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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  20 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19اإ

 ST.26 الويبو ملعيار احلاسوبي الربنامج
عدادوثيقة   ادلويل املكتب من اإ

 املقدمة

ىل  21يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمددا اليت ُعقدت يف الفرتة من  ،اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري(اعمتدت  .1 اإ

"توصية بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات والأحامض الأمينية ابس تخدام لغة  ST.26معيار الويبو ، 2016مارس  24

 (.CWS/4Bis/16من الوثيقة  53و 52" )انظر الفقرتني (XMLة )الرتمزي املوسع

ىل  29وانقشت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة املعقودة يف الفرتة من  .2 ، أأحاكم الانتقال من معيار 2017يونيو  2مايو اإ

ىل معيار الويبو  ST.25الويبو  يكون وأأن خيار الانتقال  جلنة املعايري عىل أأن يكون سيناريو "القطيعة" . واتفقت ST.26اإ

وطلبت اللجنة من فرقة العمل املعنية بقوامئ  " اترخي الانتقال.2022اترخي الإيداع ادلويل التارخي املرجعي، ويكون "يناير 

اخلاص ابملعيار دمع املكتب ادلويل عن طريق توفري متطلبات املس تخدمني وتعليقاهتم بشأأن الربانمج احلاسويب التسلسل 

ST.26  انظر الفقرتني(من الوثيقة  45و 42CWS/5/22.) 

عداد قوامئ  .3 وأأبلغ املكتب ادلويل جلنة املعايري بأأنه سيس تحدث برانجما حاسوبيا مشرتاك جديدا لمتكني املودعني من اإ

وع وأأحاطت اللجنة علامً بأأن املكتب ادلويل يعزتم اس تكامل مش  .ST.26مع معيار الويبو ها التسلسل والتحقق من توافق 

وتوزيعها عىل املودعني وماكتب امللكية الصناعية حول العامل.  2018اس تحداث الأداة الربجمية اجلديدة حبلول هناية عام 
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مبشوع اخلطة الرفيعة املس توى اذلي اقرتحه املكتب ادلويل لالنتقال من معيار الويبو  أأحاطت جلنة املعايري علامً أأيضاً و 

ST.25  ىل معيار الويبو  (.CWS/5/22من الوثيقة  48و 46)انظر الفقرتني  ST.27اإ

 ST.26تطوير الأدوات الربجمية املتعلقة مبعيار الويبو 

وكام ُأبلغت جلنة املعايري يف دورهتا اخلامسة، معل املكتب ادلويل عىل اس تحداث الأدوات الربجمية املتعلقة ابملعيار  .4

ST.26  من أأجل املساعدة يف تنفيذ معيار الويبوST.26 :حول العامل؛ ويتشلك املشوع من أأربع مراحل ييل بياهنا 

 حتليل احتياجات العمل؛ –

ثبات املفهوم؛ –  التصممي واإ

 تطوير التطبيق؛ –

نتاج. –  املوافقة عىل التطبيق وبدء الإ

جناز املشوع يف عام 3ودخل املشوع املرحةل  2017يف عام  2و 1وُأجنزت املرحلتان  .5 طالق  2019. ويُعزتم اإ واإ

 .2019يف النصف الثاين من عام  الأدوات

من ثالثة عنارص: أأداة الصياغة والتثبت للمودعني )أأداة املودع(،  ST.26وتتكون الأدوات الربجمية املتعلقة ابملعيار  .6

يبنِين و تب امللكية الصناعية( وتطبيقات التحديث والإصدار )أأداة الويبو(. وأأداة التثبت ملاكتب امللكية الصناعية )أأداة ماك

 : الأدوات الثالثالعالقة بني الشلك التايل

 

 شبكة مكتب الملكية الصناعية

 ST26طلب التثبت وفق 

 تحميل تقرير التثبت

 أداة مكاتب الملكية الصناعية

 التحديث عند الحاجة
 يانات القاموسب

 شبكة الويبو

 أداة الويبو
 ST26رفع البيانات الثنائية 

 تحديث بيانات القاموس

 تبانظم مك

 الملكية الصناعية

 مستخدم

 ST26األداة 
 أداة المودع

 التحديث عند الحاجة

 البيانات الثنائية وبيانات القاموس

 الويبو مشرف

 التسلسلتحرير/التثبت من قوائم 
 استيراد صيغ قوائم التسلسل

 ST26طباعة/إخراج ملف 
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أأداة املودع أ ليًا  وتتحققأأداة املودع يه تطبيق مس تقل ينبغي للك مودع أأن يثبته عىل حاسوبه ويس تخدمه.  –

من وجود أأي نسخة جديدة من الأداة عىل ش بكة الويبو رشيطة أأن يكون احلاسوب متصاًل أأداة الويبو  عرب

 ابلإنرتنت؛

أأداة ماكتب امللكية الصناعية س ُتطلق كخدمة مس تقةل يف ش بكة ماكتب امللكية الصناعية وس تكون متصةل  –

 خدمة التثبت من بياانت قوامئ بتطبيقات أأعامل أأخرى تس تخدهما ماكتب امللكية الصناعية من أأجل توفري

تتحقق أأداة ماكتب امللكية الصناعية عرب أأداة الويبو من وجود أأي نسخة التسلسل اليت قدهما املودع. و 

 جديدة من الأداة.

أأداة الويبو س ُتطلق عىل ش بكة الويبو وتوفر الإصدارات اجلديدة من أأداة املودع وأأداة ماكتب امللكية  –

 الصناعية.

 ائص الرئيس ية لأداة املودعاخلص

. وحتتوي ST.26متكِنن أأداة املودع املس تخدمني من توليد ملف حيتوي عىل قامئة التسلسل ابلصيغة املعمتدة يف املعيار  .7

 الأداة عىل ثالث وظائف رئيس ية ييل بياهنا:

نشاء ملف بقامئة التسلسل بصيغة  (أأ  )  .ST.26وفقًا للمعيار  XMLاحلصول عىل البياانت من املس تخدم واإ

 .ST.26التأأكد من استيفاء مشوع قامئة التسلسل ملتطلبات معيار الويبو  (ب )

أأو  ST.26أأو  ST.25اس ترياد بياانت من ملفات خارجية بصيغ خمتلفة مثل الصيغ املس تخدمة يف املعيار  (ج )

دخال املس تخدم للمزيد من البياانت عند الاقتضاء، من أأجل توليد قامئة ت امغريه تتوافق  XMLسلسل بلغة  واإ

 .ST.26املعيار و 

 التفاعل المنوذيج بني املس تخدم وأأداة املودع: ويبنِين الشلك التايل .8

 

 الرئيس ية لأداة ماكتب امللكية الصناعيةاخلصائص 

متكِنن أأداة ماكتب امللكية الصناعية تكل املاكتب من التحقق من استيفاء قوامئ التسلسل املودعة للمتطلبات الواردة  .9

ل  ل اختالف بيهنامو. وخاصية التثبت يف أأداة ماكتب امللكية الصناعية يه نفسها يف أأداة املودع. ST.26يف معيار الويبو  اإ

 /لصق البياناتإدخال

 أداة المودع توفير ملف البيانات

 المستخدم

 معالجة وتخزين البيانات

 التثبت من البيانات

 ST.26توليد قائمة التسلسل وفق 
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ذ س ُتطلق أأداة ماكتب امللكية الصناعية  كنظام يف حني تُطلق أأداة املودع  افرتايض عىل خادوم بيقط كت يف الربجمية: اإ

 .مس تقل

ابلتثبت البس يط من اس تخدام لغة  2و 1وكام يتبنِين يف الرمس التايل، توجد أأربع خطوات للتثبت، فتتعلق اخلطواتن  .10

XML التثبت الاكمل وفقًا ملتطلبات املعيار  3، وختص اخلطوةST.26وميكن اس تخدام خاصية التثبت البس يط من . 

 عن طريق نظام الإيداع الش بيك ملاكتب امللكية الصناعية. XMLلغة  اس تخدام

 

 املتطلبات النظامية لأداة املودع وأأداة ماكتب امللكية الصناعية

ُحددت تكل حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل املتطلبات النظامية ادلنيا املقرتحة لس تخدام الأدوات بنجاح. وقد  .11

طالق الأداة يف عام  وأأن بعض النسخ احلالية من أأنظمة التشغيل لن تكون مدعومة يف  2022املتطلبات عىل أأساس اإ

 الوقت. ذكل

 التعاون مع ماكتب امللكية الصناعية واملودعني

دمعت فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل املكتب ادلويل عن طريق تزويده مبتطلبات املس تخدمني وتعليقاهتم عىل  .12

رشاد معلية التطوير. ST.26الأداة الربجمية املتعلقة ابملعيار  . ووفرت فرقة العمل خباصة التوصيف الوظيفي للأداة من أأجل اإ

لك  بنياحلفاظ عىل شلك وطريقة اس تخدام موحدة توصية ب  الً معم الأداة واس تعرضت فرقة العمل أأيضًا واهجة اس تخدا

 تطبيقات الويبو الربجمية.

طالقوتيسريًا للمناقشات بشأأن  .13 املكتب ادلويل صفحة خاصة عىل منصة  نشأأ أأ الأداة يف ماكتب امللكية الصناعية،  اإ

( مفتوحة لأعضاء فرقة العمل https://www3.wipo.int/confluence/display/ST26softwareالوييك للمشوع )

 وفريق التطوير فقط.

1 

2 3 

4 

 التثبت البسيط
 XMLلغة  من استخدام

 صالحة؟
التثبت الكامل وفق  نعم

متطلبات المعيار 
ST.26 

 توليد تقرير التثبت

  XMLبيانات تحليل 
 ها في)وتخزين

 قاعدة البيانات(

 ال

https://www3.wipo.int/confluence/display/ST26software
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وفضاًل عن ذكل وابلتعاون مع ماكتب امللكية الصناعية الأعضاء يف فرقة العمل، س يدعو املكتب ادلويل عدة  .14

ىل املشاركة يف جتربة الأداة.مودعني، س يكونون املس تخدمني الهنائيني   الفعليني، اإ

ىل ST.25ومتابعة للمناقشة اخلاصة خبارطة طريق الانتقال من معيار الويبو  .15 خالل ادلورة  ST.26 لويبومعيار ا اإ

مع  ST.26اخلامسة للجنة، طلب املكتب ادلويل من ماكتب فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل نش خطة تنفيذها للمعيار 

لواحئها وحتديث أأنظمهتا املعلوماتية. ونش مكتب الياابن للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية يف متل مراعاة التغيري امل 

: ةعىل صفحة الوييك التالي ST.26خطتهيام لتنفيذ معيار الويبو 

tps://www3.wipo.int/confluence/display/ST26software/ST.26+Implementation+Planht. 

وتيسريًا لتجربة الأدوات عىل ماكتب امللكية الصناعية واملودعني، أأنشأأ املكتب ادلويل بيئة جتريبية عىل منصة الويبو  .16

ف الأدوات عىل البيئة الش بكية عىل الرمغ من السحابية. وبفضل التكنولوجيات املس تخدمة يف الأدوات، تعمل غالبية وظائ

 أأن املنتج الهنايئ سيتعني تثبيته عىل احلواسيب.

ىل ما ييل: .17 ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

الإحاطة علاًم مبحتوايت  (أأ  )

 الوثيقة؛ هذه

وتشجيع ماكتب امللكية الصناعية  (ب )

من  15عىل نش خطهتا التنفيذية وفقًا للفقرة 

 الوثيقة. هذه

 املرفق[]ييل ذكل 

https://www3.wipo.int/confluence/display/ST26software/ST.26+Implementation+Plan
https://www3.wipo.int/confluence/display/ST26software/ST.26+Implementation+Plan
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 ST.26املتطلبات النظامية لأداة 

ينبغي اس تخدام املتطلبات النظامية الواردة يف هذه الوثيقة لأغراض التجربة خالل مرحةل تطوير الأداة الربجمية  .1

ST.26  وميكن اعتبارها املتطلبات النظامية ادلنيا الس تخدام الأدوات بنجاح. وقد ُحددت هذه املتطلبات عىل أأساس

طالق الأداة يف عام   .يف ذكل الوقت وتوقف دمع بعض النسخ احلالية من أأنظمة التشغيل 2022ا 

 املتطلبات النظامية لأداة املودع

 .املودع نيا لتبييت واس تخدام أأداةحيتوي هذا القسم عىل املتطلبات النظامية ادل .2

 أأنظمة التشغيل املدعومة

 س تكون أأداة املودع معمتدة يف الأنظمة التشغيلية التالية: .3

– Windows 10 -  1803النسخة 

– Ubuntu -  18.04النسخة 

– MacOS -  10.13النسخة (  64دصدار اال-bit) 

– CentOS 7 -  1804النسخة 

ىل جانب النسخ اليت س يكون التطبيق معمتدًا فهيا، من املفرتض أأن تعمل أأداة املودع يف الأنظمة التشغيلية التالية و  .4 ا 

 :اليت تدمع مكوانت التطبيق الأساس ية

– Windows 7  اال دصدارات( 32وما بعده-bit 64و-bit) 

– Ubuntu –  وما بعدها 12.04النسخة 

– MacOS –  اال دصدار  10.9النسخة(64-bit) 

– Debian 8 

 العتاد

 س تكون أأداة املودع معمتدة مع املتطلبات العتادية ادلنيا التالية: .5

 هرتزاغجي 1.6: (CPU) وحدة املعاجلة املركزية –

 غيغاابيت 4: (RAM) ذاكرة الودصول العشوايئ –

ضافية لتخزين معلومات قوامئ التسلسل( جيغاابيت 1املساحة الفارغة:  –  )وقد يلزم توفري مساحة ا 

 1366x768لشاشة: دقة ا –
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ضافية  متطلبات ا 

 حيتاج املس تخدم حلق تبييت التطبيقات عىل احلاسوب املعين. .6

 متطلبات نظام أأداة ماكتب امللكية الصناعية

 .حيتوي هذا القسم عىل املتطلبات النظامية ادلنيا لتبييت واس تخدام أأداة ماكتب امللكية الصناعية .7

 أأنظمة التشغيل املدعومة

ىل ستستند أأداة ماك .8 وتتطلب نظام تشغيل يدمع املكوانت الربجمية  Spring Boot 2.0.3تب امللكية الصناعية ا 

 الرئيس ية التالية:

– Java 8 

– Servlet 3.1 container  والنظام الافرتايض املس تخدم هو(Tomcat 8.5) 

 العتاد

 ادلنيا التالية: س تكون أأداة ماكتب امللكية الصناعية معمتدة مع املتطلبات العتادية .9

 اهرتزغجي 1.6: (CPU) وحدة املعاجلة املركزية –

 غيغاابيت 4: (RAM) ذاكرة الودصول العشوايئ –

ضافية لتخزين معلومات قوامئ التسلسل( جيغاابيت 1املساحة الفارغة:  –  )وقد يلزم توفري مساحة ا 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


	اللجنة المعنية بمعايير الويبو
	المقدمة
	تطوير الأدوات البرمجية المتعلقة بمعيار الويبو ST.26
	الخصائص الرئيسية لأداة المودع
	الخصائص الرئيسية لأداة مكاتب الملكية الصناعية

	المتطلبات النظامية لأداة المودع وأداة مكاتب الملكية الصناعية
	التعاون مع مكاتب الملكية الصناعية والمودعين
	المرفق
	المتطلبات النظامية لأداة ST.26
	المتطلبات النظامية لأداة المودع
	أنظمة التشغيل المدعومة
	العتاد
	متطلبات إضافية


	متطلبات نظام أداة مكاتب الملكية الصناعية
	أنظمة التشغيل المدعومة
	العتاد




