيمكن استخدامه عىل خادم  WARيمكن تنفيذه كخدمة ويب، أو ملف  JARوتتألف األداة من ملف 

ي 
، من أجل التحقق من كشف تسلسىلي بنسق وف  ، WIPO ST.26 كلتا الحالتير   ملفات من نظام الملفات المحىلي

ُ
، تستخدم األداة

تيح للمستخدم إمكانية عرض نتائج عملية التحقق، أْي تقرير 
ُ
ئ تقرير التحقق الذي يحتوي عىل نتائج عملية التحقق، وت نسر

ُ
وت

 الخاصة بمعاودة االتصال.  التحقق، عن طريق استدعاء نقطة النهاية

 وفيما يىلي مسار العمل الرئيسي للمثبت: 

ي ملف  •
ي  WIPO ST.26بنسق  XMLيحفظ نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بمكتب الملكية الفكرية المعت 

ف 
د داخل الطلب. Inboxمجلد "

َّ
ي أو المجلد الُمحد

اض   " االفير

ي إرسال الب •
 التحقق من الملف. ويمكن  HTTPيانات حسب بروتوكول يبدأ نظام مكتب الملكية الفكرية ف 

ً
طالبا

ي حالة 
"، حسب اإلعدادات. وف 

ً
" أو "شكليا

ً
 "كامال

ً
لنظام مكتب الملكية الفكرية أن يطلب التحقق من الملف تحققا

"، ستتحقق األداة من أن ملف  ف نوع الو XMLهو ملف  ST.26التحقق "الشكىلي ي ضوء ُمعرِّ
ثيقة ، وستتحقق من الملف ف 

(DTD الخاص بالمعيار )ST.26 ي حالة التحقق "الكامل"، فسيجري التحقق من ملف
بناًء عىل قواعد  ST.26. وأما ف 

". ST.26التحقق من األعمال، المستمدة من محتوى المعيار   ، باإلضافة إىل إجراء عملية التحقق "الشكىلي

ي نظام قبو 
" ف  وض باستخدام عملية التحقق "الشكىلي نت فقط، ألنه يمكن إجراء ذلك بشكل مالحظة: يُ ل اإليداع عير اإلنير

 أطول. 
ً
ي حالة المعالجة عىل ُدفعات ألنها ستستغرق وقتا

وض بإجراء التحقق "الكامل" ف  امن، بينما يُ  مير 

" أم ال، وإذا كان نظام تكنولوجيا  • ح هل الملف قد اجتاز التحقق "الشكىلي
ِّ
م رد ُيوض

َّ
 وفور اكتمال التحقق، سُيقد

 هل بدأت عملية التحقق 
ً
ح الرد أيضا

ِّ
المعلومات الخاص بمكتب الملكية الفكرية قد اختار التحقق "الكامل"، فسوف ُيوض

 من قواعد العمل بشكل صحيح أم ال. 

د ملف  • ق "كامل"، فإنه يسير
ُّ
" ويبدأ عملية التحقق من Inboxمن مجلد " XMLوإذا كان المثبت يجري عملية تحق

: قواعد العمل،   ثم يقوم بما يىلي

 ملف تقرير  •
ُ
ئ المثبت ي مجلد " XMLينسر

ق"( ف 
ُّ
د، وينقل ملف Output)"تقرير التحق

َّ
المتوافق مع  XML" الُمحد

 ". Outboxالذي تم التحقق منه إىل مجلد " ST.26معيار الويبو 

                                                
ف موارد موحد ) 1 د بواسطة ُمعرِّ

َّ
 ( يمكن إرسال رسائل الطلبات إليه. URIنقطة النهاية الخاصة بمعاودة االتصال هنا هي عنوان فريد ُيحد

https://www3.wipo.int/confluence/display/ST26software/Validator+Troubleshooting
https://www3.wipo.int/confluence/display/ST26software/Validator+Troubleshooting
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ستدىع من الُمثبت نقطة النهاية الخاص •
ُ
ي وبعد اكتمال عملية التحقق من قواعد العمل، ت

 
ة بمعاودة االتصال، ف

ي القسم 
 
د الطلب بمعلومات إضافية تتعلق بعملية التحقق. ويرد ف أدناه هيكل الطلب وبعض  4حالة ضبط إعداداتها، وُيزوَّ

 البيانات النموذجية. 

ي لنقطة النهاية الخاصة بمعاودة االتصال أن ترد إما برمز فارغ وإما برمز نجاح عند االستجابة )بدون أ •
خطاء(. وينبغ 

ي 
 
بطت إعداداته ف

ُ
ذ هذه الخطوة إال إذا كانت خدمة الويب الخارجية متاحة، وكان االستدعاء قد ض

َّ
نف
ُ
]مالحظة: ال ت

كر أعاله، ال تشكل 
ُ
 من وجود اتصال بير  المثبت ونقطة النهاية الخاصة بمعاودة االتصال. وكما ذ

ً
المثبت.[ وال بد أيضا

 من الم
ً
ف أدناه. خدمة الويب الخارجية جزءا  للعقد الُمعرَّ

ً
ي أن تقوم المكاتب بإعدادها وتهيئتها وفقا

 ثبت، بل ينبغ 

ق من مجلد " •
ُّ
د تقرير التحق  ". Reportويمكن لنظام مكتب الملكية الفكرية أن يسير

 

ام واجهات برمجة مالحظة: يتوافق مثبت أداة الويبو للتسلسل مع معيار الويبو لمعالجة بيانات الملكية الفكرية ونقلها باستخد
 . ST.90معيار الويبو تطبيقات الويب: 

 

 تعريف بنية نظام ملفات المثبت 2.1

 تتألف بنية نظام الملفات الذي يستخدمه المثبت من خمسة مجلدات: 

مة  ST.266لد المحىلي الذي يحتوي عىل الملفات المتوافقة مع معيار الويبو : هذا هو المج"Inboxمجلد " •
َّ
الُمقد

 من مكتب الملكية الفكرية للتحقق منها. 

ي مجلد ""Processمجلد " •
 الملفات الموجودة ف 

ً
ي Inbox: هذا هو المجلد المحىلي الذي تمر من خالله مؤقتا

" ف 
. أثناء المعالجة. ويحتوي هذا المجلد عىل مجلد  ين فرعيير 

o " مجلدFull validation" .لخضوعها للتحقق الكامل 
ً
حفظ فيه الملفات انتظارا

ُ
 : ت

o " مجلدFormality validation" لخضوعها للتحقق الشكىلي 
ً
حفظ فيه الملفات انتظارا

ُ
 : ت

بو : فور اكتمال عملية التحقق، يقوم التطبيق بحفظ مصدر الملف المتوافق مع معيار الوي"Outboxمجلد " •
ST.26  . ي هذا المجلد المحىلي
 ف 

ي ملف تقرير التحقق. "Reportمجلد " •
حفظ فيه نتائج التحقق ف 

ُ
 : هذا هو المجلد المحىلي الذي ت

مع جميع معايير التحقق  JSON (.json): هذا هو المجلد المحىلي الذي يوجد فيه ملف "Paramsمجلد " •
ق من أجل توفير معايير 

ُّ
 الُمستقاة من طلب التحق

 فيما يىلي مثال عىل بنية نظام الملفات: و 

temp/ST26 

/temp/ST26/inbox 

/temp/ST26/process/full 

/temp/ST26/process/formality 

/temp/ST26/outbox 

/temp/ST26/reports 

/temp/ST26/params 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-90-01.pdf
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وضع الدليل  ي أن يُ
، ينبغ  ي

اض  ي وضمن الدليل األصىلي  / temp/ST26]مالحظة مهمة: بشكل افير
الذي توجد فيه األداة. لموضع اف 

ي المسار  WARأو  JARوعىل سبيل المثال، إذا كان الملف 
 ف 
ً
ي ، C:/devموجودا

:  المجلد  بنيةإنشاء عند ذلك ينبغ  عىل النحو التاىلي
 /…C:/temp/ST26]  
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 استخدام مثبت أداة الويبو للتسلسل .2
ي ملف المثبت بأحد النسقير  المذكورين أد

، يأنر
ً
ي يريد المكتب استخدام كما أوضحنا آنفا

ناه. وبناًء عىل نوع البنية التحتية التر
ل مكتب الملكية الفكرية اختيار أحد النسقير  عىل اآلخر. 

ِّ
 المثبت فيها، سُيفض

م بهما المثبت هما: 
َّ
 والنسقان اللذان ُيقد

• Binary SpringBoot JAR :  ي هو ملف
 . Java 8لف تثبيت قابل للتنفيذ. ويتطلب هذا الم JARهذا الملف الثنانئ

• War Package Binary :  ي حاوية
 
ي استخدام هذا الملف ف

. وال بد من وجود خادم تطبيقات Servletينبغ 

 . Tomcat 8.5+، مثل Servlet Spec 3.1و Spring Boot 2متوافق مع 

داخل خادم تطبيقات  WARأو بوصفه ملف  Spring Bootتتناول األقسام التالية تفاصيل استخدام المثبت بوصفه تطبيق 
Java . 

 SPRING BOOT JAR بدء تشغيل المثبت بوصفه 1.2

مجية للمثبت دون الحاجة إىل خادم منفصل. ويؤدي  Spring Boot JARيحتوي  ن يسمح باستخدام الواجهة الير عىل خادم مضمَّ
 ذلك إىل تبسيط كبير لإلعداد واالستخدام عىل مستوى البنية التحتية. 

 . ي تنفيذ األمر التاىلي
ن، ينبغ   ولتشغيل الخادم المضمَّ

 بالف Java 8مالحظة: يجب أن يكون 
ً
تا  ألن ُمثبَّ

ً
، يجب ضبط خاصية UTF-8ال يضمن استخدام  Javaعل عىل الخادم: ونظرا

"file.encoding" ي النظام عىل
: UTF-8" ف   ". ويمكن القيام بذلك عن طريق إدراج ما يىلي

java -D -jar wipo-sequence-validator.jar 

مجية للمثبت من خالل   : Swagger UIويمكن الوصول إىل الواجهة الير

ui.html-name]:8080/swagger-http://[host  

 

ي نقاط النهاية التالية: 
مجية للمثبت ف   ويمكن الوصول إىل الواجهة الير

name[:8080/api/]version[/status-http://]host 

name[:8080/api/]version[/validate-ttp://]hosth 

 

ات التالية:   حيث يجب عىل مكتب الملكية الفكرية إجراء التغيير

 [ باسم مضيف الخادم؛host-nameيجب االستعاضة عن ] •

مجية للمثبت )مثال: versionويجب االستعاضة عن ] •  (. v1.0[ بإصدار الواجهة الير

ي المنفذ 
ي إضافة خيار سطر األوامر " 8080سيعمل الخادم ف 

، ولتغيير المنفذ، ينبغ  ي
اض  ح    server.port--“بشكل افير

َّ
كما هو ُموض

 هنا: 

java -D"file.encoding=UTF-8" -jar wipo-sequence-validator.jar –-server.port=<port-number> 

اضية لجهاز جافا الظاهري ) ي لحجم كم ( بشJVMسيستخدم المثبت إعدادات الذاكرة االفير
اض  . والحد األقىص االفير ي

اض  كل افير
 المعلومات هو رب  ع الذاكرة الفعلية المتاحة. 

 : 2" عند التنفيذ باستخدام سطر األوامر Xmx-ولتعديل الحد األقىص لحجم كم المعلومات، يجب استخدام الخيار "

java -D"file.encoding=UTF-8" -Xmx[size]-jar wipo-sequence-validator.jar  

 للتنفيذ 1.1.2
ً
 قابال

ً
 استخدام المثبت بوصفه تطبيقا

 تثبيت المثبت كخدمة يديرها نظام التشغيل، لدعم تنفيذه عند بدء نظام التشغيل عىل سبيل المثال. 
ً
 يمكن أيضا

ي تعمل عليها أداة الويبو للتسلسل: نظام Spring Boot JARويمكن تهيئة ملف 
ي جميع المنصات التر

، Windows بهذه الطريقة ف 
 . Mac OS، ونظام Linuxونظام 

                                                
2 https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/windows/java.html#BABHDABI  

https://www.oracle.com/java/technologies/java8.html
https://tomcat.apache.org/download-80.cgi
https://spring.io/projects/spring-boot
https://swagger.io/tools/swagger-ui/
http://[host-name]:8080/swagger-ui.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/windows/java.html#BABHDABI
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لكل نظام من أنظمة التشغيل. كما يقدم  JARويقدم الدليل التاىلي تفاصيل بشأن كيفية إنشاء خدمة نظام تقوم بتنفيذ ملف 
 معلومات عن كيفية ضبط إعدادات الخيارات المختلفة للخدمة وتنفيذ التطبيق: 

https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/deployment-install.html  

  

https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/deployment-install.html
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 WARاالستخدام كخدمة ويب  2.2

ي من الملفات الثنائية المتوفرة، يمكن استخدام حزمة 
ي خادم تطبيقات  WARفيما يخص النوع الثان 

 
 Apacheموجود مثل  Javaف

Tomcat 8.5 . 

 . Servlet 3.1مالحظة: ال بد من وجود حاوية متوافقة مع 

، Tomcat" هنا إىل المجلد الجذر لخادم TOMCAT_ROOT. ويشير "$Tomcatاإلرشادات التالية خاصة بخادم تطبيقات 
ي االستعاضة عن هذه القيمة بالقيمة الخاصة بمسار ا

 لملف: وينبغ 

 "TOMCAT_ROOT\bin\catalina.bat stop$"أوقف الخادم:  أ()

 "TOMCAT_ROOT\webapps\wipo-sequence-validator.war$إىل " WARانسخ ملف  ب()

ل الخادم:  ج()
ِّ
 "TOMCAT_ROOT\bin\catalina.bat start$"شغ

 ألن 
ً
ي النظام عىل "encodingfile.، يجب ضبط خاصية "UTF-8ال يضمن استخدام  Javaمالحظة: نظرا

" عند بدء UTF-8" ف 
 :  -D"file.encoding=UTF-8"تشغيل خادم التطبيقات. ويمكن القيام بذلك عن طريق إدراج ما يىلي

 

مجية للمثبت من خالل  ح أعاله: Swagger UIيمكن الوصول إىل الواجهة الير
َّ
 ، عىل النحو الُموض

http://host-name:8080/wipo-sequence-validator/swagger-ui.html 

 

ي نقاط النهاية التالية: 
مجية للمثبت ف   يمكن الوصول إىل الواجهة الير

http://[host-name]:8080/wipo-sequence-validator/api/[version]/status  

http://[host-name]:8080/wipo-sequence-validator/api/[version]/validate 

 

ات التالية:   حيث يجب عىل مكتب الملكية الفكرية إجراء التغيير

 [ باسم مضيف الخادم،host-nameيجب االستعاضة عن ] •

مجية )مثال: versionويجب االستعاضة عن ] •  (. v1.0[ بإصدار الواجهة الير

ي تعديل ملف تهيئة ب 8080سيعمل الخادم عير المنفذ 
. ولتغيير ذلك واالنتقال إىل منفذ آخر، ينبغ  ي

اض  عن  Tomcatشكل افير
 طريق اتباع اإلرشادات المقدمة هنا: 

https://tomcat.apache.org/tomcat-8.5-doc/config/http.html#Common_Attributes  

اضية لجهاز جافا الظاهري )و  ي لحجم كم JVMسيستخدم المثبت إعدادات الذاكرة االفير
اض  . والحد األقىص االفير ي

اض  ( بشكل افير
 المعلومات هو رب  ع الذاكرة الفعلية المتاحة. 

التنفيذ باستخدام سطر األوامر، عىل النحو  " عند Xmx-ولتعديل الحد األقىص لحجم كم المعلومات، يجب استخدام الخيار "
ي القسم 

ح ف 
َّ
 . 2.1الُموض

  

http://host-name:8080/wipo-sequence-validator/swagger-ui.html
https://tomcat.apache.org/tomcat-8.5-doc/config/http.html#Common_Attributes
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3.  
 
 قتقرير التحق

ئ األداة تقرير التحقق بنسق  نسر
ُ
 ، وفيما يىلي القالب المستخدم: XMLت

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<VerificationReport productionDate="YYYY-MM-DD" sourceFileName="[ST.26 filename]"> 

    <VerificationMessageBag> 

        <VerificationMessage> 

            <Severity>[ERROR | WARN | XML_WARN |  XML_ERROR]</Severity> 

            <DataElement>[ST.26 element]</DataElement> 

            <DetectedSequence>[Sequence ID]</DetectedSequence> 

            <DetectedValue>[value]</DetectedValue> 

            <MessageKey>[Message key]</MessageKey> 

            <ParameterBag> 

              <Parameter key="param key">Param value</Parameter> 

            <ParameterBag> 

            <LocalizedMessage> [Localized message] </LocalizedMessage> 

        </VerificationMessage> 

 

... 

 

    </VerificationMessageBag> 

</VerificationReport> 

ي المر 
ي المرفق األول لهذا الدليل مثال عىل تقرير التحقق المذكور، وترد ف 

ي هذه يرد ف 
فق الثالث القيم المسموح باستخدامها ف 

 :  العنارص. وبالنسبة إىل درجة الشدة، ُيرجر مالحظة التصنيف التاىلي

• ERROR – "خطأ ظهر خالل التحقق "الكامل 

• WARNING - "تحذير ظهر خالل التحقق "الكامل 

• XML_ERROR – "  خطأ ظهر خالل التحقق "الشكىلي

• XML_WARN - تحذير ظهر خال"  ل التحقق "الشكىلي

 

ئ نيُ  ا بنسق  سر
ً
ي أداة الويبو للتسلسلصفحة ، باستخدام نفس HTMLتقرير التحقق أيض

 . األنماط المستخدمة ف 
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 طلب نقطة النهاية الخاصة بمعاودة االتصال .4
ي أن يشتمل الطلب المقدم من نقطة النهاية الخاصة بمعاودة االتصال إىل المثبت عىل المعايير التالية 

ي توضح بالتفصيل ينبغ 
التر

ق: 
ُّ
 مواقع الملفات وعملية التحق

 

ي أن يشير الحقل "
ي طلب التحقق إىل مسار الكشف التسلسىلي ذي النسق seqlInputLocationينبغ 

 
المطلوب التحقق  XML" ف

، فستحاول األداة أن تتحقق من ملف 
ً
" الموجود nameFileباستخدام اسم الملف " XMLمنه. وإذا ترك المكتب هذا الحقل فارغا

ي مجلد "
 
د المعيار "Inboxف

ِّ
. وُيحد ي

اض   " ملف الكشف التسلسىلي المطلوب التحقق منه. nameFile" االفير

 

م موقع ملف تقرير التحقق ). verificationReportOutputPathأما المعيار "
ِّ
( الذي xml" الموجود داخل الطلب فسُيقد

ي مجلد أنشأته األداة. وإذا ترك المستخدم هذا الحق
 أو أدخل مسار ملف غير صحيح، فسُيحفظ تقرير التحقق ف 

ً
ل فارغا

"Reports . ي
اض   " االفير

 نسق طلب نقطة النهاية الخاصة بمعاودة االتصال 1.4

ي حالة ضبط الخاصية "
د. api.URLف 

َّ
ي العنوان الُمحد

 "، سيحاول المثبت إرسال نتائج التحقق إىل نقطة نهاية ف 

 (: YAMLجب أن تتوافق نقطة النهاية الخاصة بمعاودة االتصال مع عقد خدمة الويب التاىلي )وللتواصل مع المثبت، ي

openapi: 3.0.0 

info: 

  description: Callback for the WIPO Sequence Validator 

  version: "1.0" 

  title: WIPO Sequence Validator Callback 

paths: 

  /api/validator/callback: 

    post: 

      summary: Return the generated contract 

      operationId: callbackUsingPOST 

      requestBody: 

        content: 

          application/json: 

            schema: 

              $ref: "#/components/schemas/ServiceRequest" 

        description: request 

        required: true 

      responses: 

        "200": 

          description: OK 

        "201": 

          description: Created 

        "401": 

          description: UNAUTHORIZED 
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        "403": 

          description: FORBIDDEN 

        "404": 

          description: ELEMENT NOT FOUND 

        "500": 

          description: INTERNAL ERROR SERVER 

      deprecated: false 

servers: 

  - url: //localhost:8080/ 

components: 

  schemas: 

    Error: 

      type: object 

      required: 

        - code 

        - message 

      properties: 

        code: 

          type: string 

          example: INVALID_VALIDATION_TYPE 

          description: error code 

        message: 

          type: string 

          description: error message 

        moreInfo: 

          type: string 

          description: extended info on the error 

      title: Error 

    MapEntry: 

      type: object 

      properties: 

        key: 

          type: string 

          xml: 

            name: key 

            attribute: true 

            wrapped: false 

        value: 

          type: string 

      title: MapEntry 

      xml: 

        name: Parameter 

        attribute: false 

        wrapped: false 

    ServiceRequest: 

      type: object 

      properties: 

        currentApplicationNumber: 

          type: string 
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        currentSEQLVersionNumber: 

          type: string 

        elapsedTime: 

          type: integer 

          format: int64 

        endTime: 

          type: string 

        errorSummary: 

          type: array 

          items: 

            $ref: "#/components/schemas/VerificationMessage" 

        httpStatus: 

          type: string 

        parentApplicationNumber: 

          type: string 

        parentSEQLVersionNumber: 

          type: string 

        processID: 

          type: string 

        seqIDQuantity: 

          type: integer 

          format: int32 

        seqInputQuantity: 

          type: integer 

          format: int32 

        seqlType: 

          type: string 

        startTime: 

          type: string 

        totalErrorQuantity: 

          type: integer 

          format: int32 

        totalWarningQuantity: 

          type: integer 

          format: int32 

        verificationReportOutputPath: 

          type: string 

      title: ServiceRequest 

    VerificationMessage: 

      type: object 

      properties: 

        dataElement: 

          type: string 

          xml: 

            name: DataElement 

            attribute: false 

            wrapped: false 

        detectedSequence: 

          type: string 
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          xml: 

            name: DetectedSequence 

            attribute: false 

            wrapped: false 

        index: 

          type: integer 

          format: int32 

        key: 

          type: string 

          xml: 

            name: MessageKey 

            attribute: false 

            wrapped: false 

        locmessage: 

          type: string 

          xml: 

            name: LocalizedMessage 

            attribute: false 

            wrapped: false 

        params: 

          type: object 

          additionalProperties: 

            type: string 

        paramsForXML: 

          type: array 

          xml: 

            name: ParameterBag 

            attribute: false 

            wrapped: true 

          items: 

            $ref: "#/components/schemas/MapEntry" 

        reportValue: 

          type: string 

          xml: 

            name: DetectedValue 

            attribute: false 

            wrapped: false 

        sequenceIDNumber: 

          type: string 

        type: 

          type: string 

          xml: 

            name: Severity 

            attribute: false 

            wrapped: false 

      title: VerificationMessage 

      xml: 

        name: VerificationMessage 

        attribute: false 
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        wrapped: false 

 

 بهذه البنية:  JSONوعالوة عىل ذلك، يجب أن يكون الطلب كائن 

{ 

  "currentApplicationNumber": "string", 

  "currentSEQLVersionNumber": "string", 

  "elapsedTime": 0, 

  "endTime": "string", 

  "errorSummary": [ 

    { 

      "dataElement": "string", 

      "detectedSequence": "string", 

      "index": 0, 

      "key": "string", 

      "locmessage": "string", 

      "params": { 

        "additionalProp1": "string", 

        "additionalProp2": "string", 

        "additionalProp3": "string" 

      }, 

      "paramsForXML": [ 

        { 

          "key": "string", 

          "value": "string" 

        } 

      ], 

      "reportValue": "string", 

      "sequenceIDNumber": "string", 

      "type": "string" 

    } 

  ], 

  "httpStatus": "string", 

  "parentApplicationNumber": "string", 

  "parentSEQLVersionNumber": "string", 

  "processID": "string", 

  "seqIDQuantity": 0, 

  "seqInputQuantity": 0, 

  "seqlType": "string", 

  "startTime": "string", 

  "totalErrorQuantity": 0, 

  "totalWarningQuantity": 0, 

  "verificationReportOutputPath": "string" 

} 

 

ي أجرت استدعاء للمثبت:  JSONثال عىل مثيل هذا م
ل إىل نقطة النهاية الخارجية التر سر ُ

 سير

{ 

    "processID": "1608194222169dvVE", 
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    "seqlType": "ST.26", 

    "httpStatus": "SUCCESS", 

    "currentApplicationNumber": "string", 

    "currentSEQLVersionNumber": "string", 

    "parentApplicationNumber": "string", 

    "parentSEQLVersionNumber": "string", 

    "verificationReportOutputPath": "C:/temp/report.xml", 

    "startTime": "2020-12-17 09:36:54.000000", 

    "endTime": "2020-12-17 09:37:26.000607", 

    "elapsedTime": 32607, 

    "totalWarningQuantity": 1, 

    "totalErrorQuantity": 2, 

    "seqInputQuantity": 3, 

    "seqIDQuantity": 3, 

    "errorSummary": [ 

        { 

            "index": 0, 

            "reportValue": "", 

            "type": "WARNING", 

            "params":com.wipo.st26.ipotool.models.ServiceRequest@5887858, 

            "key": "X_EARLIEST_PRIO_APPLICATION_ID_MISSING", 

            "locmessage": "Earliest priority application information is absent. It must be provided when a priori

ty claim is made to an earlier application.", 

            "detectedSequence": "", 

            "dataElement": "PROPERTY_NAMES.EARLIEST_PRIORITY_APPLICATION" 

        }, 

        { 

            "index": 0, 

            "reportValue": "-", 

            "type": "ERROR", 

            "params": {}, 

            "key": "INVENTION_TITLE_MISSING", 

            "locmessage": "The invention title is missing. At least one invention title must be entered.", 

            "detectedSequence": "", 

            "dataElement": "PROPERTY_NAMES.INVENTION_TITLE_BAG" 
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        }, 

        { 

            "index": 1, 

            "reportValue": "-", 

            "type": "ERROR", 

            "params": {}, 

            "key": "INVENTION_TITLE_MISSING", 

            "locmessage": "The invention title is missing. At least one invention title must be entered.", 

            "detectedSequence": "", 

            "dataElement": "PROPERTY_NAMES.INVENTION_TITLE_BAG" 

        } 

    ] 

} 

 

ق  2.4
 
 تقرير التحق

ي القسم 
كر ف 

ُ
ي " ، بعد االنتهاء من التحقق، ُيحفظ تقرير 3كما ذ

"، وذلك verificationReportOutputPathالتحقق الناتج ف 
ي المثال المقدم هو: "

 ". C:/temp/report.xmlالمسار ف 

ل محتوى هذا التقرير إىل نقطة النهاية الخاصة بمعاودة االتصال داخل حقل " ي "errorSummaryُيرسر
". ServiceRequest" ف 

ي نماذج الطلبات 
ي القسم ويرد مثال عىل هذا الحقل ف 

 . 4الواردة أعاله ف 
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 ضبط اإلعدادات .5

اضية 1.5  اإلعدادات االفير

ضبط إعدادات المثبت باستخدام ملف خصائص. ويحتوي ملف "
ُ
ي عىل القيم التالية: application.propertiesت

اض   " االفير

########### WIPO Sequence Validator properties 

 

## -- FOLDERS -- 

 

#Base path to be used by the rest of folders 

app.basePath=/temp/st26/ 

#Folder to put the files to be processed 

app.inboxPath=${app.basePath}inbox/ 

 

#Folder to store the ST26 files once validated 

app.outboxPath=${app.basePath}outbox/ 

#Folder to store the validation reports 

app.reportsPath=${app.basePath}reports/ 

 

#Folder to store the parameters 

app.paramsPath=${app.basePath}params/ 

 

#Parent folder for full and formality folders 

app.processPath=${app.basePath}process/ 

 

#Files in process for a full validation are stored in this folder 

app.process.fullPath=${app.processPath}full/ 

#Files in process for a formality validation are stored in this folder 

app.process.formalityPath=${app.processPath}formality/ 

 

alternativeResourceBasePath=${app.basePath}alt_resources 

 

#Preferences 

#To enable the rule VXQV49 set this value to true, default value is false. 

app.preferences.optionalEnglishQualifierValue=false 

# Please enter either: ERROR or WARNING to specifiy the type of the verification message for the rule 

 VXQV_49, default value is "WARNING". 

app.preferences.optionalRuleType=WARNING 

 

#locale used for the localized messages from the verification report 

validator_locale=en 

 

api.URL= 

 

## -- Watcher 

 

# These properties control the process looking for files in the folders to be processed 

# (see: https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/javadoc-

api/org/springframework/scheduling/concurrent/ThreadPoolTaskExecutor.html) 



 دليل التشغيل –مثبت أداة الويبو للتسلسل  2022 أكتوبر 

 

 33من  18الصفحة 

 

processing.delay=10000 

processing.corePoolSize=5 

#Max number of files being validated concurrently 

processing.maxPoolSize=10 

processing.queueCapacity=1000 

processing.enabled=true 

 

#### Logging (see https://logback.qos.ch/manual/configuration.html) 

 

logging.level.root=info 

logging.level.org.wipo=info 

logging.pattern.console=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n 

 

# HEALTH ENDPOINT 

management.endpoints.jmx.exposure.include=health 

# Show details of health endpoint 

management.endpoint.health.show-details=always 

 

 

ي استخدام ملف "
" بديل. وتوجد عدة خيارات كما هو application.propertiesولتعديل قيم المعايير الموجودة هنا، ينبغ 

ي وثائق 
ل ف   Spring Boot :boot/docs/2.0.6.RELEASE/reference/html-https://docs.spring.io/springُمفصَّ

files-property-application-config-external-features-config.html#boot-external-features-boot/ . 

ي المواقع التالية، application.properties" وسيكون أبسط خيار هو تقديم ملف
" جديد، وسُيبحث عن ذلك الملف الجديد ف 

 حسب ترتيب العملية: 

ي حالة استخدام المثبت كملف " داخل الدليل الحاىلي ]configمجلد "/  أ()
ي  WARمالحظة: ف 

، سيكون Tomcatف 
 [؛"nfigtomcat/lib/co-opt/apache"، مثال: "/ libهذا المجلد داخل مجلد "

ي حالة استخدام المثبت كملف ثم الدليل الحاىلي ] ب()
ي  WARمالحظة: ف 

، سيكون هذا المجلد داخل مجلد Tomcatف 
"lib /" :مثال ،"tomcat/lib-opt/apache /"؛] 

 ؛configأو حزمة  classpath$ثم  ج()

 . classpath$ثم جذر  د()

 تحديد مسار ملف اإلعدادات واسمه عن ط
ً
ي سطر األوامر عند بدء تشغيل األداة: ويمكن أيضا

 ريق إنشاء المعيار ف 

ي حالة استخدام ملف  •
 : JARف 

Java  -jar -Dspring.config.location= <PATH_TO_FILE>  wipo-sequence-validator.jar 

ي حالة استخدام ملف  •
 : CATALINA_OPTS، يجب إضافة البند التاىلي إىل Tomcatعىل  WARف 

“export CATALINA_OPTS="-Dspring.config.location=<PATH_TO_FILE>” 

 

 نسخ ملف "WARوعند استخدام ملف 
ً
" WEB-INF/classes" الجديد إىل مجلد "application.properties، يمكن أيضا

 ، أو تعديل الملف القائم. الخاص بتطبيق الويب

 

https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.0.6.RELEASE/reference/html/boot-features-external-config.html#boot-features-external-config-application-property-files
https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.0.6.RELEASE/reference/html/boot-features-external-config.html#boot-features-external-config-application-property-files
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 VXQV_49ضبط قاعدة التحقق  2.5

app.preferences.optionalEnglishQualifierValue=false 

app.preferences.optionalRuleType=WARNING 

 

ي  optionalEnglishQualifierValueالقيمة  عمن الممكن وض
 
' إذا كان trueعىل أنها ' application.propertiesمجلد ف

 ، VXQV_49المستخدم يريد تفعيل القاعدة 
ً
ي القاعدة عن طريق ومن الممكن أيضا

 
تحديث القيمة  ضبط درجة الشدة ف

optionalRuleType ' لتكونERROR' أو 'WARNINGاضيتير  '. وترد القيم  لهاتير  الخاصيتير  أعاله.  تير  االفير

 نقطة النهاية سالمةفحص  3.5

# HEALTH ENDPOINT 

management.endpoints.jmx.exposure.include=health 

ذت خدمة مثبت أداة الويبو 
ّ
 ، الذي ي/ health endpointنهاية الطة نق سالمةتحقق من ال خاصيةنف

ّ
ر معلومات أساسية حول وف

 " التطبيق. سالمة"

sequence-http://localhost:8080/wipo-، فإن الرابط هو: / health endpoint سالمة نقطة النهاية والستكشاف
lidator /actuator/healthva :  . ويجب أن تعرض نقطة النهاية ما يىلي

 " ستكون الحالةUPمادام "  .
ً
 التطبيق سليما

 " ستظهر الحالةDOWN إذا أصبح التطبيق غير سليم بسبب أي مسألة من المسائل، مثل االتصال بقاعدة "
ي القرص. 

 البيانات أو عدم وجود مساحة ف 

ي ملف "DOWN"أو  "UP"سوى الحالتير   health endpoint/وال تظهر الخاصية 
. وتتيح الخاصية التالية ف 

application.properties  ي تم فحصها كجزء
ات التر ي ذلك حالة السالمة الخاصة بكل مؤشر من المؤشر

التفاصيل الكاملة، بما ف 
 من عملية فحص السالمة. 

# Show details of health endpoint 

management.endpoint.health.show-details=always 

الذي ُينفذ كجزء من عملية  ”DiskSpaceHealthIndicator“اآلن تتضمن تفاصيل عن  health endpoint/وباتت الخاصية 
 فحص السالمة. 

 أكير وتتضمن  ،أزواج القيم األساسيةكسلسلة من   وستعرض سالمة نقطة النهاية البيانات التالية
ً
طالع من التفاصيل. ويمكن اال  قدرا

 : عىل المثال أدناه

 

جمة 4.5
 رسائل ُميرر

اءات  ، بكل لغة من اللغات الرسمية العشر لمعاهدة التعاون بشأن الير
ً
ي تقرير التحقق مثال

مة، ف  جر يمكن للمثبت أن يقدم رسالة ُمير
تغالية واليابانية والكورية والروسية ية والفرنسية واأللمانية والير  واإلسبانية(.  )العربية والصينية واإلنكلير 

. ولضبط المثبت من أجل تقديم هذه الرسائل  ي
اض  ية بشكل افير م هذه الرسائل باللغة اإلنكلير 

َّ
قد
ُ
أخرى، يجب ضبط  بلغاتوت

ي ملف "validator_localeالمعيار "
 " عىل رمز اللغة المطلوبة. application.properties" ف 

#Local used for the localized messages from the verification report 

validator_locale=en 

 

ي ملف " : مالحظة
ي إعادة تشغيل المثبت من أجل تطبيق الخصائص الواردة ف 

 " الجديد. application.propertiesينبغ 

 

http://localhost:8080/wipo-sequence-validator%20/actuator/health
http://localhost:8080/wipo-sequence-validator%20/actuator/health
http://localhost:8080/wipo-sequence-validator%20/actuator/health
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 أسماء الكائنات المخصصة 5.5

 ألسماء الكائنات، يمكن 
ً
دة مسبقا

َّ
ي القائمة األصلية الُمحد

 
ي ال توجد ف

لكي تقدم المكاتب أسماء الكائنات المخصصة الخاصة بها، التر
ي المجلد custom_organism.jsonتقديم قائمة بالكائنات المخصصة عن طريق إنشاء ملف جديد باسم "

 
" ف

"alternativeResourceBasePath ي أن
: ". وينبغ   تكون بنية هذا الملف عىل النحو التاىلي

[ 

    {"value":"Custom Organism Sample"}, 

    {"value":"Custom Organism Sample 2"} 

] 

ي ملف 
ع جميع الكائنات ف 

ر
وض

ُ
، ت

ً
دة مسبقا

َّ
ي ملف  JSONمالحظة: عىل عكس قائمة أسماء الكائنات الُمحد

 من وضعها ف 
ً
واحد، بدال

JSON رف من الحروف األبجدية. منفصل لكل ح 

 ST.26 DTDاإلشارة إىل ملفات  6.5

ي إىل أحدث إصدار من 
اض  . ويستند اإلصدار الحاىلي لمثبت أداة الويبو للتسلسل إىل اإلصدار ST.26 DTDيشير المثبت بشكل افير

 . 3WIPO ST.26 DTDمن  1.3

ج هذه النسخة من أحدث إصدارات  درر
ُ
ي مكتبة المثبت ال ST.26 DTDوت

 
ي المجلد "/ ف

 
ي src/main/resourcesموجودة ف

 
" ف

ي ملف 
 
د المشار إليه ف

َّ
ي الملف "WARأو  JARالشفرة المصدرية )هذا هو مسار الملف الُمحد

 
ي catalog.xml(. وُيشار إليها ف

 
" ف

ح أدناه: 
َّ
 المجلد نفسه، كما هو ُموض

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<catalog xmlns="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog"> 

   <public publicId="-//WIPO//DTD Sequence Listing 1.3//EN" uri="ST26SequenceListing_V1_3.dtd"/> 

</catalog> 

ف جديد لنوع الوثيقة ) ق، سُيستخدم إDTDوفيما يىلي تفاصيل التعليمات الخاصة بكيفية إدراج ُمعرِّ
ُّ
ي أثناء التحق

 DTDصدار (. ف 
ي إقرار 

د ف 
َّ
، سُيستخدم "XMLلملف  DOCTYPEالُمحد

ً
ي  DTD" لتحديد موقع ملف publicId. أوال

الذي يجب استخدامه. وف 
ي الكتالوغ، سيحاول النظام تحديد موقع ملف publicIdحالة عدم وجود "

ذ فيه عملية  DTD" ف 
َّ
نف
ُ
ي المجلد الجذر الذي ت

 . Javaف 

 بديل من أجل التحقق DTDإصدار كيفية اإلشارة إىل  1.6.5

ي تشير إىل إصدار أقدم من  ST.26من أجل التحقق من ملفات معيار الويبو 
هذا  ST.26 DTD، يجب إتاحة ملف ST.26 DTDالتر
 للمثبت من أجل السماح بإجراء التحقق المناسب. 

 وهناك طريقتان بديلتان لتحقيق ذلك: 

 ضغط ملف  أ()
ّ
 إىل مJARفك

ً
ي المجلد " ST.26 DTDلف ، وأدرج إشارة

ي أو البديل ف 
ل src/main/resourcesاإلضاف 

ِّ
". عد

 لملف catalog.xmlملف "
ً
 جديدا

ً
.  ST.26 DTD"، وأضف بندا ، أو قم بتحرير البند الحاىلي ي

 اإلضاف 

 عىل سبيل المثال: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<catalog xmlns="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog"> 

<public publicId="-//WIPO//DTD Sequence Listing 1.2//EN" uri="ST26SequenceListing_V1_2.dtd"/> 

<public publicId="-//WIPO//DTD Sequence Listing 1.3//EN" uri="ST26SequenceListing_V1_3.dtd"/> 

</catalog> 

                                                
 من  3

ً
 . 2022أبريل  18صالح اعتبارا
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 من تعديل ملف  ب()
ً
ي اتJARبدال

 باع الخطوات التالية: ، ينبغ 

؛ DTD" وجميع ملفات catalog.xmlانسخ " "1"  إىل مجلد محىلي

ل " "2"
ِّ
؛ ST.26 DTD" إلدراج إشارة إىل ملف catalog.xmlوعد ي

 
 اإلضاف

 <"xml.catalog.files=<path_to_catalog.xmlهذه عند التشغيل: " Javaواضبط خاصية نظام  "3"

 

ي 
: dowsWinعىل نظام  Tomcatمالحظة: ف   ، يمكن القيام بذلك عن طريق إضافة متغير البيئة التاىلي

set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS%  

 -Dxml.catalog.files=C:\\temp\\tomcat\\sharedclasspath\\catalog.xml" 

" من ملف  ST.26 DTD]مالحظة مهمة: إدراج إصدار مختلف من  ي ضوء  XMLسيسمح بالتحقق "الشكىلي
ر المشا ST.26 DTDف 

ق. لذلك، 
ُّ
إليه، لكن من المحتمل أن يتطلب التحقق "الكامل" إدخال تغيير عىل الشفرة المصدرية من أجل تنفيذ قواعد التحق

وض بعدم اللجوء إىل استخدام العديد من  ".[ DTDيُ  إال عند إجراء تحقق "شكىلي
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مجية  .6  الخاصة بالمثبت RESTالواجهة الير
د هذا القسم حاالت استخدا

ِّ
مجية للمثبت. وهناك ثالث خدمات أو حاالت استخدام: ُيحد  م الواجهة الير

 " ي المجلد
 
 "؛Inboxالتحقق من ملف ف

 والتحقق من ملف كجزء من الطلب؛ 

  .وطلب حالة التحقق 

مجية لهذه الخدمة ) ي مواصفات الواجهة الير
ي المرفق الثان 

 
 (: OAS 3.0 Complete API [YAML File]ترد بالكامل ف

 WIPO ST.26من ملف بنسق التحقق  1.6

 api/v1/validate/  تخطيط الطلب

 POST الطريقة

ك
َ
 application/json الُمستهل

ج
ر
 application/json الُمنت

ي المجلد " WIPO ST.26طلب التحقق من ملف بنسق  العملية
 
 ". Inboxموجود ف

داد حالة طلب التحققverificationIDإرجاع "  " فريد السير

 { الطلب

  "urrentApplicationNumber": "stringc,"  

  "currentSEQLVersionNumber": "string,"  

  "parentApplicationNumber": "string,"  

  "parentSEQLVersionNumber": "string,"  

  "seqlInputLocation": "string")Location of Input.xml file(,  

  "" )Destination of report.xml(verificationReportOutputPath": "string,  

  "nameFile": "file.xml,"  

  ""string" )Possible values: full | formality(”: type,  

{ 

، وبدأ التحقق من قواعد  WIPO ST.26اجتاز ملف ”.  '202“ :'Accepted االستجابات التحقق الشكىلي
 هذا الرمز رسالة استجابة تشير إىل 

ً
داد تقرير التحقق العمل. سيتضمن أيضا رمز فريد السير

"(verificationID ل ملف
ر
 " لمعالجته. Processإىل مجلد " WIPO ST.26"(. وُينق

 ‘400“ :’Bad request .” لم تكن صيغة طلبREST  صحيحة، أو لم يجير  ملف
WIPO ST.26  التحقق منXML ح

ِّ
وض

ُ
 برسالة استجابة ت

ً
. وسيكون هذا الرمز مصحوبا

 تفاصيل الخطأ

 '404“ :'Not Found .” لم ُيعير عىل ملفWIPO ST.26 " ي المجلد
 "Inboxف 

 '500“ :'Internal Server Error .” برسالة 
ً
. وسيكون هذا الرمز مصحوبا حدث خطأ داخىلي

ح تفاصيل الخطأ
ِّ
وض

ُ
 استجابة ت

ط المسبق ي المجلد " WIPO ST.26يجب أن يوجد ملف  الشر
 " الذي حدده المستخدم. Inboxف 
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ل ملف  ط الالحقالشر 
ر
ي إىل  WIPO ST.26ُينق

 
المجلد أو  verificationReportOutputPathالموقع المحدد ف

"Outbox : ي الموقع التاىلي
 
 " ف

 /"]outbox[/]verificationID[/]file.xml[" 

 

 : ي
 
 ُينشأ تقرير التحقق ف

 /"]reports[/ ]verificationID[/report_]file.xml[" 

 

ي مواصفات المطابق  OAS 3.0تعريف 
 
 [YAML]ف

  /api/v1.0/validate: 

post: 

  tags: 

    - validation-controller 

  summary: 'Request the validation of an existing ST26 file in the inbox folder. Returns a unique  

  verificationID for retrieving the status of the validation request' 

  operationId: validationFileUsingPOST 

  consumes: 

    - application/json 

  produces: 

    - application/json 

  parameters: 

    - 

      in: body 

      name: request 

      description: 'ST26 File name for validation' 

      required: false 

      schema: 

        $ref: '#/definitions/ValidationRequest' 

  responses: 

    '200': 

      description: OK 

      schema: 

        $ref: '#/definitions/ValidationResponse' 

    '201': 

      description: Created 

    '202': 

      description: 'Accepted. The ST26 file passed the formal validation and their verification has  

       started. This code will be complemented with a response message indicating a unique code for  

      retrieving the verification report (verificationID). ST26 file is moved to the �process� folder 

       for processing' 

      schema: 

        $ref: '#/definitions/ValidationResponse' 

    '400': 

      description: 'Bad request. The REST request was not well formed or the ST26 file did not pass 

      the XML validation. This code will be complemented with a response message indicating the detail 

      of the error' 

    '401': 
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      description: Unauthorized 

    '403': 

      description: Forbidden 

    '404': 

      description: 'File not found. The ST26 file was not found in the Inbox Folder' 

    '500': 

      description: 'Server Error. An internal error happened. This code will be complemented with a 

     response message indicating the detail of the error' 

  deprecated: false  

 

 طلب حالة التحقق 2.6

 api/v1/status/  تخطيط الطلب

 POST الطريقة

ك
َ
 application/json الُمستهل

ج
ر
 application/json الُمنت

د ST.26 WIPOطلب حالة التحقق من ملف  العملية
َّ
 ُمحد

 } الطلب

 verificationID: }type: string{ 

} 

ف  '200 :'Success االستجابات  هذا الرمز رسالة استجابة تشير إىل ُمعرِّ
ً
. سيتضمن أيضا

 : فريد مع حالة عملية التحقق، وذلك من بير  الرسالة اآلتية
o "RUNNINGالملف قيد المعالجة :" 
o "FINISHED-VALID ،ق الشكىلي بنجاح

ُّ
": اجتاز الملف عملية التحق

ي مجلد التقارير
ق ف 

ُّ
 وتوجد نتيجة التحق

o "FINISHED-INVALID  اكتملت العملية ولكن الملف لم يجير :"
ي مجلد التقارير

. توجد نتيجة التحقق ف   التحقق الشكىلي
o "NOT_FOUNDىل "": لم ُيعير عverificationID" 
o "VERIFICATION_ID_ERROR لم يتضمن الطلب :"

"verificationID" 

 ‘400 :’Bad request لم تكن صيغة طلب .REST صحيحة 

 '500 :'Server Error هذا الرمز رسالة 
ً
. سيتضمن أيضا . حدث خطأ داخىلي

ح تفاصيل الخطأ
ِّ
وض

ُ
 استجابة ت

ط الالحق م المثبت حالة التح الشر
ِّ
 قق. ُيقد

اضات  - االفير
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 [YAMLالمطابق ]بمواصفات  OAS 3.0تعريف 

  paths: 

  /api/v1.0/status: 

    post: 

      tags: 

        - validation-controller 

      summary: 'Request the validation status for a specific ST26 File' 

      operationId: getStatusUsingPOST 

      consumes: 

        - application/json 

      produces: 

        - application/json 

      parameters: 

        - 

          in: body 

          name: request 

          description: 'ST26 File name Object for validation status' 

          required: false 

          schema: 

            $ref: '#/definitions/ValidationStatusRequest' 

      responses: 

        '200': 

          description: 'This code will be complemented with a response message indicating the Status  

          of the verification process: RUNNING (the file is being processed) FINISHED-VALID 

          (the file passed the formality validation and the result of the validation is available  

          in the reports folder) FINISHED-INVALID 

          (the file passed the formality validation and the result of the validation is available  

          in the reports folder)' 

          schema: 

            $ref: '#/definitions/ValidationStatusResponse' 

        '201': 

          description: Created 

        '400': 

          description: 'Bad request. The REST request was not well formed' 

        '401': 

          description: Unauthorized 

        '403': 

          description: Forbidden 

        '404': 

          description: 'Not Found' 

        '500': 

          description: 'Server Error. An internal error happened. This code will be complemented with 

          a response message indicating the detail of the error' 

      deprecated: false 

 

 ]يىلي ذلك المرفق األول[
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 المرفق األول: مثال عىل تقرير التحقق

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<VerificationReport productionDate="2020-12-

17" sourceFileName="valid2Warning.xml"> 

    <VerificationMessageBag> 

        <VerificationMessage> 

            <Severity>WARNING</Severity> 

            <DataElement>PROPERTY_NAMES.EARLIEST_PRIORITY_APPLICATION</DataEle

ment> 

            <DetectedSequence></DetectedSequence> 

            <DetectedValue></DetectedValue> 

            <MessageKey>X_EARLIEST_PRIO_APPLICATION_ID_MISSING</MessageKey> 

            <ParameterBag/> 

            <LocalizedMessage>Earliest priority application information is abs

ent. It must be provided 

             when a priority claim is made to an earlier application.</Localiz

edMessage> 

        </VerificationMessage> 

        <VerificationMessage> 

            <Severity>ERROR</Severity> 

            <DataElement>PROPERTY_NAMES.INVENTION_TITLE_BAG</DataElement> 

            <DetectedSequence></DetectedSequence> 

            <DetectedValue>-</DetectedValue> 

            <MessageKey>INVENTION_TITLE_MISSING</MessageKey> 

            <ParameterBag/> 

            <LocalizedMessage>The invention title is missing. At least one inv

ention title must 

             be entered.</LocalizedMessage> 

        </VerificationMessage> 

        <VerificationMessage> 

            <Severity>ERROR</Severity> 

            <DataElement>PROPERTY_NAMES.INVENTION_TITLE_BAG</DataElement> 

            <DetectedSequence></DetectedSequence> 

            <DetectedValue>-</DetectedValue> 

            <MessageKey>INVENTION_TITLE_MISSING</MessageKey> 

            <ParameterBag/> 

            <LocalizedMessage>The invention title is missing. At least one inv

ention title must  

            be entered.</LocalizedMessage> 

        </VerificationMessage> 

    </VerificationMessageBag> 

</VerificationReport> 

 
 

] ي
 ]يىلي ذلك المرفق الثان 
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: المواصفات الكاملة للواجهة الير  ي
 
 (YAMLمجية )المرفق الثان

swagger: '2.0' 

info: 

  description: 'API for the WIPO Sequence Validator' 

  version: '1.0' 

  title: 'WIPO Sequence Validator API' 

host: 'localhost:8080' 

basePath: / 

tags: 

  - 

    name: validation-controller 

    description: 'Validation Controller' 

paths: 

  /api/v1.0/status: 

    post: 

      tags: 

        - validation-controller 

      summary: 'Request the validation status for a specific ST26 File' 

      operationId: getStatusUsingPOST 

      consumes: 

        - application/json 

      produces: 

        - application/json 

      parameters: 

        - 

          in: body 

          name: request 

          description: 'ST26 File name Object for validation status' 

          required: false 

          schema: 

            $ref: '#/definitions/ValidationStatusRequest' 

      responses: 

        '200': 

          description: 'This code will be complemented with a response message

 indicating the Status 

          of the verification process: RUNNING (the file is being processed) F

INISHED-VALID  

          

(the file passed the formality validation and the result of the validation is 

available  

          in the reports folder) FINISHED-INVALID  

          

(the file passed the formality validation and the result of the validation is 

available  

           in the reports folder)' 

          schema: 

            $ref: '#/definitions/ValidationStatusResponse' 

        '201': 
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          description: Created 

        '400': 

          description: 'Bad request. The REST request was not well formed' 

        '401': 

          description: Unauthorized 

        '403': 

          description: Forbidden 

        '404': 

          description: 'Not Found' 

        '500': 

          description: 'Server Error. An internal error happened. This code wi

ll be complemented with 

          a response message indicating the detail of the error' 

      deprecated: false 

/api/v1.0/validate: 

post: 

  tags: 

    - validation-controller 

  summary: 'Request the validation of an existing ST26 file in the inbox folde

r. Returns a unique  

            

verificationID for retrieving the status of the validation request' 

  operationId: validationFileUsingPOST 

  consumes: 

    - application/json 

  produces: 

    - application/json 

  parameters: 

    - 

      in: body 

      name: request 

      description: 'ST26 File name for validation' 

      required: false 

      schema: 

        $ref: '#/definitions/ValidationRequest' 

  responses: 

    '200': 

      description: OK 

      schema: 

        $ref: '#/definitions/ValidationResponse' 

    '201': 

      description: Created 

    '202': 

      description: 'Accepted. The ST26 file passed the formal validation and t

heir verification has  

      

started. This code will be complemented with a response message indicating a u

nique code for  
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retrieving the verification report (verificationID). ST26 file is moved to 

the �process�  

      folder for processing' 

      schema: 

        $ref: '#/definitions/ValidationResponse' 

    '400': 

      description: 'Bad request. The REST request was not well formed or the S

T26 file did not pass 

      the XML validation. This code will be complemented with a response messa

ge indicating  

      the detail of the error' 

    '401': 

      description: Unauthorized 

    '403': 

      description: Forbidden 

    '404': 

      description: 'File not found. The ST26 file was not found in the Inbox F

older' 

    '500': 

      description: 'Server Error. An internal error happened. This code will b

e complemented with a 

      response message indicating the detail of the error' 

  deprecated: false   

definitions: 

  ValidationRequest: 

    type: object 

    required: 

      - nameFile 

      - type 

    properties: 

      nameFile: 

        type: string 

        example: file.xml 

        description: 'File Name Validation' 

      type: 

        type: string 

        example: 'full or formality' 

        description: 'Type of validation' 

      currentApplicationNumber: 

        type: string 

        example: 1.3 

        description: 'The application number associated with the sequence list

ing' 

      currentSEQLVersionNumber: 

        type: string 

        example: 1.2 

        description: 'the version number of this sequence listing (internally 

assigned by an Office)' 
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      parentApplicationNumber": 

        type: string 

        example: WIPO-1234 

        description: 'Any associated parent application' 

      parentSEQLVersionNumber:  

        type: string 

        example: 1.1 

        description: 'The version number of the parent’s sequence listing' 

       

      seqlInputLocation:  

        type: string 

        example: /st26/inbox/file.xml 

        description: 'Contains the path of the input xml file to be validated' 

      verificationReportOutputPath:  

        type: string 

        example: /st26/outbox/file.xml 

        description: 'Will contain the destination path of the report.xml gene

rated by the tool.' 

 

    title: ValidationRequest 

    description: 'Class representing a response Validation status File by the 

application.' 

  ValidationResponse: 

    type: object 

    required: 

      - verificationID 

    properties: 

      errorMsg: 

        type: string 

      verificationID: 

        type: string 

        example: 1552208288697FNc2 

        description: verificationID 

    title: ValidationResponse 

    description: 'Class representing a response Validation ST26 File by the ap

plication.' 

  ValidationStatusRequest: 

    type: object 

    required: 

      - verificationID 

    properties: 

      verificationID: 

        type: string 

        example: 1552208288697FNc2 

        description: verificationID 

    title: ValidationStatusRequest 

    description: 'Request of the validation status of an ST26 File' 

  ValidationStatusResponse: 

    type: object 
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    required: 

      - status 

    properties: 

      status: 

        type: string 

        example: 'RUNNING - FINISHED-VALID - FINISHED-INVALID' 

        description: 'Validation Status File' 

      reportPath: 

        type: string 

        example: /st26/reports/1552208288697FNc2/report_file.xml 

        description: ReportFilePath 

    title: ValidationStatusResponse 

    description: 'Response with the validation status for a specific verificat

ionID.' 

 
 

 ]يىلي ذلك المرفق الثالث[
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 (JSONالمرفق الثالث: أسماء الخصائص )

{ 

    "dtdVersion": "PROPERTY_NAMES.DTD_VERSION", 

    "fileName": "PROPERTY_NAMES.FILE_NAME", 

    "softwareName": "PROPERTY_NAMES.SW_NAME", 

    "softwareVersion": "PROPERTY_NAMES.SW_VERSION", 

    "productionDate": "PROPERTY_NAMES.PRODUCTION_DATE", 

    "project": "PROPERTY_NAMES.PROJECT", 

    "nonEnglishFreeTextLanguageCode": "PROPERTY_NAMES.NON_ENGLISH_FREE_TEXT_LA

NGUAGE_CODE", 

    "originalFreeTextLanguageCode": "PROPERTY_NAMES.ORIGINAL_FREE_TEXT_LANGUAG

E_CODE", 

    "name": "PROPERTY_NAMES.PROJECT_NAME", 

    "applicationIdentification": "PROPERTY_NAMES.APPLICANT_IDENTIFICATION", 

    "applicationIdentification.filingDate": "PROPERTY_NAMES.APPLICANT_IDENTIFI

CATION", 

    "applicantFileReference": "PROPERTY_NAMES.APPLICANT_FILE_REFERENCE", 

    "priorityInformationBag": "PROPERTY_NAMES.PRIORITY_INFORMATION_BAG", 

    "earliestPriorityApplicationIdentification": "PROPERTY_NAMES.EARLIEST_PRIO

RITY_APPLICATION", 

    "earliestPriorityApplicationIdentification.filingDate": "PROPERTY_NAMES.EA

RLIEST_PRIORITY_APPLICATION", 

    "applicantName": "PROPERTY_NAMES.APPLICANT", 

    "applicantList": "PROPERTY_NAMES.APPLICANT", 

    "applicantName.name": "PROPERTY_NAMES.APPLICANT_NAME", 

    "applicantName.languageCode": "PROPERTY_NAMES.APPLICANT_LANGUAGE_CODE", 

    "applicantName.nameLatin": "PROPERTY_NAMES.APPLICANT_NAME_LATIN", 

    "inventorName": "PROPERTY_NAMES.INVENTOR", 

    "inventorList": "PROPERTY_NAMES.INVENTOR", 

    "inventorName.name": "PROPERTY_NAMES.INVENTOR_NAME", 

    "inventorName.languageCode": "PROPERTY_NAMES.INVENTOR_LANGUAGE_CODE", 

    "inventorName.nameLatin": "PROPERTY_NAMES.INVENTOR_NAME_LATIN", 

    "inventionTitleBag": "PROPERTY_NAMES.INVENTION_TITLE_BAG", 

    "sequenceTotalQuantity": "PROPERTY_NAMES.SEQUENCE_TOTAL_QUANTITY", 

    "sequenceDataBag": "PROPERTY_NAMES.SEQUENCE_DATA_BAG", 

    "sequenceIDNumber": "PROPERTY_NAMES.SEQUENCE_ID_NUMBER", 

    "length": "PROPERTY_NAMES.SEQUENCE_LENGTH", 

    "INSDSeqMoltype": "PROPERTY_NAMES.SEQ_MOL_TYPE", 

    "INSDQualifierMolType": "PROPERTY_NAMES.QUAL_MOL_TYPE", 

    "organism": "PROPERTY_NAMES.ORGANISM", 

    "division": "PROPERTY_NAMES.DIVISION", 

    "INSDSeq_other-seqids": "PROPERTY_NAMES.INSDSEQ_OTHER-SEQIDS", 

    "featureTable": "PROPERTY_NAMES.FEATURE_TABLE", 

    "featureKey": "PROPERTY_NAMES.FEATURE_KEY", 

    "featureLocation": "PROPERTY_NAMES.FEATURE_LOCATION", 

    "featureQuals": "PROPERTY_NAMES.FEATURE_QUALS", 

    "qualifierId": "PROPERTY_NAMES.QUALIFIER_ID", 

    "qualifierName": "PROPERTY_NAMES.QUALIFIER_NAME", 
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    "qualifierValue": "PROPERTY_NAMES.QUALIFIER_VALUE", 

    "qualifierTranslatedValue": "PROPERTY_NAMES.QUALIFIER_TRANSLATED_VALUE", 

    "INSDSeqSequence": "PROPERTY_NAMES.SEQ_SEQUENCE" 

} 

رجر الع ورة  التحديثهذا جزء من الشفرة المصدرية ويجري لم بأن يُ  التنفيذ.  بموازاةحسب الض 
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