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נוספיםמשאבים
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)1000000009868מס'
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מסמך )1000000030332מס'(
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יך ןמדר ו י ע ורל הפעלתעב
NextSeq 550Dxמחקרבמצב

מסמך )1000000041922מס'(

ותמספק ורא יםהמכשירהפעלתעלה ןונהל ו ות.לפתר י ע עדב ו י ושמ יםכאשרלשימ ל י ע מפ
NextSeqהמכשיראת 550DxעםמחקרבמצבNextSeq Control Software (NCS) v3.0.

יך NextSeqמערכתמדר 550
מסמך )15069765מס'(

ותמספק ורא יםהמכשירהפעלתעלה ןונהל ו ות.לפתר י ע עדב ו י ושמ יםכאשרלשימ ל י ע מפ
NextSeqהמכשיראת 550DxעםמחקרבמצבNextSeq Control Software (NCS) v4.0

לך. י א ו

יך ןמדר ו י ע המכשירעלל
NextSeq 550Dx

ירהמספק יתסק יעלכלל יב ותהמכשיר,רכ ורא יםהמכשירלהפעלתה וקהונהל לתחז
ן ו ות.ופתר י ע ב

ידעמספקתBaseSpaceשלעזרה ושעלמ BaseSpaceTMב-השימ Sequence Hubעל ותו י ו וחאפשר ית הנ
ות. ינ הזמ

NextSeqהמכשירשלהתמיכהדףבבקר 550DxשלהאינטרנטבאתרIlluminaתוכנה,להורדותלתיעוד,לגשתכדי
צות.ולשאלותמקוונתלהדרכה נפו

NextSeqשלהתמיכהדפיבבקר 550DxשלהאינטרנטבאתרIlluminaלהדרכהתוכנה,להורדותלתיעוד,לגשתכדי
צות.ולשאלותמקוונת נפו

1000000009513v07מס'מסמך HEB

ן ץ-לאבחו ופיחו בלבדג
1

https://support.illumina.com/clinical_support/clinical_instruments/nextseq-550dx.html
http://support.illumina.com/


המכשיררכיבי
NextSeqהמכשיר 550Dxתאים.4ו-סטטוסשורתמגע,מסךצגכולל

יבי1איור  כ המכשירר

Aצוף.הפעלתבמהלךהזרימהתאעלשומר—הדמיהתא רי
Bההפעלה.תוכנתממשקבאמצעותבמכשירתצורהוקביעתהגדרהמאפשר–מגעמסךצג
Cן(כתום),לבתשומתדורש(כחול),מעבדבתורהמכשירסטטוסאתמציינת—סטטוסשורת צוףמוכ (ירוק),לרי

ן(כחולמאתחל ן),ולב ןלסירוגי ן),מאותחללאעדיי צהוב).הבאותהשעות24במהלךשטיפהדורשאו(לב )
Dצלו.המגיביםמכלואתהבופרמחסניתאתמחזיק–בופרתא שנו
Eהמגיב.מחסניתאתמחזיק–מגיבתא
Fירמסנןתא ו ןאתמחזיק–או ןהגישההאוויר.מסנ המכשיר.מגבלמסנ
Gהמכשיר.מחשבואתהמכשיראתמכבהאומפעיל–הפעלהלחצן

הדמיהתא
צבשמטרתםיישורפינישלושהכוללתאשרהבמה,נמצאתההדמיהבתא תאטעינתלאחרהזרימה.תאאתליי

למקומותיהם.הרכיביםאתומזיזהאוטומטיתנסגרתההדמיהתאדלתהזרימה,

ובופרמגיבתאי
צוףהפעלתהגדרת NextSeqבמכשיררי 550Dxןכדיהבופרולתאהמגיבלתאגישהמצריכה החומריםאתלטעו

ןלהפעלההמתכלים צלו.שכברהמגיביםמכלאתולרוק נו
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ובופרמגיבתאי2איור 

Aןהימנילאזורמתחתתפסעםהמגיבתאאתמכסה—מגיבתאדלת מחסניתמוחזקתהמגיבבתאהדלת.שלהתחתו
המגיב.

Bפעמי.חד-לשימושמתכלהבחומרמראשמולאההמגיבמחסנית–המגיבמחסנית
Cפעמי.חד-לשימושמתכלהבחומרמראשמולאההבופרמחסנית–הבופרמחסנית
Dצלוהמגיבים–שנוצלומגיביםמכל הפעלה.כללאחרהשלכתםלצורךנאספיםשנו
Eהדלת.שלהתחתונההשמאליתלפינהמתחתתפסעםהבופרתאאתמכסה–בופרתאדלת

ןתא אווירמסנ
ןתא ןאתמחזיקהאווירמסנ ןאתהחלףהמכשיר.בגבוממוקםהאווירמסנ עלמידעלקבלתיום.90מדיהאווירמסנ

ן,החלפת ןהחלפתראההמסנ וירמסנ .38בעמודאו

ן הפעלהלחצ
ן צ NextSeqה-שבחזיתההפעלהלח 550Dxןהמכשיר.ולמחשבלמכשירהחשמלאספקתאתמפעיל ההפעלהלחצ
NextSeqבאתחולמחדל,כברירתלמכשיר.החשמלאספקתבמצבבתלותהבאות,הפעולותאתמבצע 550Dxנכנס
ן.למצב אבחו
.16בעמודהמכשירהפעלתראההמכשיר,שלראשוניתהפעלהעלמידעלקבלת

יראההמכשיר,כיבויעלמידעלקבלת .19בעמודהמכשירכיבו

פעולהחשמלאספקתמצב

למכשירהחשמלאספקת
יה ו כב

ןעללחץ יהלחצ יקכד החשמל.אספקתאתלהדל

למכשירהחשמלאספקת
לקת ו ד

ןעללחץ יהלחצ ותכד עהבמסךהחשמל.אספקתאתלכב י ופ יבתמ ו-ת ישורשיחד ילא ו יב שלכ
המכשיר.

למכשירהחשמלאספקת
לקת ו ד

ןעללחץ יצהההפעלהלחצ כהלח ו ות10בתאר י ישנ ותכד מחשבואתהמכשיראתלכב
המכשיר.
ובשיטההשתמש יז ותכד והמכשיראםרקהמכשיראתלכב ינ יב.א מג

צוףהפעלתבמהלךהמכשירכיבויהערה צררי שימושיתאפשרלאסופית.היאהפעלהעצירתמיידי.באופןההפעלהאתעו
צוףונתוניבהפעלהבשימוששהיוהמתכליםבחומריםחוזר יישמרו.לאמההפעלההרי
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מגיביםערכתשלכלליתסקירה

צוףמתכליםחומריםשלכלליתסקירה לרי
צוףהמתכליםהחומרים NextSeqלהפעלתהנדרשיםלרי 550Dxכלפעמי.חד-לשימושבערכהבנפרדמסופקים

ןנוסף,מידעלקבלתספרייה.דילולובופרבופרמחסניתמגיב,מחסניתאחד,זרימהתאכוללתערכה י ונותעי לי בגי
בתפוקהNextSeqמגיביםערכת,מחזורים)300(2גרסה550DxגבוההבתפוקהNextSeqמגיביםערכתשלהמידע
.מחזורים)75(2.5גרסה550DxגבוההבתפוקהNextSeqמגיביםערכתאו,מחזורים)300(2.5גרסה550Dxגבוהה

חומריםאחרמדויקמעקבלשם)RFID(רדיותדרבזיהוימשתמשיםהבופרומחסניתהמגיבמחסניתהזרימה,תא
ותאימות.מתכלים

זהירות
NOSאתדורשות2.5גרסה550DxגבוההבתפוקהNextSeqמגיביםערכות אתיקבלשהמכשירכדיואילך1.3
להימנעכדיהמתכליםוהחומריםהדגימותהכנתלפניהתוכנהעדכוניאתהשלם.2.5גרסההזרימהתאמחסנית
דגימות.ו/אומגיביםמבזבוז

הערה
צוףהמתכליםהחומריםעלשמור לשימוש.מוכניםשיהיועדבאריזותיהםמאוחסניםהםכאשרלרי

ןנדרש צוףמתכליםחומריםעבוראחסו לרי

ןדרישתהפעלה)לכל1(פריט אחסו

ופר לב ו ל י יהד י -15°Cעד-25°Cספר

ית יבמחסנ -15°Cעד-25°Cמג

ית ופרמחסנ 30°Cעד15°Cב

ית ימהתאמחסנ *8°Cעד2°Cהזר

בוההבתפוקההזרימהתאמחסנית* NextSeqג 550Dxגרסהv2.5החדר.בטמפרטורתנשלחת

הזרימהתאשלכלליתסקירה
הזרימהתאמחסנית3איור 

AמסלוליםצמדA–3ו-1מסלולים
BמסלוליםצמדB–4ו-2מסלולים
Cהזרימהתאמחסניתמסגרת

צריםשעליוזכוכיתבסיסהואהזרימהתא צעתאשכולותנו צוף.תגובתומבו ןהזרימהתאהרי תאמחסניתבתוךנתו
זרימה.
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צעותשלהםשההדמיותמסלולים4מכילהזרימהתא בזוגות.מבו
tצמד3ו-1למסלולים ן.באותוהדמיהמתבצעת)Aמסלולים( הזמ
tצמד4ו-2למסלולים מסתיימת.Aמסלוליםצמדשלההדמיהכאשרהדמיהמתבצעת),Bמסלולים(

צוףמתבצעהזרימהבתאמסלולים,4ישהזרימהשבתאלמרות צוספריותסדרתשלאואחתספרייהשלרקרי שקוב
המסלולים.4לכלהזרימהלתאאוטומטיתומועברותיחידמכלמתוךהמגיבבמחסניתנטענותספריותבמאגר.
צעתמהמסלוליםאחדכלשלההדמיה תאאריחיראהנוסף,מידעלקבלתאריחים.המכוניםקטניםהדמיהבאזורימבו
.57בעמודהזרימה

מגיבמחסניתשלכלליתסקירה
ומכליםRFIDמעקבעםפעמיחד-לשימושמתכלהחומרהיאהמגיבמחסנית שמולאואלומיניוםברדידיהעטופים 
צירתבמגיבימראש צוף.אשכולותי ורי

מגיבמחסנית4איור 

כנו.ספריותלטעינתייעודיאגירהמכלכוללתהמגיבמחסנית מועברותהספריותההפעלה,שמתחילהאחרישהו
הזרימה.לתאהאגירהממכלאוטומטית

צורךנשמריםאגירהמכלימספר הבופרממחסניתנשאבתהשטיפהתמיסתההפעלה.לאחרהאוטומטיתהשטיפהל
ןולאחרהמערכת,דרךשנשמרו,האגירהלמכלי צלו.המגיביםלמכלמועברתמכ שנו

אזהרה
יםכימייםחומריםכוללתמגיביםשלזוסדרה י כנים.להיותשעשו עה,שאיפה,מסו אוהעורעםומגעבלי

ים עהלגרוםעלוליםהעיני מעבדהוחלוקכפפות,לעיניים,מגןהכוללמגן,בציודהשתמשגופנית.לפגי
כוןבהתאם בהתאםאותםוהשלךכימיתבפסולתשמטפליםכפיהמשומשיםבמגיביםטפלהחשיפה.לסי
ןובטיחות,בריאותסביבה,עלנוסףלמידעהחלים.והמקומייםהלאומייםהאזוריים,ולתקניםלחוקים עיי
ן .support.illumina.com/sds.htmlשבכתובתהבטיחותבגיליו
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שמוריםאגירהמכלי
י5איור  ל כ ספריםאגירהמ ממו

תיאורמיקום

ים9ו-7,8 ור יםשמ יםלתחל ותאמ ישיתמ יםא י ל ונ י ופצ א

ותטעינת10 י ספר

#6במיקוםלהסרהניתןמכל
ציהמגיבכוללתמראששמולאההמגיבמחסנית בטוחהבהשלכהלסייעכדיפורמאמיד.מכילאשר6במיקוםדנטור

צוף,הפעלתאחריבשימושהיהשלאמגיבכלשל ן6שבמיקוםהמכלהרי הסרתראהנוסף,מידעלקבלתלהסרה.נית
.28בעמוד#6ממיקוםמשומשאגירהמכל

בופרמחסניתשלכלליתסקירה
שטיפה.ובתמיסתבבופריםמראששמולאומכליםשלושההמכילפעמיחד-לשימושמתכלהחומרהיאהבופרמחסנית
צוףמספיקההבופרמחסניתתכולת אחד.זרימהתאשללרי

בופרמחסנית6איור 

ספרייהדילולבופרסקירת
NextSeqשלהאביזריםקופסתבתוךנמצאהספרייהדילולבופר 550Dx.לדללכדיהצורךלפיבבופרהשתמש

צים.אשכולצפיפותערכילהשיגכדיהספרייההכנתלהוראותבהתאםספריות מומל
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המשתמשידיעל-המסופקיםמתכליםוחומריםציוד
ציודהמתכליםהחומרים NextSeqבמכשירבשימושנמצאיםהבאיםוה 550Dx.ציודהמתכליםהחומרים הבאיםוה
צוףהמתכלים,החומריםהכנתבפעולותבשימושנמצאים מדריךראהנוסף,מידעלקבלתהמכשיר.ותחזוקתהרי
ן NextSeqהמכשירעללעיו 550Dx.

צוףמתכליםחומרים לרי

מטרהספקמתכלהחומר

ות י ל,מטל ו וה כ ל%70אל י ופ ופר יז א
ו א

ל, ו %70אתנ

VWR,  95041-714מק"ט
ו א וה( ו ערך)ש
ימעבדהספק כלל

י ו יק ימהתאנ יתומטרהזר כלל

ות י ושמטל יםרמתבמעבדה,לשימ יב כהס ו 21905-026מק"ט  ,VWRנמ
ו א וה( ו ערך)ש

י ו יק ימהתאנ יתומטרהזר כלל

ןלתחזוקהמתכליםחומרים בעיותופתרו

מטרהספקמתכלהחומר

NaOCl,5%
ום י וד ס יט)( ור ל כ ו יפ ה

Sigma-Aldrich,239305מק"ט
ו א צר( ו וה-מ ו מעבדה)בדרגתערךש

יפת ותהמכשירשט ע יפהבאמצ יתהשט ידנ ה
ללהפעלה;לאחר ו 0.12%ל-מד

Tween 20Sigma-Aldrich,מק"טP7949יפת ותעםהמכשירשט י ו יפהאפשר ית;השט ידנ ה
לל ו 0.05%ל-מד

ים, ימעבדהספקמעבדהדרגת-מ יפתכלל יפההמכשירשט ית)(שט ידנ

ן ירמסנ ו ו י20022240מק"ט,Illuminaא ו יק ירנ ו ו כנסהא ורךלמכשירשנ ולצ ונ ינ צ

ציוד

מקורפריט

א, י ימעבדהספקקרחללא,-15°Cעד-25°Cמקפ כלל

ימעבדהספק8°Cעד2°Cמקרר, כלל

מעבדהבדרגת-למיםבנוגעהנחיות
וניםללאבמיםאומעבדהבדרגת-במיםתמידהשתמש צועלשםי במיתשתמשאללעולםהמכשיר.עםההליכיםבי

י-אוהבאותהמיםבדרגותרקהשתמשברז. ו ערך:בשו
tוניםללאמים י
tاIllumina PW1

tמגאוהם18מיםا )MΩ(

tמיםMilli-Q

tמיםSuper-Q

tמולקולריתביולוגיתבדרגהמים
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NextSeqתוכנת2פרק 550Dx
כנתסקירת NextSeqתו 550Dx8
Localסקירת Run Manager10

14משתמשיםסיסמאות

NextSeqתוכנתסקירת 550Dx
NextSeqממכשירנתוניםשלוניתוחהפעלהתצורה,לקביעתמשמשתזהבפרקהמתוארתהתוכנה 550Dx.תוכנת
צוף.הפעלותהמבצעיםמשולביםיישומיםכוללתהמכשיר .Illuminaצוותידיעל-מתבצעיםהתוכנהעדכונירי

tכנת Localתו Run Manager—ן צירתמשולבתוכנהפתרו צאותלי שולטתהתוכנהמשני).(ניתוחוניתוחהפעלהתו
Localסקירתראהנוסף,מידעלקבלתהמשתמשים.בהרשאותגם Run Manager10בעמוד.

tכנת NextSeqשלההפעלהתו 550Dx)NOS(—המכשיר.בפעולתשולטת
tב-מראשמותקנתהתוכנהNextSeq 550Dx,ה-במכשיר.ופועלתNOSבהתאםההפעלהאתמבצעת

ינולפרמטרים Localתוכנתבמודולשצו Run Manager.
tצוף,הפעלתאתשתתחיללפני צרתהפעלהלבחורעליךהרי Localעםשי Run Manager.תוכנתממשקNOS

והמגיבים.הזרימהתאלטעינתבשלביםאותךמנחה
tהפלואידיקה,ברכיבישולטתמגיבים,מחלקתהזרימה,תאשלבאתמפעילההתוכנהההפעלה,במהלך

סטטיסטיקותשלחזותיסיכוםומספקתהזרימהבתאאשכולותשלתמונותלוכדתטמפרטורות,מגדירה
Localב-או,NOSב-ההפעלהאתלנטרבאפשרותךאיכות. Run Manager.

tכנת Real-Timeתו Analysis)RTA(—תוכנתRTAןוקישורתמונהניתוחמבצעת ניתוחגםהמכונהבסיסים,בי
ןניתוחראהנוסף,מידעלקבלתההפעלה.במהלךראשוני, .53בעמודאמתבזמ

נדרשדיסקשטח
ןקיבולתבעלהואהמשולבהמכשירמחשב בתים.טרה-1.5כ-שלאחסו
ן.הדיסקשטחאתבודקתהתוכנההפעלה,התחלתלפני שלהניתוחבמודולתלויההדרושההדיסקשטחכמותהזמי

Local Run Manager.ןאם ציינתההודעהתוכנה.הנחייתמופיעהההפעלה,עבורדיסקשטחמספיקאי שטחכמהמ
מחקמספיק,אינוהשטחאםלהמשיך.תוכלשההפעלהלפנילפנותישדיסקשטחוכמהההפעלהעבורנדרשדיסק

ןהפעלהתיקיות Localב-מחדשלנתחצורךשאי Run Manager.הפעלהתיקייתמחיקתראהנוסף,מידעלקבלת
.14בעמוד

סטטוססמלי
במהלךאוהפעלההגדרתבמהלךבתנאיםשינויכלעלמצביעNOSשלהעליונההימניתבפינהסטטוססמל

ההפעלה.

סמל
סטטוס

תיאורסטטוסשם

Status OKוס סטט ן)( י ינה.המערכתתק תק

Processing(וד יב ע וד.מבצעתהמערכת( יב ע

Warning(אזהרה עה( י ופ אזהרה.ה
ות ןאזהר ינ ותא יק והפעלהמפס ותא כ י להמצר ו ע יפ ות.לפנ התקדמ
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סמל
סטטוס

תיאורסטטוסשם

Error(אה י ירעה(שג אה.א י שג
ות א י ותשג יב י עמח להלבצ ו ע ותפ בהפעלה.התקדמ

Service Neededות)(נדרש יר ירעהש כההתראהא י ןלב.תשומתהמצר י י עהע וד עלקבלתבה יד וסף.מ נ

ציגכדיהסמלאתבחרכך.עלבפניךלהתריעכדימהבהבהסמלמצבשינוישלבמקרה בחרהמצב.שלתיאורלה
Acknowledge(אשר)אוההודעהאתלאשרכדיClose(סגירה)שיח.הדו-תיבתאתלסגורכדי

הערה
ןההודעהלאפור.צבעהאתמשנהוההודעההסמלמצבאתמאפסהודעהאישור בחרהואאםלמשתמשגלויהעדיי
מחדש.מופעלתNOSש-ברגענעלמתהיאאולםבסמל,

הניווטסרגלסמלי
מנהלים.למשתמשיםרקוגלויההפעלהתוכנתממשקשלהעליונההימניתבפינהנמצאNOSמזעורסמל

סמל
גישה

תיאורסמלשם

ות יבחרהתנתק כנה.להתנתקכד ו מהת

ור ע יבחרNOSמז ערכד ורךNOSאתלמז ישהלצ יםג ישומ י ותל י יק לת .Windowsשלו
עזהסמל י ופ ורמ יםמשתמשיםעב בלבד.מנהל

NOSשלהביתמסך
כוללNOSשלהביתמסך הבאים.הסמליםארבעתאת 

tצוףהפעלתלהתחילכדיבחר—רצף מראש.מוגדרתהפעלותרשימתמתוךרי
tاLocal Run Manager—אתלהפעילכדיבחרLocal Run Managerצורך ל צירת  הפעלה,סטטוסניטורהפעלה,י

צוףנתוניניתוח צאות.והצגתרי Localסקירתראהתו Run Manager10בעמוד.

tהמכשיר.תוכנתכיבויאומחקרלמצבאתחולהמערכת,בהגדרותלשלוטכדיבחר—מכשירנהל
tע Quickלבצעבחר—שטיפהבצ Washאומהירה)(שטיפהManual Post-Run Washלאחרידנית(שטיפה

הפעלה).

1000000009513v07מס'מסמך HEB

ן ץ-לאבחו ופיחו בלבדג
9

יך ןמדר ו י ע NextSeqהמכשירעלל 550Dx



Localסקירת Run Manager
Localתוכנת Run Managerן היא צירתבמכשירמשולבפתרו צוףנתוניניתוחסטטוס,ניטורהפעלה,לי והצגתרי

צאות. תו
Localעבורההוראות Run Managerןבמצברקחלותזהבמדריך זהבסעיףהמופיעיםהפרטיםהמכשיר.שלהאבחו
ונליותנוגעים צי Localשלהכלליתלפונק Run Manager.ן הניתוח.מודוליכלעליחולולאמהתכונותשחלקייתכ
ציפיותתכונותעבור ןל'מודול',הספ י Localשלהמתאיםבמדריךעי Run Manager.

Local Run Managerהבאות:התכונותאתכולל
tהמכשיר.שלההפעלהבמערכתומשתלבהמכשירבמחשבכשירותפועל
tצוף.המיועדותדגימותמתעד לרי
tציפיהפעלההגדרתממשקמספק הניתוח.למודולהספ
tציפייםניתוחשלביסדרתמבצע שנבחר.הניתוחלמודולהספ
tציג צורתניתוחמדדימ הניתוח.השלמתעםוגרפיםטבלאותב

Localהצגת Run Manager
Localממשק Run Managerן ןדרךאוNOSבתוךלהצגהנית ןאינטרנט.דפדפ האינטרנטדפדפ
.Chromiumהואהנתמך

Confirm"בהודעהזאתלעשותתתבקשכאשרהנתמךהדפדפןאתהורדנתמך,שאינובדפדפןמשתמשאתהאםהערה
Unsupported Browser"ן(אשר ן)"כאן"בחרנתמך).לאדפדפ .Chromiumשלהנתמכתהגרסהאתלהורידכדי(כא

לרשתמחוברבמחשבהצגה
ןפתח שלIPה-כתובתבאמצעותוהתחברהמכשירכשלרשתלאותהגישהעםבמחשבChromiumשלאינטרנטדפדפ

.http://myinstrumentלדוגמה,המכשיר.שםאוהמכשיר

המכשירבצגהצגה
ציגכדי Localממשקאתלה Run Managerצג הבאות:מהאפשרויותאחתבחרהמכשיר,ב
tשלהביתממסךNOS,בחרLocal Run Manager.

ןבחר .NOSל-לחזורכדיהעליונההימניתבפינהXה-בסימ
tה-אתמזערNOSןולאחר ןאתפתחמכ ןבמכשיר.Chromiumהאינטרנטדפדפ בשורתhttp://localhostהז

הכתובת.
.NOSאתלמזעריכוליםמערכתמנהלירק

צוף ניתוחבמהלךרי
NextSeqמערכתשלהמחשובמשאבי 550Dxצוףמיועדים צוףהפעלתאםלניתוח.אולרי ב-דרושהחדשהרי

NextSeq 550Dxמתוךמשניניתוחלבטליכולהמשתמשהושלם,יותרמוקדמתהפעלהשלמשנישניתוחלפניLocal
Run Managerןולאחר צוףהפעלתלהתחילמכ חדשה.רי

צעניתוחמחדשלהפעילכדי Localידיעל-המתב Run Manager,בתכונההשתמשRequeueבתור)מחדש(הצב
Localבממשק Run Managerצוףשהפעלתלאחר מההתחלה.מתחילמשניניתוחזה,בשלבהושלמה.החדשההרי

צירהאובתורמחדשהצבהראה .32בעמודניתוחשלע
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Localשלעבודהזרימת Run Manager
ות ע Localממשקבאמצ Run Manager,ור יםמשוםהפעלה.צ יםשהשלב י יפ הספצ
ים ורמשתנ לכלעב ו וד יתוח,מ ןנ י י יךע ימתבמדר ודהזר ורהעב לעב ו וד וחמ ית שאתההנ
ומשתמש ותב ע ותבאמצ ורא ישלבהה שלב.אחר

ות ע כננת,ההפעלהאתבחר,NOSבאמצ ו ןהמת יםטע ומר יםח וף.והפעלמתכל צ י ר

Local Run Managerן ע ו לאתט ו וד וחמ ית ןהנ י ו עשצ וחומבצ ית ים,נ ונ ישים.אםנת

ות ע Localממשקבאמצ Run Manager,ושלמההפעלהבחר ישה יגכד דףאתלהצ
ות. צא ו הת

המחווניםלוחסקירת
Localלתוכנתההתחברותלאחר Run Manager,וניםלוח אתלבצעבאפשרותךהמחוונים,לוחדרךנפתח.המחו

הבאות:המשימות
tצוףאחרמעקב ניתוחוסטטוסרי
tן ו ןמי הפעלותשלוסינו
tצירה הפעלותשלועריכהי
tצירה ניתוחשלבתורמחדשהצבהאוע
tצאותהצגת ניתוחתו
tהפעלותהסתרת
tהפעלותהצמדת
tהפעלותתיקייתניהול

וניםלוח צעוההפעלותכלאתמפרטהמחו כדיהרשימהבתחתיתהניווטבחציהשתמשדף.לכלהפעלות10בכלי,שבו
בדפים.לגלול

שונתהההפעלהשבווהתאריךההפעלהסטטוסהניתוח,מודולההפעלה,שםאתכוללתשמופיעההפעלהכל
ןכדילאחרונה. י העמודות.בשמותבחרהפעלות,למי

tRun Name / IDןמזהה)—/הפעלה(שם צאותלדפיוקישורהמוקצהההפעלהשםציו השלמתלאחרההפעלה.תו
ההפעלה.שםלעמודתמתווסףהניתוחתיקייתשםהניתוח,

tModule—(מודול)ן ו להפעלה.המוקצההניתוחמודולצי
tStatus—(סטטוס)ן י צי מצביראהנוסף,מידעלקבלתהתקדמות.סטטוסשורתוכוללההפעלהסטטוסאתמ

.32בעמודאפשרייםהפעלה

tLast Modifiedןלאחרונה)—(שונה ו מחדל,כברירתלאחרונה.שונוניתוחאוהפעלהשבהםוהשעההתאריךצי
Activeהדף Runsןפעילות)(הפעלות י זו.עמודהלפיממו

LocalRunManagerסמלי
Localב-משמשיםהבאיםהסמלים Run Managerסמליםהמסך,לגודלשבהתאםלבשיםשונות.משימותלבצעכדי
נוספות.אפשרויותהסמלתחתמרוכזיםמסוימים
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תיאורשםסמל

וחהעתק וחשדההעתקתלל המחשב.לל

יקת יתמח י יק ת
הפעלה

יקת יםמח ונ ימהפעלההנת ותכד ןשטחלפנ ונ הקשיח.בכ

כה י כהמאפשרער י ישלער יהפעלהפרמטר וף.לפנ צ י ר

כת י וםער יק מ
ית י יק פלטת

כהמאפשר י יבשלער יתנת י יק הפעלה.ת

כת י ער
משתמשים

כהמאפשר י ותשלער יסמא ומשתמשים.ס

א ו צ י ודהי אפק ו צ י י ים.ל יט פר

יהפעלההעברתהפעלההסתרת ותמדפ על ותההפ ל י ע ותדףאלהפ על ות.ההפ וסתר ותהצגהמ על ותהפ וסתר מ
ות ע יטבאמצ ינההתפר יתבפ ימנ ונהה ותדףשלהתחת על ות.ההפ ל י ע הפ

ל ו ע ןנ י י עמצ וףשמתבצ צ י וההפעלה,שלר ורךאחרשמשתמשא ןבהפעלתהפעלהע אחרת.דפדפ

ות י ו אפשר
ות וספ נ

יחת ותפת י ו ותאפשר ינ ורזמ וחרשומהעב ים.בל ונ ו ודלבהתאםהמח ותהמסך,לג וד ותהנק י ו עש
ות ירא ותלה ל ו ותר.עג י

ותלדףהפעלההצמדתהצמדה על ותההפ ל י ע יהפ ודאכד ו יתל י יק ותשת על ימחק.לאההפ ת

ור ותמדףהפעלההעברתהפעלהשחז על ותההפ וסתר ותדףאלהמ על ות.ההפ ל י ע הפ

ישור שלמחדשק
ית י יק ותת על הפ

ישורמאפשר יתלאחרהפעלהשלמחדשק י יק ותשת על ןלאחרשוחזרה.שנמחקההפ ןמכ ית יבנ להצ
ורההפעלהאת ורמחדשבת יתוח.עב נ

מחדשהצבה
ור בת

יתוחשלמחדשהפעלה שנבחרה.ההפעלהשלנ

ההפעלה
וצמדת מ

ן י י וצמדהשהפעלהמצ ותלדףה על ות.ההפ ל י ע הפ

ןנמחקההפעלה י י שנמחקה.הפעלהמצ

ירת וםשמ יק מ
ית י יק פלטת

ירת ותשמ כ י יבער יתשלבנת י יק ותת על והההפ ו פלט.המה

וש יפ יחתח וששדהפת יפ יהח ותלחפשכד יםהפעלהשמ וגמה.ומזה ודלבהתאםלד ןהמסך,לג ית לרכזנ
ותלסמלמתחתהסמלאת י ו ות.האפשר וספ הנ

יםהצגת ים.הצגתמסננ מסננ

ירת וחעצ ית ירתנ וחעצ ית יעל-נ ליד ו וד Localמ Run Manager.

ל ו יט להצמדהב ו יט הפעלה.שלהצמדהב

User(משתמש יטפתיחת( ןתפר ו המשתמש.חשב

ו וה ותז ודעהטקסטאתקראאזהר ורךהה עקבלתלצ יד ותמ וד ות.א אזהר

Activeהדף Runsפעילות)(הפעלות
וניםלוח ציגכדינפתחהמחו Activeהדףאתלה Runsןהחלקלרוחבפעילות).(הפעלות Activeהדףשלהעליו Runs

ההפעלהסטטוסמקטגוריותאחתבכלההפעלותמספראתמספקפעילותהפעלותשלסיכוםפעילות),(הפעלות
ןכדיהבאות. המספר.אתבחרסטטוס,לפיפעילותהפעלותלסנ

tاReady(ן כ ן—(מו י צי צוף.מוכנהשההפעלהמ לרי
tاIn Progress(מתבצע)—ן י צי צוףבתהליךנמצאתשההפעלהמ הנתונים.ניתוחאוהרי
tاStopped or Unsuccessfulן—הצליח)לאאו(הופסק י צי הצליח.לאשהניתוחאוידניתהופסקשהניתוחמ

1000000009513v07מס'מסמך HEB

ן ץ-לאבחו ופיחו בלבדג
12

יך ןמדר ו י ע NextSeqהמכשירעלל 550Dx



tاComplete(הושלם)—ן י צי בהצלחה.הושלםשהניתוחמ
tاTotalבדףהפעלותשלהכוללהמספר—הכל)(סךActive Runsפעילות).(הפעלות

ן הפעלותסינו
ןכדיהפעילותההפעלותבסיכוםהפעלהסטטוסקטגורייתבחר1 Activeהדףאתלסנ Runsפעילות),(הפעלות

ן הבא.באופ
tاReady—(ן כ ן(מו ציגכדיהרשימהסינו צוף.המוכנותהפעלותרקלה לרי
tاIn Progress—(צוע בבי ן( ציגכדיהרשימהסינו שמתבצעות.הפעלותרקלה
tاStopped or Unsuccessfulןהצליח)—לאאו(הופסק ציגכדיהרשימהסינו לאאושהופסקוהפעלותרקלה

הצליחו.
tاComplete—(הושלם)ן ציגכדיהרשימהסינו שהושלמו.הפעלותרקלה
tاTotalהפעילות.ההפעלותכלוהצגתמסנניםהסרתהכל)—(סך

הפעלותשלושחזורהסתרה
Activeבדף1 Runsןולאחרנוספות""אפשרויותבסמלבחרפעילות),(הפעלות (הסתר).Hideבחרמכ

(הסתר).Hideבחרההעברה,אתלאשרתתבקשכאשר2
Hiddenלדףמועברתההפעלה Runsמוסתרות).(הפעלות

ציגכדי3 Hiddenהדףאתלה Runsהנפתחהחץעללחץמוסתרות),(הפעלותActive Runsובחרפעילות)(הפעלות
Hidden Runsמוסתרות).(הפעלות

Hiddenבדף4 Runsשחזור"בסמלבחרמוסתרות),(הפעלות".

(שחזר).Restoreבחרההעברה,אתלאשרתתבקשכאשר5
Activeלדףמשוחזרתההפעלה Runsפעילות).(הפעלות

ציגכדי6 Activeהדףאתלה Runsהנפתחהחץעללחץפעילות),(הפעלותHidden Runsובחרמוסתרות)(הפעלות
Active Runsפעילות).(הפעלות

דגימותאוהפעלותחיפוש
."חיפוש"הסמלעללחץהמחוונים,לוחשלהניווטבסרגל1

ןהחיפוש,בשדה2 דגימה.מזההאוהפעלהשםהז
שלך.לחיפושלסייעכדימופיעהאפשריותהתאמותרשימתמקליד,אתהכאשר

.Enterהקשאוהרשימהמתוךהתאמהבחר3

tהכרטיסייההפעלה,שםחיפשתאםRun Overviewנפתחת.הפעלה)(סקירת
tהכרטיסייהדגימה,במזההחיפושערכתאםSamples and Resultsצאות)(דגימות נפתחת.ותו

Viewראהנוסף,מידעלקבלת Run and Sample Data30בעמודודגימה)הפעלהנתוני(הצגת.

הפעלהעריכת
Activeבדף1 Runsצדנוספות""אפשרויותבסמלבחרפעילות),(הפעלות צונךההפעלהשםל לערוך.שבר

עריכה).Editבחר2 )

(המשך).Continueבחרהפעולה,אתלאשרתתבקשכאשר3

צורך.בהתאםהפעלהפרמטריערוך4 ל

Saveבחרבסיום5 Runהפעלה).(שמור
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כי Lastתארי Modifiedבדףמתעדכניםההפעלהעבורלאחרונה)(שונהActive Runsפעילות).(הפעלות

הפעלההצמדת
צמדותהפעלות ןמו ןלאלהסתרה.אולמחיקהניתנותאינ תיקייתאםאומוסתרתהיאאםהפעלהלהצמידנית
נמחקה.שלהההפעלה

Activeמהדף1 Runsצדנוספות""אפשרויותהסמלעללחץפעילות),(הפעלות הפעלה.ל

(הצמד).Pinבחר2
Deleteהאפשרויות Run Folderו-הפעלה)תיקיית(מחקHide(הסתר)ן (הצמד)Pinהאפשרותזמינות.אינ
בטלUnpinעםמתחלפת הצמדה).(

הפעלהתיקייתמחיקת
ן.שטחלנהלכדיהפעלהתיקיותידניתלמחוקבאפשרותך ןלאאחסו להיותמוכרחהוהיאההפעלהאתלהצמידנית

הבאים:מהמצביםבאחד
tSequencing Completeצוף הושלם)(רי
tPrimary Analysis Completeהושלם)ראשי(ניתוח
tPrimary Analysis Unsuccessfulהצליח)לאראשי(ניתוח
tSequencing Erroredצוף)(שגיאה ברי
tAnalysis Erroredבניתוח)(שגיאה
tAnalysis Completeהושלם)(ניתוח
tSequencing Stoppedצוף הפסיק)(רי
tAnalysis Stoppedהפסיק)(ניתוח

Activeמהדף1 Runsצדנוספותאפשרויותסמלעללחץפעילות),(הפעלות צונךההפעלהשםל למחוק.שבר

Deleteבחר2 Run Folderהפעלה).תיקיית(מחיקת

Deleteהאפשרות Run Folderעםמוחלפתהפעלה)תיקיית(מחיקתRelink Run Folderקישור תיקייתשלמחדש(
בהפעלה.מופיענמחקה""ההפעלהסמלהפעלה).

הפעלותתיקייתשלמחדשקישור
שנמחקו.הפעלותתיקיותמחדשלקשריכולמנהלמשתמשרק

המקורי.למיקומהבחזרהההפעלותתיקייתאתהעתק1
ןלאחרשגיאההודעתמציגההתוכנההנוכחי,במיקומהנשמרתאינהההפעלהאם ו לשחזר.ניסי

צדנוספות""אפשרויותהסמלמעלרחף2 ההפעלה.ל

Relinkבחר3 Run Folderקשר הפעלות).תיקייתמחדש(

ההפעלה.אתולשחזרלהמשיךכדיאשר4
נמחקה.ההפעלותשתיקייתלפניהייתהשבולמצבמשוחזרתההפעלה

משתמשיםסיסמאות
Localלממשקלגשתכדי Run Manager, למערכת.להתחברכדיתקפיםולסיסמהמשתמשלשםזקוקאתה
צותיכולמנהלמשתמשרק משתמש.אישורילהק

ןמשתמשיםסיסמאותלמכשיר.ספציפייםהםמשתמשיםחשבונותהערה מרובים.במכשיריםאוניברסליותאינ
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הסיסמה.אתלאפסלךלהזכירכדיהממשקבראשהודעהמופיעהשלה,התפוגהלמועדמתקרבתשלךהסיסמהכאשר

My Accountן שלי)(החשבו
Myדרך Accountן אתולשנותהרשאותלך,שהוקצההתפקידשלך,המשתמששםאתלהציגבאפשרותךשלי),(החשבו

שלך.הסיסמה
ןדרךעתבכלשלךהקיימתהסיסמהאתלשנותתוכלהראשונה,בפעםשהתחברתלאחר Myהחלו Accountן (החשבו
שלי).

צפנת.מופיעהשלךהנוכחיתהסיסמה לסיסמהאותהלשנותכדישלךהנוכחיתהסיסמהאתלדעתעליךלפיכך,מו
מנהל.ממשתמשאומערכתממנהלסיועדורשותשנשכחוסיסמאותחדשה.

Password Statesסיסמה)(מצבי
ן האפשריים:הסיסמהמצבילהל

tاTemporary passwordצרמנהלמשתמשכאשרזמנית)—(סיסמה ןיו מקצההמנהלהמשתמשמשתמש,חשבו
החדש.המשתמשעבורזמניתסיסמה

tاUser passwordדרךהזמניתהסיסמהאתלשנותמתבקשחדשמשתמשהראשונה,בגישהמשתמש)—(סיסמת
ציתלסיסמהההתחברותמסך משתמש.ידיעל-המוק

tاForgotten passwordצותיכולמנהלמשתמשסיסמה,שוכחמשתמשאםשנשכחה)—(סיסמה סיסמהמחדשלהק
הבאה.בגישהלשינוישניתנתזמנית

tاUsed passwordחמישהעדלמשךבסיסמהמחדשלהשתמשיכולאינומשתמשבשימוש)—שהייתה(סיסמה
סיסמה.מחזורי

tاUser lockoutן(נעילת ידיעל-מוגדרתקפהלאסיסמהבאמצעותלהתחברהניסיונותמספרמשתמש)—חשבו
ןהמורשים,הניסיונותממספרחורגמשתמשאםמנהל.משתמש יכולמנהלמשתמשרקננעל.המשתמשחשבו
ן,נעילתאתלבטל צותאוהחשבו זמנית.סיסמהלהק

י שלךהסיסמהשינו
צדמשתמשהבסמלבחרהממשק,בראשהניווטסרגלדרך1 שמך.ל

ןהתוכנה,אתבומציגשאתההמסךלגודלבהתאםהערה Moreל-מתחתירוכזמשתמששהסמלייתכ Options
נוספות).(אפשרויות

Myבחרהנפתחתברשימה2 Accountן שלי).(החשבו

כההבסמלבחר3 (סיסמה).Passwordבמקטעערי

Oldבשדה4 Passwordןישנה),(סיסמה שלך.הישנההסיסמהאתהז

Newבשדה5 Passwordןחדשה),(סיסמה חדשה.סיסמההז

Confirmבשדה6 New Passwordןחדשה),סיסמה(אישור שלך.החדשההסיסמהאתמחדשהז

(שמור).Saveבחר7
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העבודהתחילת3פרק
16המכשירהפעלת
17המערכתהגדרותשלאישיתהתאמה

ות י ו לאפשר יאתחו יבו כ 18ו

המכשירהפעלת
.(מופעל)Iלמצבמצביהדו-ההפעלהמתגאתהעבר

עלהמתג7איור  המכשירבגבהממוקםההפ

ןעללחץ1 ןהמגיב.תאשמעלההפעלהלחצ אתומפעיללמכשירהחשמלאספקתאתמפעילההפעלהלחצ
התוכנה.ואתבמכשירהמשולבהמחשב

ן8איור  עלהלחצ המכשירבחזיתהממוקםההפ

ן2 טעינתה.אתתסייםההפעלהשמערכתעדהמת
NextSeq 550Dx Operating Software)NOS(ןהמערכתאתומאתחלתמופעלת ששלבלאחראוטומטי.באופ

בית)Homeהמסךיושלם,האתחול ייפתח.(

ן3 Localל-שלךוהסיסמההמשתמששםאתהז Run Manager.
ןהגדרתעלמידעלקבלת.14בעמודמשתמשיםסיסמאותראהסיסמאות,עלמידעלקבלת Localב-חשבו Run

Manager,40בעמודמבואראה.

(התחברות).Loginבחר4
בית)Homeהמסך צגיםנפתח( צוף,סמליבוומו Localהרי Run Manager,צועמכשירניהול שטיפה.ובי
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מכשירמצבמחווני
NextSeqשלהמחדלברירתמצב 550Dxן.מצבהוא מצבעלמעידותNOSמסך עלהבאותהאפשרויותאבחו

המכשיר.

ןצבעסרגלהביתמסךמצב ו ו י הסטטוססמלכ

ןמצב ו יםאבח כ ו יםבר לNextSeqDxאלהבא ו יכח ופק א

יםמחקרמצב כ ו יםבר יכתוםNextSeqאלהבא כ אנ

המערכתהגדרותשלאישיתהתאמה
השמעהגדרותהקלט,העדפותהמכשיר,זיהויעבוראישיתלהתאמהניתנותמערכותהגדרותכוללתההפעלהמערכת
.51בעמודהמערכתהגדרותשלתצורהקביעתראההרשת,תצורתהגדרותאתלשנותכדיהפלט.תיקייתומיקום

אישית:התאמהאפשרויות
tי)(האווטארהמכשירזיהוישלאישיתהתאמה והכינו
tצלילקלטאפשרותהגדרת יו ו ו חי
tההפעלההגדרתאפשרויותשלהגדרה
tכיבויאפשרויות
tהפעלהלפניבדיקהלאחרהמכשירהפעלתשלתצורהקביעת
tצועיםנתוניאתלשלוחבחירה Illuminaאלהמכשירשלהבי
tהפעלהפלטתיקייתהקצאת

המכשירשלוהכינויהאווטארשלאישיתהתאמה
Manageבחרהבית,במסך1 Instrumentמכשיר).(ניהול

Systemבחר2 Customizationמערכת).שלאישית(התאמה

צותכדי3 ן)Browseבחרשלך,למכשירמועדפתאווטארתמונתלהק ו עי התמונה.אלונווט(

Nickבשדה4 Name,(י כינו ן( המכשיר.עבורמועדףשםהז

במסך.ולהתקדםההגדרותאתלשמורכדי(שמור)Saveבחר5
מהמסכים.אחדכלשלהעליונההשמאליתבפינהמופיעיםוהשםהתמונה

צלילמקלדתאפשרותהגדרת חיוויו
Manageבחרהבית,במסך1 Instrumentמכשיר).(ניהול

Systemבחר2 Customizationמערכת).שלאישית(התאמה

ן3 ןתיבתאתסמ Useהסימו on-screen keyboardשעלהמקלדתאתלהפעילכדיהמסך)עלבמקלדת(השתמש
צורךהמסך במכשיר.קלטהזנתל

ן4 ןתיבתאתסמ Playהסימו audioוייםלהפעילכדישמע)(הפעל ו הבאים.לאירועיםקולייםחי
tהמכשיראתחולבעת
tהפעלהמתחילהכאשר
tמסוימותשגיאותכשמתרחשות
tציהכשנדרשת המשתמשעםאינטראק
tמסתיימתכשהפעלה

במסך.ולהתקדםההגדרותאתלשמורכדי(שמור)Saveבחר5
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עיהפעלההתחלתנתוניהגדרת צו מכשירובי
Manageבחרהבית,במסך1 Instrumentמכשיר).(ניהול

Systemבחר2 Customizationמערכת).שלאישית(התאמה

ונלי]3 צי ןתיבתאתבחר[אופ Automaticallyהסימו start run after pre-run checkלאחרהפעלהאוטומטית(התחל
צוףלהתחילכדיהפעלה)לפניבדיקה ןברי צעההפעלהלפניבדיקהלאחראוטומטיבאופ בהצלחה.שבו

Sendבחר4 Instrument Performance Data to Illuminaצועיםנתוני(שלח מידע(שלח)Illuminaאלהמכשירשלבי
Illuminaהניטורשירותאתלאפשרכדי)Illuminaאלהמכשירתקינותעל Proactive.התוכנהבממשקההגדרהשם

שימוש.נעשהשבהNOSה-בגרסתתלויהדברזה.במדריךהמופיעמהשםשונהלהיותעשוי
צועיםנתונימופעלת,זוהגדרהכאשר Illuminaל-עוזריםאלהנתונים.Illuminaאלנשלחיםהמכשירשלהבי
ציאליים,כשליםולזהותקלותביתרבעיותלפתור ןפוטנ ןומקסוםמונעתתחזוקהשיאפשרבאופ ההפעלהזמ
Illuminaעלטכניותהערותראההשירות,יתרונותעלנוסףמידעלקבלתהמכשיר.שלהתקינה Proactiveמסמך)

.)1000000052503מס'
זה:שירות

tצוףנתונישולחלא רי
tלאינטרנטגישהעםלרשתמחובריהיהשהמכשירמחייב
tייהיה Sendההגדרהאתהפעלזה,לשירותלהצטרףכדימחדל.כברירתכבו instrument Performance Data

to Illuminaצועיםנתוני(שלח ).Illuminaאלהמכשירשלבי

Manageהמסךאלולחזורהגדרותלשמורכדי(שמור)Saveבחר5 Instrumentמכשיר).(ניהול

מחדלברירתשלפלטתיקייתהגדרת
ן Windowsה Account-בLocal Run Managerן וה ן  הרשאהדורשיםהמכשירשלההפעלהבמערכתWindowsחשבו

Windowsאתלהגדירכדישלך.ITה-מנהלאלפנההרשאות,לבדוקכדיהפלט.לתיקייתוכתיבהלקריאה Account
Localב- Run Manager,ן י ןבנושאעי ו צי .43בעמודמערכתשירותחשבונותשלהגדרה

Manageבחרהבית,במסך1 Instrumentמכשיר).(ניהול

Systemבחר2 Customizationמערכת).שלאישית(התאמה

ן)Browseבחר3 ו עי התיקייה.למיקוםלנווטכדי(

ןהפלט,בתיקיית4 ןמוסכמתשלהמלאהקובץנתיבאתהז ).UNC(האוניברסליתהשמותמת
tה-נתיבUNCייםקוויםשניכולל ןעבוראותלאאבלהספרייה,שםואתהשרתשםאתשמאליים,נטו רשתכונ

ממופה.
tלדוגמה,עוקבשמאלינטויקודורשיםאחתרמהשהםהפלטתיקייתאלנתיבים )\servername\directory1.(\\
tלדוגמה,עוקבשמאלינטויקודורשיםלאיותראורמותשתישהםהפלטתיקייתאלנתיבים )

servername\directory1\directory2.(\\
tןנתיבים ןלשגיאות.גורמיםהממופההרשתלכונ בהם.להשתמשאי

Manageהמסךאלולחזורהגדרותלשמורכדי(שמור)Saveבחר5 Instrumentמכשיר).(ניהול

וכיבויאתחולאפשרויות
ןבחירהידיעל-הבאותלתכונותגש Rebootבלחצ / Shutdownי):/(אתחול כיבו
tاReboot to RUOל-(אתחולRUO—(מחקר.במצבנפתחהמכשיר
tاRestartן.במצבנפתחהמכשיר–מחדש)(הפעלה אבחו
tاRestart to Dx from RUOןלמצבמחדש(הפעלה ן.במצבנפתחהמכשיר)—RUOמ-אבחו אבחו
tاShutdown—(י כיבו ן.במצבנפתחהמכשירשוב,מופעלהואכאשר( אבחו
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tاExit to Windowsציאה י ציגNOSאתלסגורתוכלבהרשאות,בתלות–)Windowsל-( .Windowsאתולה

RUOלמצבאתחול
Rebootבפקודההשתמש to RUOל-(אתחולRUO(המערכתמנהלמחקר.למצבהמערכתתוכנתאתלשנותכדי
זו.לתכונהגישהעבורמשתמשהרשאתמעניק

Manageבחר1 Instrumentמכשיר).(ניהול

Rebootבחר2 / Shut Downי)./(אתחול כיבו

Rebootבחר3 to RUOל-(אתחולRUO.(

ןבמצבמחדשהפעלה אבחו
ן.למצבשייכנסכךמחדשולאתחלהמכשיראתבבטחהלכבותכדימחדש)(הפעלהRestartבפקודההשתמש אבחו

ן מחדל.כברירתשמוגדרהאתחולמצבהואמצב אבחו

Manageבחר1 Instrumentמכשיר).(ניהול

Rebootבחר2 / Shutdownי)./(אתחול כיבו

מחדש).(הפעלהRestartבחר3

ןלמצבחזרה מחקרממצבאבחו
ןלמצבמחקרממצבלמעברהפקודה NextSeqשלהגרסהבסיסעלמשתנהאבחו Control Software (NCS)שבכונני

המחקר.מצב

Manageבחרמחקר,במצב1 Instrumentמכשיר).(נהל

ןבחר2 ן.למצבלחזורכדיהבאותהאפשרויותמבי אבחו
tاNCS v3.0—בחרShutdown Optionsי)(אפשרויות ןולאחרכיבו מחדש).(הפעלRestartמכ
tاNCS v4.0בחר—ואילךShutdown Optionsי)(אפשרויות ןולאחרכיבו Rebootמכ to Dxל-(אתחלDx.(

י המכשירכיבו
Manageבחר1 Instrumentמכשיר).(ניהול

Rebootבחר2 / Shutdownי)./(אתחול כיבו

י).Shutdownבחר3 כיבו )
י)Shutdownהפקודה כיבו ןלמכשיר.החשמלאספקתואתהתוכנהאתבבטחהמכבה( לפנישניות60לפחותהמת
המכשיר.אתשובשתפעיל

ן.למצבכניסהמבצעהאתחולהמכשיראתמדליקיםכאשרמחדל,כברירתהערה אבחו

זהירות
האופטיהתיאוםעללהשפיעעלולההולמתבלתיבצורהלמקוםממקוםהמכשירהזזתהמכשיר.מיקוםאתתשנהאל

ציגפנההמכשיר,מיקוםאתלשנותעליךאםהנתונים.בשלמותולפגוע באזורך.Illuminaלנ
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ציאה Windowsל-י
Exitהפקודה to Windowsציאה י במחשבתיקייהולכלהמכשירשלההפעלהלמערכתגישהמספקת)Windowsל-(
צאתבבטחההתוכנהאתמכבההפקודההמכשיר. צאתיכולמנהלמשתמשרק.Windowsאלויו .Windowsאלל

Manageבחר1 Instrumentמכשיר).(ניהול

Rebootבחר2 / Shutdownי)./(אתחול כיבו

Exitבחר3 to Windowsציאה י ).Windowsל-(
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ריצוף4פרק
21מבוא
צוףשלעבודהזרימת 22רי
צירת כנתעםהפעלהי Localתו Run Manager22
יתהכנת יבמחסנ 22המג
23הזרימהתאהכנת
ותהכנת י צוףספר 23לרי
ותטעינת י יתספר יבבמחסנ 23המג
צוףהפעלתהגדרת 24רי
יטור 29הפעלההתקדמותנ

View Run and Sample Dataהצגת י( 30ודגימה)הפעלהנתונ
י יםהפעלהמצב י 32אפשר
יתוחשלעצירהאובתורמחדשהצבה 32נ
33אוטומטיבאופןהפעלהלאחרשטיפה

מבוא
צוףהפעלתלבצעכדי NextSeqבמכשיררי 550Dx,ן ןולאחרזרימהותאמגיבמחסניתהכ להנחיותבהתאםפעלמכ

צורךהתוכנה צירתההפעלה.והתחלתהגדרתל צוףאשכולותי צעיםורי שטיפהמתחילהההפעלהאחריבמכשיר.מבו
ןהמכשירשל במכשיר.טעוניםשכבררכיביםבאמצעותאוטומטי,באופ

צירת אשכולותי
צירתבמהלך ןולאחרהזרימהתאשלהשטחלפנינקשרותיחידותDNAמולקולותאשכולות,י צורכדימוגברותמכ לי

אשכולות.

צוף רי
צירת צעתהאשכולותשלהדמיהי צוףכימיתבאמצעותמבו ציםבשנירי ציפייםמסנניםושילוביערו אחדלכלהספ

ויותבעלימהנוקלאוטידים שלהדמיהמתבצעתהזרימה,בתאאריחשלהדמיהשהושלמהאחריהפלואורסצנטיות.התו
צמועלחוזרזהתהליךהבא.האריח צוף.מחזורכלעבורע ןקישורמבצעתהתוכנהההדמיהניתוחלאחררי בי

ןבסיסים, ןסינו ןומת ו איכות.צי

Analysis(ניתוח)
ציאוטומטיתמעבירהההפעלהתוכנתההפעלה,התקדמותעם ןקישורקוב ןהפלטמיקוםאל)BCL(בסיסיםבי שצוי

צורך משני.ניתוחל

צוףהפעלתשלהזמןמשך רי
ןמשך צוףהפעלתשלהזמ צעים.המחזוריםבמספרתלוירי קצהעםהפעלההואהמקסימליההפעלהאורךהמבו

אינדקס.קריאות2עבורקריאהלכלמחזורים8עדובנוסף)1502x(קריאהבכלמחזורים150שלמשויך

בקריאהמחזוריםמספר
צוף,בהפעלת צעיםהמחזוריםמספררי לדוגמה,שמנותחים.המחזוריםממספריותר1מחזורהואבקריאהשמבו
הכל.בסךמחזורים302ל-)151×2(מחזורים-151שלקריאותמבצעתמשויךקצהעםמחזורים150בעלתהפעלה
פאזה.וקדם-פאזהחישוביעבורנדרשהנוסףהמחזורמחזורים.1502xמנותחיםההפעלהבסוף
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צוףשלעבודהזרימת רי
ור להפעלהצ ו וד כנתבמ ו Localת Run Manager.ן י י יךע ימתבמדר ודהזר יתוחשלהעב ורהנ לעב ו וד המ

י יפ שלך.הספצ

ן יתהכ יבמחסנ וק.הפשרחדשה:מג ובד
ן ימהתאהכ והבאחדש:זר ות ורתא וצאהחדר,לטמפרט וה ות וא יזת וקמאר ו.ובד ות א

ע יהבצ ורצ לדנט ו ל י ות.שלוד י ןספר י י ןע ו י ל י עבג יד ורהמ יההכנתעב י ורךספר ות.קבלתלצ ורא ה

ן ע לאתט ו ל י יהד י יתהספר יבבמחסנ .10שבמכלהמג

יתממסך רצף),Sequenceבחרבמכשיר,NOSשלהב יוהתחלשלךההפעלהמזההאת( הגדרתבשלב
על).Runבחרההפעלה. הפ )

ן ע ימה.תאאתט הזר

ן וק ןר ע ירתמכלאתמחדשוט יםאג יב ו.המג ל צ ו שנ
ן ע יתאתט ופרמחסנ יתהב יב.ומחסנ המג

ור ותאתסק צא ו יקהת יהבד על).Startבחרההפעלה.לפנ הפ לא( וגדראםנדרש( למ י ית).להתח ומט וט א

כנתממשקדרךההפעלהאתנטר ו וההפעלהת וברמחשבא Localעםלרשתהמח Run Manager.

יפה לההמכשירשלשט י יתמתח ומט וט יםא י וף.כשמסת צ י הר

צירת Localתוכנתעםהפעלהי Run Manager
ן י Localשלהמודולבמדריךעי Run Managerציפיותהוראותלקבלת ןבנוגעספ צירהלאופ בעודהפעלה.שלהי

Localב-הפעלהשלההגדרהשתהליך Run Managerציפיהניתוחשלהעבודהזרימתלמודולבהתאםמשתנה הספ
הבאים.השלביםאתכוללהואמשתמש,אתהשבו
tבחרCreate Runצור וניםמלוחהפעלה)( Localשלהמחו Run Managerניתוח.מודולובחר
tבדףCreate Runצירת י ןהפעלה),( ןרלוונטי,ואםהפעלה,שםהז שלהייבואו/אוההפעלהעבורדגימותהז

צי מניפסט.קוב

המגיבמחסניתהכנת
צוףכדי צליח,שהרי המגיב.למחסניתהמתייחסותלהוראותבהתאםלפעולהקפדי
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צא1 ןהמגיבמחסניתאתהו .-15°Cעד-25°Cשלבטמפרטורהמהאחסו

יבשהופשרה,שהמחסניתאחריבנוזל.המחסניתאתתשקיעאלהמגיבים.להפשרתהבאותמהשיטותאחתבחר2
הבא.לשלבשתמשיךלפניאותה

יציבותמגבלתלהפשרהעדזמןטמפרטורה

יםאמבט ורהמ ותC60°30اעדC°15اשלבטמפרט ותרלאדק ות6מ-י שע

2°Cעד8°C7ות ותרלאשע ים7מ-י ימ

ההפשרה.זמןאתהארךמים,אמבטבאותואחתממחסניתיותרמפשיריםכאשרהערה

המגיבים.אתלערבבכדיפעמיםחמשהמחסניתאתהפוך3

ן4 ןהפשירושהמגיביםלוודאכדיהמחסניתבתחתיתהתבונ 32ו-29,30,31שמיקומיםאשר.משקעיםבהםושאי
ןאתודורשיםביותרהגדוליםשהםמאחרהופשרו, להפשרה.יותרהממושךהזמ

ויר.בועותאתלהפחיתכדיהדלפקעלבעדינותהקש5 האו
צאותלהשגת ההפעלה.ולהגדרתהדגימהלטעינתישירותהתקדםמיטביות,תו

אזהרה
יםכימייםחומריםכוללתמגיביםשלזוסדרה י כנים.להיותשעשו עה,שאיפה,מסו אוהעורעםומגעבלי

ים עהלגרוםעלוליםהעיני מעבדהוחלוקכפפות,לעיניים,מגןהכוללמגן,בציודהשתמשגופנית.לפגי
כוןבהתאם בהתאםאותםוהשלךכימיתבפסולתשמטפליםכפיהמשומשיםבמגיביםטפלהחשיפה.לסי
ןובטיחות,בריאותסביבה,עלנוסףלמידעהחלים.והמקומייםהלאומייםהאזוריים,ולתקניםלחוקים עיי
ן .support.illumina.com/sds.htmlשבכתובתהבטיחותבגיליו

הזרימהתאהכנת
צא1 ןחדשזרימהתאהו .8°Cעד2°Cשלבטמפרטורהמאחסו

צדוהנחמהקופסההאלומיניוםאריזתאתהסר2 דקות.30למשךהחדרבטמפרטורתב

ןשלמההאלומיניוםאריזתכאשרהערה הימנעשעות.12עדהחדרבטמפרטורתלהישאריכולהזרימהתאנזק,בהואי
ן הזרימה.תאשלחוזריםוחימוםמצינו

צוףספריותהכנת לרי
ציהבצע בהתאםלהשתנותיכולהטעינהריכוזבפועל,מ"ל.1.3שלטעינהלנפחשלךהספריותשלודילולדנטור

לקבלתהאוליגונוקלאוטיד.מאגריבמורכבותתלוידגימהספריותדילולהספרייה.שלוהכימותההכנהלשיטות
ןבנוגעהוראות צוף,דגימהספריותשלההכנהלאופ ןואיגוד,ספרייהדילולכולללרי י השימוש''הוראותבסעיףעי
NextSeqב-האשכולצפיפותשלמיטובנדרשהמתאימה.הספרייההכנתערכתעבור 550Dx.

המגיבבמחסניתספריותטעינת
ןבעל#10מכלאתהמכסההאלומיניוםרדידאתנקה1 Loadהסימו Library Hereן ן)ספרייה(טע מטליתבעזרתכא

נמוכה.סיביםתכולתעם

נקייה.מ"ל1טפטפתשלקצהבאמצעותהרדידאתדקור2

ן3 ןבעל#10מכללתוךמוכנותספריותשלמ"ל1.3טע Loadהסימו Library Hereן ן).ספרייה(טע שחרורבעתכא
האלומיניום.ברדידממגעהימנעהספריות,
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עינת9איור  ותט ספרי

צוףהפעלתהגדרת רי

הפעלהבחירת
(רצף).Sequenceבחרהביתבמסך1

הרשימה.מתוךהפעלהבחר2
צירתעלמידעלקבלת צוף,הפעלתי ןרי י Localשלעבודהזרימתבעי Run Manager11בעמוד.

ההפעלה.הגדרתמסכיסדרתאתופותחתקודמתמהפעלהמתכליםחומריםמשחררתנפתחת,ההדמיהתאדלת
רגיל.מצבהואקצרעיכוב

(הבא).Nextבחר3

הזרימהתאטעינת
הקודמת.מההפעלההמשומשהזרימהתאאתהסר1

צא2 האלומיניום.מאריזתהזרימהתאאתהו

צאה10איור  וםמאריזתהו י לומינ הא

צאהצדקהמבנהבעלתהשקופההפלסטיקאריזתאתפתח3 הזרימה.תאאתוהו
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צאה11איור  עלתמהאריזההו הצדפהמבנהב

הזכוכיתאתיבשבאלכוהול.הספוגהעםסיביםנטולתמטליתבאמצעותהזרימהתאשלהזכוכיתמשטחאתנקה4
נמוכה.סיביםתכולתבעלתבמעבדהלשימושמטליתבאמצעות

הניקוי.שלבעלחזורהצורךבמידתנקי.הזרימהתאשלהזכוכיתשמשטחודאהערה

הבמה.עלהזרימהתאאתושיםהיישורפיניכנגדהזרימהתאאתישר5

עינת12איור  הזרימהתאט

(טעינה).Loadבחר6
מסומנים.והחיישניםבמסךמופיעהזרימהתאמזההאוטומטית,נסגרתהדלת

מצביטה.להימנעכדינסגרתכשהיאהזרימהתאמדלתידיךאתהרחקהערה

(הבא).Nextבחר7

ן צלוהמגיביםמכלריקו שנו
הדלת.שלהתחתונההשמאליתלפינהשמתחתהתפסבאמצעותהבופרמכלדלתאתפתח1

צלוהמגיביםמכלאתהסר2 החלים.לסטנדרטיםבהתאםהמכליםאתוהשלךשנו
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להסרת13איור  יביםמכ לוהמג צ ו שנ

לתמיכה.מתחתיוידךאתשיםהמכל,אתמסירכשאתההערה

אזהרה
יםכימייםחומריםכוללתמגיביםשלזוסדרה י כנים.להיותשעשו עה,שאיפה,מסו אוהעורעםומגעבלי

ים עהלגרוםעלוליםהעיני מעבדהוחלוקכפפות,לעיניים,מגןהכוללמגן,בציודהשתמשגופנית.לפגי
כוןבהתאם בהתאםאותםוהשלךכימיתבפסולתשמטפליםכפיהמשומשיםבמגיביםטפלהחשיפה.לסי
ןובטיחות,בריאותסביבה,עלנוסףלמידעהחלים.והמקומייםהלאומייםהאזוריים,ולתקניםלחוקים עיי
ן .support.illumina.com/sds.htmlשבכתובתהבטיחותבגיליו

צלוהמגיביםמכלאתהסט3 ןנקישהקולשייעצר.עדהבופרמכללתוךהריקשנו י צי במקומו.נמצאשהמכלמ

עינת14איור  לט יביםמכ לוהמג צ ו הריקשנ
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הבופרמחסניתטעינת
ן.מהתאבשימוששהיההבופרמחסניתאתהסר1 ו העלי

צה.אותהלמשוךואזהבופרמחסניתאתלהריםכדימסויםכוחנדרש החו

תיעצר.שהיאעדהבופרתאלתוךחדשהבופרמחסניתהסט2
ןנקישהקול י צי ן.והחיישןבמסךמופיעהבופרמחסניתמזההבמקומה,נמצאתשהמחסניתמ מסומ

עינת15איור  יתט הבופרמחסנ

(הבא).Nextובחרהבופרתאדלתאתסגור3

ן המגיבמחסניתאתטע
הדלת.שלהתחתונההימניתלפינהשמתחתהתפסבאמצעותהמגיבמכלדלתאתפתח1

לתקנותבהתאםבשימושהיושלאהרכיביםאתהשלךהמגיב.מתאבשימוששהיההמגיבמחסניתאתהסר2
החלות.

אזהרה
יםכימייםחומריםכוללתמגיביםשלזוסדרה י כנים.להיותשעשו עה,שאיפה,מסו העורעםומגעבלי

יםאו עהלגרוםעלוליםהעיני וחלוקכפפות,לעיניים,מגןהכוללמגן,בציודהשתמשגופנית.לפגי
כוןבהתאםמעבדה והשלךכימיתבפסולתשמטפליםכפיהמשומשיםבמגיביםטפלהחשיפה.לסי
סביבה,עלנוסףלמידעהחלים.והמקומייםהלאומייםהאזוריים,ולתקניםלחוקיםבהתאםאותם
ןובטיחות,בריאות ןעיי .support.illumina.com/sds.htmlשבכתובתהבטיחותבגיליו

נוסף,מידעלקבלתלהסרה.ניתן6שבמיקוםהמכלבשימוש,היהשלאהמגיבשלבטוחהלהשלכהלסייעכדיהערה
.28בעמוד#6ממיקוםמשומשאגירהמכלהסרתראה

ןולאחרתיעצרשהמחסניתעדהמגיבתאלתוךהמגיבמחסניתאתהסט3 המגיב.תאדלתאתסגורמכ
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עינת16איור  יתט מגיבמחסנ

(טעינה).Loadבחר4
ןלמיקוםהמחסניתאתמעבירההתוכנה כ-אוטומטיבאופ במסךמופיעהמגיבמחסניתמזההשניות),30(

מסומנים.והחיישנים

(הבא).Nextבחר5

#6ממיקוםמשומשאגירהמכלהסרת
ןהגומיכיסויאתהסרמהמכשיר,המשומשתהמגיבמחסניתאתשהסרתאחרי1 .#6מיקוםשלידהחריץמעלהמג

יתןפריטשל#6מיקום17איור  להסרהנ

Aןגומיכיסוי מג
B#6מיקום

ציאכדישמאלהאותהודחףמטהכלפיהשקופההפלסטיקלשוניתעללחץ2 המכל.אתלהו

החלות.לתקנותבהתאםהמכלאתהשלך3

הפעלהלפניהבדיקהסקירת
וייםמופיעיםהבדיקהבמהלךהמערכת.שלהפעלהלפניאוטומטיתבדיקהמבצעתהתוכנה ו במסך:הבאיםהחי

tן ןהבדיקה—אפורסימו צעה.לאעדיי בו

tמתבצעת.הבדיקה—התקדמותסמל
tן בהצלחה.עברההבדיקה—ירוקסימו
tשתוכללפניפעולהלבצעתידרשעוברים,שאינםהפריטיםכלעבורבהצלחה.עברהלאהבדיקה—אדום

ןראהלהתקדם. .49בעמודאוטומטיתבדיקהשגיאותפתרו

צורכדי ןבחרשמתבצעת,הפעלהלפניאוטומטיתבדיקהלע ביטול).Cancelבלחצ מחדשהבדיקהאתלהפעילכדי(
ןבחר שנכשלה.אוהושלמהשלאהראשונהמהבדיקהמתחדשתהבדיקהשוב).(נסהRetryבלחצ
ציגכדי צאותאתלה קטגוריה).Categoryבכרטיסייהבחרבקטגוריה,ובדיקהבדיקהכלשלהתו )
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ןההפעלהאתלהתחילמוגדראינוהמכשיראם הבדיקהשלהשלמתהלאחרההפעלהאתהתחלאוטומטי,באופ
ההפעלה.שלפניהאוטומטית

ההפעלההתחלת
צוףהפעלת(התחל).Startבחרמסתיימת,הפעלהלפניהאוטומטיתהבדיקהכאשר מתחילה.הרי
ןבהפעלהשתתחילכךהמערכתתצורתאתלקבועכדי נתוניהגדרתראהשהצליחה,בדיקהלאחראוטומטיבאופ

צועיהפעלההתחלת .18בעמודמכשירובי

זהירות
צוף,הפעלתבמהלךWindowsממערכתמתנתקאתהאם.Windowsל-מחוברנשארשאתהודא ההפעלהרי

נפסקת.

שעות.24מ-יותרלמשךבמכשירפעיללאבמצבלהישאריכוליםאינםמגיביםחומריםהערה

הפעלההתקדמותניטור
צמותההפעלה,התקדמותניטור1 וניהעו צי במסך.מופיעיםמדדיםכאשרהאיכותו

עלתשלומדדיםהתקדמות18איור  ףהפ צו רי

ARun progressסרגלקריאה.כלעבורשהושלמוהמחזוריםומספרהנוכחיהשלבהצגת–הפעלה)(התקדמות
להשלמתהמשועריםוהשעההתאריךושלב.שלבכלשלההפעלהלקצבפרופורציונליאינוההתקדמות
צגיםההפעלה ן.בחלקמו התחתו

BQ-Scoreן ציו )Q(–ציוניהאיכותציוניהתפלגותהצגת )Q.(ןראה .56בעמודאיכותציו
CIntensity(צמה צמותשלהערךהצגת–(עו ןשלהאשכולותעו המקראצבעימהאריחים.אחדכלשל90ה-המאו

.TהואושחורGהואכחול,Cהואירוק,Aהואאדוםבסיס:כלעלחיווינותנים
DCluster Density (K/mm²)צפיפות ההפעלה.עבורשזוהוהאשכולותמספרהצגת–))K/mm²(אשכול(
EClusters Passing Filter(%)ן ן.אתשעובריםהאשכולותאחוזהצגת–(%))אשכולותמעבר(מסנ ןראההמסנ מסנ

.55בעמודאשכולותהעברת
FEstimated Yield (Gb)משוערת(תפוקה)Gb((–להפעלה.החזוייםהבסיסיםמספרהצגת
GLot Informationצוף.המתכליםהחומריםשלהאצוותמספריהצגת–אצווה)(פרטי צגהזרימהלתאביחסלרי מו

הסידורי.המספר
HEnd Runצוף.הפעלתשלעצירהמתבצעת–הפעלה)(סיום הרי
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נגישיםההפעלהמדדיזאת,עםההפעלה.מדדילהצגתלחזורתוכללא(בית)Homeבאפשרותשתבחראחריהערה
Localבאמצעות Run Manager-בNOS.אתבחרLocal Run Managerבדפדפןמרחוקשימושידיעל-אוהבית,מסךדרך
לרשת.המחוברבמחשבאינטרנט

צוףהפעלתאםזהירות יהפכוההפעלהעבורהמשמשיםהמתכליםהחומריםהמשתמש,ידיעל-הזמןלפניהופסקההרי
שמישים.לבלתי

הפעלהלמדדימחזורים
הפעלה.שלשוניםבשלביםמופיעיםההפעלהמדדי

tצירתשלביבמהלך מדדים.מופיעיםלאהאשכולי
tצירתנשמריםהראשוניםהמחזורים5ו תבנית.לי
tןהאשכול,צפיפותעלמידעוכוללים25מחזוראחרימופיעיםההפעלהמדדי התפוקההאשכולות,מעברמסנ

ציוני האיכות.ו

נתוניםהעברת

Localסטטוס Run Managerית קי פלטתי

ובר מח

ובר ירמח יםומעב ונ נת

ותק מנ

ןלא י זמ

כשהחיבורהמכשיר.שלבמחשבזמניתמאוחסניםהנתוניםההפעלה,במהלךהנתוניםלהעברתהפרעהשלבמקרה
ןמתחדשתהנתוניםהעברתמשוחזר, הנתוניםאתהעברההפעלה,תוםלפנישוחזרלאהחיבוראםאוטומטי.באופ

ןלפניהמכשירממחשבידנית נוספת.הפעלהלהתחיליהיהשנית

View Run and Sample Dataודגימה)הפעלהנתוני(הצגת
ציגכדי וניםלוחמתוךההפעלהבשםבחרודגימה,הפעלהנתונילה Localשלהמחו Run Manager.

צאותשלסיכום צגניתוחתו הבאות:הכרטיסיות3ב-מו
tاRun Overviewסקירה)(הפעלת
tاSequencing Informationצוף)על(מידע רי
tاSamples and Resultsצאות)(דגימות ותו
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Runכרטיסיית Overviewסקירה)(הפעלת
Runהכרטיסייה Overviewצוףמדדיסיכוםההפעלה,אודותמידעמפרטתהפעלה)(סקירת תיקייתומיקוםהרי
ההפעלה.

תיאורמקטעכותרת

Run Name / Run IDשם)
הפעלה)מזהה/הפעלה

וקצהההפעלהשם צרה.ההפעלהכאשרה ו נ

Created Byצר ו י)על-(נ ההפעלה.אתשיצרהמשתמששםיד

ור א י ורת א י ופק.אםההפעלה,ת ס

Output Run Folderית י יק (ת
פלט)שלהפעלה

יב יתהנת י יק וף.הפעלתשלהפלטלת צ י הר

וחההעתקהבסמלבחר ישהלקבלתלל ירהג יתמה י יק הפלט.לת

Total Clustersסך הכל(
ות) ל ו אשכ

ותמספר ל ו בהפעלה.האשכ

%Clusters PF%)PFשל
ות) ל ו אשכ

וז ותאח ל ו יםהאשכ ובר ן.שע מסנ

%≤Q30אה י וז)1(קר ותאח א י אההקר י ןעם1בקר ו י ותצ כ י ומעלה.)Q30(30שלא

%≤Q30אה י וז)2(קר ותאח א י אההקר י ןעם2בקר ו י ותצ כ י ומעלה.)Q30(30שלא

Last Scored Cycleור מחז )
ן ו ן)עםאחר ו י צ

ור ןהמחז ו ןעםבהפעלההאחר ו י ות.צ כ י ןאםאלאא ימהההפעלהכ י וקדם,הסת זהערךמ
צג י י וראתמ ןהמחז ו בהפעלה.האחר

Sequencingהכרטיסייה Informationצוף)על(מידע רי
Sequencingהכרטיסייה Informationצוף)על(מידע צוף.הפעלתפרמטרישלסיכוםמספקתרי מסופקהבאהמידערי
Sequencingבכרטיסייה Informationצוף).על(מידע רי

תיאורמקטעכותרת

Instrument Nameוהמכשירשםהמכשיר)(שם עהשב וצ ההפעלה.ב

Sequenced Byע צ ו וף(ב צ י על-ר
י) יד

להמשתמששם י ע ההפעלה.אתשהפ

Sequencing Startהתחלת וף)( צ י יךר להשבהםוהשעההתאר י וף.הפעלתהתח צ י הר

RTA Versionגרסת )RTA(כנתגרסת ו ושהנמצאתRTAת ורבשימ ההפעלה.עב

Module Versionגרסת ל)( ו וד לגרסתמ ו וד וחמ ית יתהנ וקצ להפעלה.המ

Read Lengthsי כ ור א אה)( י ותמספרקר א י יםהקר ור ורוהמחז אהכלעב י עתקר ההפעלה.במהלךהמתבצ

Flow Cell Informationע יד מ על(
ימה)תא זר

וד, והמספרהמק"ט,הברק ו יךהאצ וגהותאר ימהתאשלהתפ ורהמשמשהזר ההפעלה.עב

Buffer Informationע יד מ ופר)( וד,ב והמספרהמק"ט,הברק ו יךהאצ וגהותאר יתשלהתפ ופרמחסנ ורהמשמשתהב עב
ההפעלה.

Reagent Cartridge Information
ע יד מ ית( יב)מחסנ מג

וד, והמספרהמק"ט,הברק ו יךהאצ וגהותאר יתשלהתפ יבמחסנ ורהמשמשתהמג עב
ההפעלה.

Samplesהכרטיסייה and Resultsצאות)(דגימות ותו
Samplesבכרטיסייההמסופקמידע and Resultsצאות)(דגימות ציפיותו ההפעלה.עבורהמשמשהניתוחלמודולספ

Samplesהכרטיסייה and Resultsצאות)(דגימות הבאים.המידעשדותאתלכלוליכולהותו
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תיאורמקטעכותרת

Select Analysisיתוח)(בחר וחכלשלנפתחתרשימהנ ית ענ צ ו יםשב ונ ובנת צר ו וף.מהפעלתשנ צ י הר
ור יתוח,שלהפעלהכלעב וקצההנ י.מספרמ ותסדרת צא ו ותהת ורט בנפרד.מפ

Analysis Folderית י יק יתוח)(ת יבנ יתהנת י יק יתוח.לת הנ

העתקהסמלאתבחר וח'' ורלל ישהעב ירהג יתמה י יק יתוח.לת הנ

Requeue Analysisהצבה מחדש(
ור יתוח)שלבת נ

ודה וחהפק ית ישלמחדשלנ ונ וף.הפעלתנת צ י הר
ודה ותאתמספקתהפק וךהאפשר ער יל וחפרמטר ית ונ יךא ים.ללאלהמש י ו ינ ש

אפשרייםהפעלהמצבי
וניםבלוח(סטטוס)Statusהעמודה צוינת.הפעלהכלשלהסטטוסאתמציגההמחו אתמתארתהבאההטבלהשמ
(סטטוס).Statusבעמודההסטטוסשורתצבעואתהפעלהשלהאפשרייםהמצבים

סטטוסתיאורסטטוסשורתצבעסטטוס

Ready for Sequencingן כ ללא)Noneלריצוף)(מו ן( י וף.הפעלתלהתחלתממת צ י הר

Sequencing Runningלריצוף)(הפעלת ו ףכח ו צ י ע.ר מתבצ

Sequencing Unsuccessfulוםהצליח)לא(ריצוף יתאד י ע וף.ב צ י ןר י ות.א ל י ע פ

Sequencing Stoppedוםהפסיק)(ריצוף ףאד ו צ י יק.ר ןהפס י ות.א ל י ע פ

Sequencing Completeלהושלם)(ריצוף ו ףכח ו צ י ושלם.ר ה
וסשורת %.50ב-סטט

Primary Analysis Completeיתוח ראשי(נ
הושלם)

ל ו יכח ףמדד ו צ י ו.הר ושלמ ה
וסשורת %.50ב-סטט

Primary Analysis Unsuccessfulיתוח ראשי(נ
הצליח)לא

ום וחאד ית כשל.RTAנ נ
וסשורת %.25ב-סטט

Analysis Queuedיתוח לבתור)מוצב(נ ו ןכח י יתוח.להתחלתממת הנ

Analysis Runningיתוח)(הפעלת לנ ו וחכח ית ע.נ מתבצ

Analysis Unsuccessfulיתוח וםהצליח)לא(נ יהאד ע יתוח.ב ןבנ י ות.א ל י ע פ

Stopping Analysisעצירת יתוח)( וםנ ורבקשהאד עצ וחל ית התקבלה.נ

Analysis Stoppedיתוח וםהפסיק)(נ וחאד ית יק.נ ןהפס י ות.א ל י ע פ

Analysis Completedיתוח וקהושלם)(נ ותיר ל י ע ושלמה.הפ ה
וסשורת %.100ב-סטט

ניתוחשלעצירהאובתורמחדשהצבה
צונךאםאוהצליח,לאהניתוחאםהופסק,שהניתוחלאחרניתוחבתורמחדשלהציברשאיאתה מחדשלנתחבר

וניםלוחדרךניתוחבתורמחדשלהציבבאפשרותךשונות.הגדרותעםהפעלה Localשלהמחו Run Managerדרךאו
Sampleהכרטיסייה and Resultsצאות)(דגימות .ותו

Localשלניתוחלבטלבאפשרותך Run Manager,צוףהפעלתלהפעיל ןולאחרשונהרי מחדשלהציבכדילחזורמכ
יותר.מאוחרבמועדהמקוריתבהפעלהניתוחבתור

Localניתוחעצירת Run Manager
Activeמהדף1 Runsותעללחץפעילות),(הפעלות י ו וספותאפשר צדנ צונךההפעלהשםל צור.שבר לע

Stopבחר2 Analysisצור ע ניתוח).(
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Activeדרךניתוחשלבתורמחדשהצבה Runsפעילות)(הפעלות
Activeבדף1 Runsצדנוספות""אפשרויותבסמלבחרפעילות),(הפעלות צונךההפעלהשםל להציבשבר

בתור.מחדש

בתור).מחדש(הצבRequeueבחר2

ןבחרתתבקש,כאשר3 הבאות:האפשרויותמבי
tבחרEdit Setupערוך Requeueבדףניתוח.פרמטרילשנותכדיהגדרה)( Analysisשלבתורמחדש(הצבה

ןולאחרמועדפותהגדרותשנהניתוח), Requeueבחרמכ Analysisניתוח).שלבתורמחדש(הצבה
tבחרRequeueהנוכחיים.הניתוחפרמטריבאמצעותמתחילהניתוחבתור).מחדש(הצב

Resultsדרךניתוחשלבתורמחדשהצבה Pageצאות)(דף התו
Activeבדףההפעלהבשםבחר1 Runsפעילות).(הפעלות

י]2 ל ונ י אופצ יראההפלט.תיקייתאתשנה[ .33בעמודהפעלהשלפלטתיקייתמיקוםשינו

Samplesבכרטיסייהבחר3 and Resultsצאות).(דגימות ותו

Requeueבחר4 Analysisניתוח).שלבתורמחדש(הצבה

ןבחרתתבקש,כאשר5 הבאות:האפשרויותמבי
tבחרEdit Setupערוך Requeueבדףניתוח.פרמטרילשנותכדיהגדרה)( Analysisשלבתורמחדש(הצבה

ןולאחרמועדפותהגדרותשנהניתוח), Requeueבחרמכ Analysisניתוח).שלבתורמחדש(הצבה
tבחרRequeueהנוכחיים.הניתוחפרמטריבאמצעותמתחילהניתוחבתור).מחדש(הצב

י הפעלהשלפלטתיקייתמיקוםשינו
ן אינוהפלטתיקייתשינויהפעלה.שלבתורמחדשההצבהלפניההפעלהשלהפלטתיקייתמיקוםאתלשנותנית

יותר.ישניםניתוחיםמחליפהאינהניתוחשלבתורמחדששהצבהמשוםנדרש,

וניםמלוח1 Activeשלהמחו Runsהרשימה.מתוךהפעלהבחרפעילות),(הפעלות

Runבחר2 Overviewהפעלה).(סקירת

עריכה'הסמלאתבחר3 ן' החדשה.התיקייהנתיבאתוהז
ןלהשתנות,עשויהקובץשמיקוםלמרות צייתהקפדההפעלה.שלהפלטתיקייתשםאתלשנותבאפשרותךאי ל

.18בעמודמחדלברירתשלפלטתיקייתהגדרתבשמתוארכפיUNCקובץנתיבלהנחיות

'שמירה'.הסמלאתבחר4

אוטומטיבאופןהפעלהלאחרשטיפה
צוף,הפעלתבסיום הבופרשבמחסניתהשטיפהתמיסתבאמצעותהפעלהלאחראוטומטיתשטיפהיוזמתהתוכנההרי
המגיב.שבמחסניתNaOClוה-

ןהשטיפהבסיוםדקות.90כ-נמשכתההפעלהלאחרהאוטומטיתהשטיפה בית)Homeהלחצ צאותלפעיל.הופך( תו
צוף השטיפה.במהלךבמסךלהופיעממשיכותהרי

השטיפהלאחר
ןבמיקוםנשאריםהיניקההתקניהשטיפהלאחר וירכניסתלמנועכדיהתחתו המחסניותאתהשארלמערכת.או

ן הבאה.ההפעלהעדבמקומ
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מתכליםחומריםפריקת
ןנדירים,במקרים Quickבמסךהשתמשכך,לשםמהמכשיר.המתכליםהחומריםכלבפריקתצורךשיהיהייתכ Wash
המתכלים.החומריםאתלפרוקכדימהירה)(שטיפה

Performבחר1 Washבצע ןולאחרשטיפה)( Quickבחרמכ Washמהירה).(שטיפה

הפריקה.מיקוםאלתעבורהמגיבומחסניתתיפתחהזרימהתאדלת2

צא3 המגיב.ומחסניתהבופרמחסניתהזרימה,תאאתהו

צלוהמגיביםמכלאתהסר4 החלים.לסטנדרטיםבהתאםהמכליםאתוהשלךשנו

צלוהמגיביםמכלאתהסט5 ןנקישהקולשייעצר.עדהבופרמכללתוךהריקשנו י צי במקומונמצאשהמכלמ

צא)Exitבחר6 .NOSשלהביתלמסךלחזורכדי(
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תחזוקה5פרק
35מבוא
ע צו יתשטיפהבי 35ידנ

ןהחלפת ירמסנ ו 38או

מבוא
כי ןוהחלפתידניותמכשירשטיפותכולליםהתחזוקההלי ויר.מסנ והאתחולהמכשירכיבויאפשרויותגםהאו

מתוארות.
tצוף,הפעלתכלאחריהמתבצעתהפעלה,לאחראוטומטיתשטיפה–המכשירשלשטיפות צועיעלשומרתרי בי

צועראהמסוימים.בתנאיםידניתשטיפהנדרשתלעתמעתזאת,עםהמכשיר. .35בעמודידניתשטיפהבי

tןהחלפת ירמסנ ו ןשלסדירההחלפה–או וירזרימתמבטיחההאווירמסנ המכשיר.דרךתקינהאו

מונעתתחזוקה
Illuminaצה ןאםשנה.בכלמונעתתחזוקהלטיפולזמניםלוחלקבועממלי למנהלפנהטיפולים,המכסהחוזהלךאי

בתשלום.מונעתתחזוקהשירותלתאםכדיIlluminaשלהטכניתלתמיכהאובאזורךהלקוחותתיקי

צוע ידניתשטיפהבי
צעידניותשטיפותייזום בית).Homeבמסךמתב ןהשטיפהאפשרויות( Quickה Washו-מהירה)(שטיפהManual

Post-Run Washהפעלה).לאחרידנית(שטיפה

י תיאורשטיפותסוג

יפה ירהשט מה
ן:משך ות20הזמ דק

ותהמערכתאתשוטפת ע יסתבאמצ יפהתמ ופקתשט יעל-המס ורכבתהמשתמשיד יםוהמ ממ
Tweenו-מעבדהבדרגת ית20 מחסנ ופר( יפה).ב לשט

ינדרשת• ים14מד ללאהמכשירשבהםימ י ע יתפ כשמחסנ יבו יתמג ופרומחסנ ותב ו.נמצא ב
ינדרשת• ים7מד ימ יתיבשבמצבהמכשירשבהם  מחסנ יב( יתהמג ופרומחסנ ו).הב סר ו ה

יפה יתשט לאחרידנ
הפעלה

ן:משך ות90הזמ דק

ותהמערכתאתשוטפת ע יסתבאמצ יפהתמ ופקתשט יעל-המס ורכבתהמשתמשיד יםוהמ ממ
Tweenו-מעבדהבדרגת ית20 מחסנ ופר( יפה)ב וםלשט י וד ס יטו ור ל כ ו יפ ית% 0.12ה מחסנ יב( מג

יפה). לשט
יפהבמקרהנדרשת יתשהשט ומט וט עה.לאהפעלהלאחרהא וצ ב

צוע זרימהותאהמכשירעםשסופקולשטיפההבופרומחסניתלשטיפההמגיבמחסניתנדרשיםידניתשטיפהלבי
ןמשומשזרימהבתאמשומש. צורךפעמים20עדלהשתמשנית המכשיר.שלשטיפותל

יתלשטיפהמגיבמחסנית19איור  ןלשטיפהבופרומחסנ ו י.בסגנ המקור
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יתלשטיפהמגיבמחסנית20איור  ןלשטיפהבופרומחסנ ו חדש.בסגנ

הפעלהלאחרידניתלשטיפההכנה
ןבחר ןשמתוארכפיהפעלהלאחרידניתלשטיפהלהכי ןאולהל בכוונתךאםהבא).(הסעיףמהירהלשטיפהלהכי

ןלסעיףוהמשךהמהירההשטיפהסעיףעלדלגהפעלה,לאחרידניתשטיפהלבצע המשומשהזרימהתאאתטע
.37בעמודהשטיפהומחסניות

ידיעל-המסופקיםמתכליםחומרים
ותיאורנפחהמשתמש

NaOCl1,ל ללמ" ו 0.12%ל-מד
ן ע יתנט יבבמחסנ יפההמג וםלשט יק מ )28(

100% Tween 20
ים מעבדהבדרגתמ

ירתמשמש צ י ל125ל יסתשלמ" 0.05%תמ Tween יפה20 לשט
ן ע יתנט ופרבמחסנ יפההב המכללשט י)( המרכז

ןNaOClשלטריבדילולתמידהשתמשהערה צראתהאם.האחרונות השעות24במהלךשהוכ  מ"ל,1מ-יותרשלנפחיו
ן דילולאתהשלךלא,אםהקרובות.השעות24במהלךשימושלצורך8°Cעד2°Cשלבטמפרטורהשנשארהדילולאתאחס
שנותר.NaOClה-

צנטריפוגהבמבחנתהבאיםהנפחיםאתשלב1 0.12%שלמ"ל1לקבלכדימיקרו NaOCl:
t5% NaOClליטר) מיקרו-24(
tליטר)מיקרו-976(מעבדהבדרגתמים

צורךהמבחנהאתהפוך2 ערבוב.ל

0.12%שלמ"ל1הוסף3 NaOCl28מס'למיקוםערךשווה-הואהמתאיםהמכללשטיפה.המגיבלמחסנית
מראש.שמולאהבמחסנית

עינת21איור  NaOClט

0.05%שטיפהתמיסתשתתקבלכדיהבאיםהנפחיםאתשלב4 Tween 20:
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ןבופרשטיפתמחסנית המקוריבסגנו
t100% Tween ליטר)מיקרו-62(20
tמ"ל)125(מעבדהבדרגתמים
tלשטיפה.הבופרמחסניתשלהמרכזילמכלמ"ל125בנפחשטיפהתמיסתהוסף

ןבופרשטיפתמחסנית החדשבסגנו
t100% Tween ליטר)מיקרו-75(20
tמ"ל)150(מעבדהבדרגתמים
tלשטיפה.הבופרמחסניתשלהמרכזילמכלמ"ל150בנפחשטיפהתמיסתהוסף

Performבחר5 Washבצע ןולאחרשטיפה)( Manualבחרמכ Post-Run Washהפעלה).לאחרידנית(שטיפה

מהירהלשטיפההכנה
ןבאפשרותך ן,כמתוארמהירהלשטיפהלהכי הלאפשרותחלופהבתורלהל

.36בעמודהפעלהלאחרידניתלשטיפההכנה

ידיעל-המסופקיםמתכליםחומרים
ותיאורנפחהמשתמש

100% Tween 20
ים מעבדהבדרגתמ

ירתמשמש צ י ל40ל יסתשלמ" 0.05%תמ Tween יפה20 לשט
ן ע יתנט ופרבמחסנ יפההב המכללשט י)( המרכז

0.05%שטיפהתמיסתשתתקבלכדיהבאיםהנפחיםאתשלב1 Tween 20:
t100%Tween ליטר)מיקרו-20(20
tמ"ל)40(מעבדהבדרגתמים

לשטיפה.הבופרמחסניתשלהמרכזילמכלמ"ל40בנפחשטיפהתמיסתהוסף2

Performבחר3 Washבצע ןולאחרשטיפה)( Quickבחרמכ Washמהירה).(שטיפה

ן השטיפהומחסניותהמשומשהזרימהתאאתטע
ןאם1 ןמשומש,זרימהתאאי (הבא).Nextבחרואז(טעינה)Loadבחרמשומש.זרימהתאטע

צלוהמגיביםמכלאתהסר2 החלים.לסטנדרטיםבהתאםהמכליםאתוהשלךשנו

אזהרה
יםכימייםחומריםכוללתמגיביםשלזוסדרה י כנים.להיותשעשו עה,שאיפה,מסו עםומגעבלי
יםאוהעור עהלגרוםעלוליםהעיני כפפות,לעיניים,מגןהכוללמגן,בציודהשתמשגופנית.לפגי
כוןבהתאםמעבדהוחלוק כימיתבפסולתשמטפליםכפיהמשומשיםבמגיביםטפלהחשיפה.לסי
עלנוסףלמידעהחלים.והמקומייםהלאומייםהאזוריים,ולתקניםלחוקיםבהתאםאותםוהשלך
ןובטיחות,בריאותסביבה, ןעיי .support.illumina.com/sds.htmlשבכתובתהבטיחותבגיליו

צלוהמגיביםמכלאתהסט3 שייעצר.עדהבופרמכללתוךהריקשנו

מותקנת.אםהקודמת,מההפעלההמשומשתהבופרמחסניתאתהסר4

ן5 השטיפה.תמיסתאתהמכילהלשטיפההבופרמחסניתאתטע

מותקנת.אםהקודמת,מההפעלההמשומשתהמגיבמחסניתאתהסר6

ן7 לשטיפה.המגיבמחסניתאתטע

אוטומטית.מתחילההשטיפהשלפניהבדיקה(הבא).Nextבחר8

השטיפההפעלת
(הפעל).Startבחר1
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בית).Homeבחרהשטיפה,בתום2 )

השטיפהלאחר
ןבמיקוםנשאריםהיניקההתקניהשטיפהלאחר וירכניסתלמנועכדיהתחתו המחסניותאתהשארלמערכת.או

ן הבאה.ההפעלהעדבמקומ

ןהחלפת אווירמסנ
ןישרזרביים.אווירמסננישלושהעםמגיעותחדשותמערכות מהמכשירמתקבלתכאשרבהםולהשתמשאותםלאחס
ן.אתלהחליףהנחיה המסנ
ן וירזרימתמבטיחהאווירמסנ ןלהחלפתהתראהמציגההתוכנההמכשיר.דרךאו כשתונחהיום.90מדיהאווירמסנ

Remindבחרזאת,לעשות in 1 dayצעאו)1יוםעודלי(הזכר Filterובחרהבאההליךאתב Changedן (המסנ
Filterבאפשרותשבוחריםאחרימתאפסתהימים90שללאחורהספירההוחלף). Changedן הוחלף).(המסנ

ןאתהסר1 ןמסגרתעלוכתובמהאריזההאווירמסנ אותו.התקנתשבוהתאריךאתהמסנ

ןהחלקעללחץהמכשיר,בגב2 ןמגששלהעליו המגש.אתלשחררכדיהמסנ

ןבחלקאחוז3 ןמגששלהעליו צאכךכולוהמגשאתלהריםכדימעלהאותוומשוךהמסנ מהמכשיר.שיי

ןאתהסר4 אותו.והשלךהישןהאווירמסנ

ןאתהכנס5 למגש.החדשהאווירמסנ

ןהערה ןאתלהכניסהקפדהפוך.מותקןכשהואכהלכהפועלאינוהאווירמסנ אתלראותשתוכלכךלמגשהאווירמסנ
ןלהצביעאמורהחץהאזהרה.תוויתאתלראותתוכלולאמעלההמצביעהירוקהחץ ן.מגששלהידיתלכיוו המסנ

ןמגשאתהסט6 ןחלקואתדחףהמכשיר.לתוךהמסנ ןמגששלהעליו השמעתתוךלמקומושייכנסעדהמסנ
נקישה.
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ןהכנסת22איור  ירמסנ ו האו
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LocalניהולשלומשימותהגדרותAנספח  Run
Manager

40מבוא
ל יהו 40משתמשיםנ

42מערכתהגדרות
להגדרות 44מודו

Audit Trailsי 44ביקורת)(נתיב

מבוא
מנהל:משתמשהרשאותדורשותהבאותוהמשימותההגדרות

tاManage user accountsסיסמאות.והגדרתהרשאותהקצאתמשתמשים,הוספתמשתמשים)—חשבונות(ניהול
tاEdit NOS system settingsעריכת במסךכלי''נהלהסמלדרךNOSב-עריכותמאפשר)—NOSמערכתהגדרות(

NextSeqמכשירשלהבית 550Dx.

tاManage Local Run Manager system settingsמערכתהגדרות(ניהולLocal Run Manager—(פרמטריםהגדרת
ןמרווחימערכת,אבטחתשל צועזמ שירות.וחשבונותתחזוקהלבי

tاRelink the Run Folderקישור ןולאחרנמחקתהפעלהתיקייתאםההפעלה)—תיקייתשלמחדש( משוחזרת,מכ
צורךהמשוחזרתבתיקייהההפעלהקישורשלבתורמחדשהצבהמאפשרתזואפשרות ניתוח.ל

tاView audit trailsמשתמשים.ופעילותגישהתדירותניטורביקורת)—נתיבי(הצגת
צועההרשאותאתלהגדירניתן המשתמשים:ניהולדרךהבאההמשימהלבי

tاReboot into research use only modeמצבלפקודתאתחולמאפשרבלבד)—במחקרשימושלמצב(אתחול
).RUO(מחקרלמצבהמערכתתוכנתאתהמשנהמחקר

tاEdit module settingsעריכת ןמודול,הגדרותשלתצורהקביעתמאפשרמודול)—הגדרות( שלההעלאהכגו
צי ציפי.ניתוחמודולבאמצעותההפעלותכלעםלשימושמניפסטקוב ספ

tاRequeue analysisןולאחרפרמטריםעריכתמאפשרניתוח)—שלבתורמחדש(הצבה שלמחדשהפעלהמכ
צירהאובתורמחדשהצבהראהניתוח. .32בעמודניתוחשלע

משתמשיםניהול
Userבדףמופיעיםהמשתמשיםחשבונותכל Managementהמשפחהשםהפרטי,השםאתהכוללמשתמשים),(ניהול
ן.כלעבורהמשתמשושם ןלכלהמשויכיםוההרשאותהתפקידאתחשבו ן.פרטיבתוךמנהליםחשבו קיימיםהחשבו
(משתמש).Userאומערכת)(מנהלAdminאפשריים,תפקידיםשני
tתפקידAdminמנהל מחדל.כברירתמלאות,הרשאותישמערכתמנהללתפקידי—מערכת)(
tתפקידUser(משתמש כלאפשריות.הרשאותשלהמשנהערכתעלבהתבססלהגדרהניתניםמשתמשתפקידי—(

צוריכוליםהמשתמשים ההרשאה.להגדרותקשרללאהפעלותלי
ציגיכולמנהלמשתמשרק Userהדףאתלה Managementמשתמשים).(ניהול

ןיותרצורהערה Illuminaשלהטכניתהתמיכהרקנעול,במכשירהיחידהמנהלהמשתמשאםאחד.מנהלמשתמשמחשבו
המכשיר.נעילתאתלבטליכולה

ןהתוכנה,אתבומציגשאתההמסךלגודלבהתאםהערה בפינהלתפריטמתחתירוכז(כלים)Toolsשהתפריטייתכ
העליונה.השמאלית
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משתמשהרשאות

מנהלתפקידתיאורהרשאה
מערכת

תפקיד
משתמש

Edit Local Run Manager System Settings
כת י ער ות( Localמערכתהגדר Run Manager(

עת י ותקב וקהאבטחה,הגדר תחז
ות ונ ותוחשב יר ש

ורשה ורשהלאמ מ

Exit to Windowsאה י צ י אה)Windowsל-( י צ ישהוקבלתNOSמ-י למחשבג
המכשיר.

ורשה ורשהלאמ מ

Edit Module Settingsכת י ער ות( ל)הגדר ו וד יהעלאתמ ובצ יפסטק ורמנ יעב ל ו וד מ
וח ית נ

ורשה ורשה,מ אםמ
נבחר

Manage User Accountsל ו יה ות(נ ונ חשב
משתמשים)

ירה צ כהי י ער ותשלו ונ ורשהמשתמשיםחשב ורשהלאמ מ

Minimize NOS and Access Computerור ע מז )
NOSישהוקבלת למחשב)ג

ור ע ישהוקבלתNOSמז למחשבג
המכשיר.

ורשה ורשהלאמ מ

Requeue Analysisהצבה ורמחדש( יתוח)שלבת וחנ ית ות;שלמחדשנ על כתהפ י ער
י וחפרמטר ית נ

ורשה ורשה,מ אםמ
נבחר

Reboot to Research Use Only Modeל ו אתח )
ושלמצב בלבד')במחקר'שימ

י ו ינ כנתש ו ורשהRUOלמצבהמכשירת ורשה,מ אםמ
נבחר

View Audit Trailsהצגת י( יב ורת)נת יק יהצגתב יב ורת,נת יק ןב ו ינ אס ו צ י י ו
שלהם

ורשה ורשהלאמ מ

צירת חדשמשתמשי
כלים)Toolsבתפריטבחרהמחוונים,לוחשלהניווטסרגלדרך1 ןולאחר( Userבחרמכ Managementניהול)

משתמשים).

Userבדף2 Managementבאפשרותבחרמשתמשים),(ניהולCreate Userצור משתמש).(

Createשיחהדו-בתיבת3 New Userצירת י ןחדש),משתמש( המשתמששלהמשפחהשםואתהפרטיהשםאתהז
החדש.

Userבשדה4 Nameןמשתמש),(שם משתמש.שםהז
ןולאייחודייםלהיותמוכרחיםמשתמששמות בהמשך.אותםלערוךאומחדשבהםלהשתמשנית

Newבשדה5 Passwordןחדשה),(סיסמה זמנית.סיסמההז
ןזמניותסיסמאות ןהסיסמאותבהיסטורייתמאוחסנותאינ ןלהשתמשונית מחדש.בה

Confirmבשדה6 Passwordןסיסמה),(אישור הזמנית.הסיסמהאתמחדשהז

ןלעבורכדי(משתמש)Userאומערכת)(מנהלAdminבחרתפקיד,לבחורכדי7 אפשרויות.בי

ן.המשתמשלתפקידבהתאםמשתמשהרשאותבחר8 י שצו

Createבחר9 Userצירת י משתמש).(

Reset User Passwordמשתמש)סיסמת(איפוס
כלים)Toolsבתפריטבחרהמחוונים,לוחשלהניווטסרגלדרך1 ןולאחר( Userבחרמכ Managementניהול)

משתמשים).

צונךהמשתמששםאתאתר2 כהבסמלובחרלערוךשבר .ערי

Newבשדה3 Passwordןחדשה),(סיסמה זמנית.סיסמההז
ןזמניותסיסמאות ןהסיסמאותבהיסטורייתמאוחסנותאינ ןלהשתמשונית מחדש.בה

Confirmבשדה4 Passwordןסיסמה),(אישור הזמנית.הסיסמהאתמחדשהז
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Updateבחר5 Userן עדכו משתמש).(

משתמשסיסמתשלנעילהביטול
כלים)Toolsבתפריטבחרהמחוונים,לוחשלהניווטסרגלדרך1 ןולאחר( Userבחרמכ Managementניהול)

משתמשים).

צונךהמשתמששםאתאתר2 כהבסמלובחרלערוךשבר .ערי

Editשיחהדו-בתיבת3 Userעריכת Unlockבחרמשתמש),( Userבטל משתמש).נעילת(

Newבשדה4 Passwordןחדשה),(סיסמה זמנית.סיסמההז

Confirmבשדה5 Passwordןסיסמה),(אישור הזמנית.הסיסמהאתמחדשהז

Updateבחר6 Userן עדכו משתמש).(

Change User Permissionsי משתמש)הרשאות(שינו
כלים)Toolsבתפריטבחרהמחוונים,לוחשלהניווטסרגלדרך1 ןולאחר( Userבחרמכ Managementניהול)

משתמשים).

צונךהמשתמששםאתאתר2 כהבסמלובחרלערוךשבר .ערי

ןלעבורכדי(משתמש)Userאומערכת)(מנהלAdminבחרתפקיד,לשנותכדי3 אפשרויות.בי

ן.המשתמשלתפקידבהתאםמשתמשהרשאותבחר4 י שצו

Updateבחר5 Userן עדכו משתמש).(

משתמשמחיקת
כלים)Toolsבתפריטבחרהמחוונים,לוחשלהניווטסרגלדרך1 ןולאחר( Userבחרמכ Managementניהול)

משתמשים).

צונךהמשתמששםאתאתר2 כהבסמלובחרלערוךשבר .ערי

Createשיחהדו-בתיבת3 New Userצירת י Deleteבחרחדש),משתמש( Userמשתמש).(מחק
צוראפשראימשתמש,מחיקתלאחר ןשובלי זה.בשםמשתמשחשבו

(מחק).Deleteבחרהמשתמש,אתלמחוקתתבקשכאשר4

מערכתהגדרות
ןמערכתהגדרות אוטומטית.נתוניםותחזוקתמשתמשאבטחתעבורגלובלייםפרמטריםה

tןמשךכוללותהמשתמששלהאבטחההגדרות ונותסיסמה,תפוגתעבורזמ פסקעבורומשךמרבייםכניסהניסי
ן פעילות.ללאזמ

tנתונים,מסדגיבויותדירותפעילותלאהפעלהתיקיותשלאוטומטיניקויכוללותהנתוניםתחזוקתהגדרות
ידי.נתוניםמסדגיבויעבורפקודהוכוללות מי

tעבורמשימהושירותניתוחשירותחשבונותהגדרWindowsרשת.בנתיבנמצאתהפלטשלההפעלהתיקייתאם
ןהיאהמחדלברירת מקומי.מערכתחשבו

ציגיכולמנהלמשתמשרק Systemהדףאתלה Settingsמערכת).(הגדרות
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ןהתוכנה,אתבומציגשאתההמסךלגודלבהתאםהערה בפינהלתפריטמתחתירוכז(כלים)Toolsשהתפריטייתכ
העליונה.השמאלית

ן ו מערכתאבטחתהגדרותצי
כלים)Toolsבתפריטבחרהמחוונים,לוחשלהניווטסרגלדרך1 ןולאחר( Systemבחרמכ Settingsהגדרות)

מערכת).

(אבטחה).Securityבכרטיסייהבחר2

ן3 י אותה.לאפסוישפגסיסמהשלשתוקפהלפניהימיםמספראתצי

ן4 י אותה.לאפסתזכורתמקבלשמשתמשסיסמהשלהתפוגהמועדלפניהימיםמספראתצי

ן5 י ןיכולשהמשתמשניסיונותשלהמרביהמספראתצי מחוץננעלשהואלפניתקפיםלאכניסהאישורילהזי
למערכת.

ן6 י אוטומטית.מתנתקשהמשתמשלפניפעיללאבמצבלהישאריכולהשהמערכתהדקותמספראתצי

(שמור).Saveבחר7

ן ו מערכתתחזוקתשלהגדרותצי
כלים)Toolsבתפריטבחרהמחוונים,לוחשלהניווטסרגלדרך1 ןולאחר( Systemבחרמכ Settingsהגדרות)

מערכת).

(תחזוקה).Maintenanceבכרטיסייהבחר2

ןתיבתאתבחרפעילות,לאתיקיותשלאוטומטיתהסרהלאפשרכדי3 Enableהסימו Automatic Deletionהפעל)
אוטומטית).מחיקה
ןלאחרהמחדלברירתשלהניתוחמתיקייתפעילותלאתיקיותמוחקתהמערכתמופעלת,האפשרותכאשר הזמ
ן. י שצו

ןתיבתאם4 Enableהסימו Automatic Deletionןנבחרת,אוטומטית)מחיקה(הפעל י פעילותחוסרימימספרצי
תפעל.האוטומטיתהמחיקהשפקודתלפני

ןכדי5 י צי ןנתונים,מסדלגיבוימיקוםל י.למיקוםמועדףנתיבהז י,שעברנתוניםמסדלשחזרכדיהגיבו פנהגיבו
.Illuminaשלהטכניתלתמיכה

Backupבשדה6 Periodי),(תקופת ןגיבו ןהימיםמשךאתהז י.כלבי גיבו

צורכדי7 ידי,גיבוילי Backupבחרמי Nowגבה כעת).(

(שמור).Saveבחר8

ן ו מערכתשירותחשבונותשלהגדרהצי
כלים)Toolsבתפריטבחרהמחוונים,לוחשלהניווטסרגלדרך1 ןולאחר( Systemבחרמכ Settingsהגדרות)

מערכת).

Serviceבכרטיסייהבחר2 Accountsשירות).(חשבונות

Windowsחשבונותאתלהפעילכדי3 Analysis Service-וJob Service,בחרWindows Accountן (חשבו
Windows.(

ןודא הפלט.שלההפעלהבתיקייתולכתיבהלקריאההרשאהבעלהואאליונכנסשאתההשירותשחשבו
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Userבשדה4 Nameןמשתמש),(שם משתמש.שםהז
Windowsפועלשבהםמכשיריםעבור ןעם10 לדוגמה,המשתמשבשם.\אתכלולמקומי,חשבו )username.\.(
ןולאחרהתחום,שםאתכלולתחום,משתמשיעבור לדוגמה,המשתמשבשםשמאלינטויקומכ )

domain\username.(

ן(סיסמה),Passwordבשדה5 סיסמה.הז
Windowsההפעלהמערכת ןהקפדיום.180מדיWindowsשלסיסמההחלפתדורשת10 Windowsאתלעדכ

Account-בLocal Run ManagerההפעלהמערכתכשלסיסמהאותהעםWindows.

(שמור).Saveבחר6

מודולהגדרות
Moduleהדף Settingsשלשםכלהשמאלית.הניווטבחלוניתמותקניםניתוחמודולישלרשימהמספקמודול)(הגדרות

ן.השינויותאריךהמודולגרסתאתהמפרטדףפותחניתוחמודול האחרו
ציהוסףמניפסט,הדורשיםמודוליםעבור נדרשותההפעלות.לכללזמיניםאותםלהפוךכדילמודולמניפסטקוב

מנהל.משתמשברמתהרשאות

כלים)Toolsהתפריטעללחץהמחוונים,לוחשלהניווטסרגלדרך1 ןולאחר( Moduleעללחץמכ Settingsהגדרות)
מודול).

ןהתוכנה,אתבומציגשאתההמסךלגודלבהתאםהערה השמאלילתפריטמתחתירוכז(כלים)Toolsשהתפריטייתכ
ן. העליו

השמאלית.הניווטבחלוניתהמודולשםעללחץ2

Addעללחץ3 Manifest(s)צי(הוסף מניפסט).קוב

צונךהמניפסטאתבחרהמניפסט,קובץאלנווט4 פתח).Openעלולחץלהוסיףשבר )

Audit Trailsביקורת)(נתיבי
ציפיות,פעולותאודותמידעמתעדיםביקורתנתיבי ןספ ושינוייםמשתמשבפרופילשינוייםמשתמש,גישתכגו

הבא:המידעאתכוללתביקורתנתיבשלרשומהכלניתוח.אוהפעלהמערכת,בפרמטרי
t,צגמתי שעות.24שלשעהבתבניתושעהYYYY-MM-DDבתבניתכתאריךמיו
t,צגמי הפעולה.אתשיזםהמשתמששםידיעל-מיו
t,צגמה שננקטה.הפעולהשלמראשמוגדרקצרתיאורידיעל-מיו
tצגמושפע,פריט או(ניתוח),Analysis(הפעלה),Run(משתמש),Userשלמושפעפריטקטגוריות4ידיעל-מיו

System.(מערכת)
tןכדי י ןכדיכלשהיעמודהכותרתעללחץהביקורת,נתיבירשימתאתלמי י יורד.אועולהבסדרלמי

ציגיכולמנהלמשתמשרק Systemהדףאתלה Settingsמערכת).(הגדרות

ןהתוכנה,אתבומציגשאתההמסךלגודלבהתאםהערה השמאלילתפריטמתחתירוכז(כלים)Toolsשהתפריטייתכ
ן. העליו

Filter Audit Trailsן ביקורת)נתיבי(סינו
כלים)Toolsבתפריטבחרהמחוונים,לוחשלהניווטסרגלדרך1 ןולאחר( Auditבחרמכ Trailsביקורת).(נתיבי

Auditבדף2 Trailsן'בסמלבחרביקורת),(נתיבי .'סינו
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הערה
צאותעלמסנניםלהחילבאפשרותך ןקודםשסוננותו ןלהחילכדיהרשימה.אתיותרעודלמקדכדילכ הנתוניםמסדעלמסנ

שתמשיך.לפניהקודמיםהמסנניםאתנקההביקורת,נתיבישלהשלם

Filter by Dateן תאריך)לפי(סינו
לוחבסמלבחר1 (מ-).Fromתאריךובחרשנה''

לוחבסמלבחר2 עד).Toתאריךובחרשנה'' )

ן).Filterבחר3 (סינו

Filter by UserNameן משתמש)שםלפי(סינו
ן(מי),Whoבשדה1 משתמש.שםהז

ןבאפשרותך ןמשתמש.משםכלשהוחלקלהזי (*).בכוכביותצורךאי

ן).Filterבחר2 (סינו

Filter by Actionן פעולה)לפי(סינו
ן(מה),Whatבשדה1 פעולה.תיאורהז

ןבאפשרותך ןפעולה.מתיאורכלשהוחלקלהזי (*).בכוכביותצורךאי

ן).Filterבחר2 (סינו

Filter by Affected ItemDescriptionן מושפע)פריטתיאורלפי(סינו
Affectedהטקסטבשדה1 Itemפריט ןמושפע),( המושפע.הפריטמתיאורכלשהוחלקהז

ןבאפשרותךלדוגמה.דוח,שםאוניתוחמודולשםמשתמש,שםהפעלה,שםלהיותעשויהתיאור חלקלהזי
ןמתיאור.כלשהו (*).בכוכביותצורךאי

ן).Filterבחר2 (סינו

Filter by Affected ItemCategoryן מושפע)פריטקטגורייתלפי(סינו

ןכדי1 Affectedבשדה'קטגוריה'בסמלבחרמושפע,פריטקטגורייתלפילסנ Itemפריט ןובחרמושפע)( מבי
הבאות:האפשרויות

tןUser—(משתמש)ן ציגכדיהרשימהסינו משתמשים.אימותופעולותמשתמשפעולותלה
tןRun—(הפעלה)ן ציגכדיהרשימהסינו הפעלהבסטטוסאוהפעלהבפרמטרישינוייםלה
tןAnalysis—(ניתוח)ן ציגכדיהרשימהסינו הניתוח.בסטטוסאוהניתוחבפרמטרישינוייםלה
tןSystem—(מערכת)ן ציגכדיהרשימהסינו ןהמערכת,ברמתפעולותלה צים,העלאותכגו תחזוקתקב

אבטחה.הגדרותאומערכת

ן).Filterבחר2 (סינו

Export Audit Trailsצוא ביקורת)נתיבי(יי
כלים)Toolsבתפריטבחרהמחוונים,לוחשלהניווטסרגלדרך1 ןולאחר( Auditבחרמכ Trailsביקורת).(נתיבי

Auditבדף2 Trailsן'בסמלבחרביקורת),(נתיבי .'סינו

מועדפים.מסנניםהחל3
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צואבסמלבחר4 .היי
צרתהתוכנה צואתאריךהמשתמש,שםאתהכוללPDFקובץבתבניתדוחיו ן.ופרמטריהיי הסינו

ביקורת''נתיביסמלי
Auditבמסךמשמשיםהבאיםהסמלים Trailsביקורת).(נתיבי

תיאורשםסמל

Analysis(יתוח ן(נ י י ימצ ו ינ יש וחבפרמטר ית ונ וסא יתוח.בסטט נ

Run(הפעלה ן( י י ימצ ו ינ יש והפעלהבפרמטר וסא הפעלה.בסטט

System(מערכת ן( י י ימצ ו ינ ותש לבהגדר ו וד ומ ותא מערכת.בהגדר

User(משתמש ן( י י לתמצ ו ע ומשתמשפ לתא ו ע ותפ ימ משתמש.א
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ןBנספח  בעיותפתרו
47מבוא
47מערכתבדיקת
י ןקובצ ו ותפתר עי 49ב
ן ו אותפתר י 49אוטומטיתבדיקהשג
יביםמכל צלוהמג ו 50מלאשנ

יאההודעת RAID51שלשג
ןשגיאת 51רשתאחסו
עת 51המערכתהגדרותשלתצורהקבי

מבוא
צועיםאוההפעלהבאיכותבעיותשלבמקרה .65בעמודטכניסיועראה.Illuminaשלהטכניתלתמיכהפנהבבי

מערכתבדיקת
ציגזאת,עםמכשיר.תחזוקתאורגילהפעולהעבורנדרשתאינהמערכתבדיקת יIlluminaשלהטכניתהתמיכהנ עשו
ןלמטרותמערכתבדיקתלבצעממךלבקש בעיות.פתרו

צועהמועדהגיעאםהערה מערכת.בדיקתהתחלתלפניהשטיפהאתבצעמכשיר,שטיפתלבי

NextSeqהשירותתוכנתאתומפעילהההפעלהתוכנתאתאוטומטיתסוגרתמערכתבדיקתהתחלת 550Dx)NSS.(
המתקדמת.הטעינהבאפשרותלהשתמשהמוגדר(טעינה),Loadלמסךונפתחתמופעלתהשירותתוכנת

Localשלהמערכתמנהלבאישורילהשתמשישהשירות,לתוכנתלהתחברכדי Run Managerהטעינה.מסךהופעתלפני

כתבדיקות23איור  ותמער זמינ

ןתיבות בחירה)Selectבמסךפעילותלאסימו ציינות( ציגסיועשדורשותבדיקותמ .Illuminaשלבשטחמנ

צוע מערכתבדיקתבי
Manageבמסך1 Instrumentבחרמכשיר),(ניהולSystem Checkבדיקת אתלסגורמתבקשאתהכאשרמערכת).(

ן).Yesבחר,NOSתוכנת כ )
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ן2 ןהמתכליםהחומריםאתטע הבא:באופ

aןאם ןאי י ןבמכשיר,משומשזרימהתאעדי משומש.זרימהתאטע
bן צל,המגיביםהחומריםמכלאתרוק למכשיר.אותווהחזרשנו
cןלשטיפההבופרמחסניתשלהמרכזילמכלמעבדהברמתמיםשלמ"ל120הוסף אותו.וטע
dן ונקייה.ריקהלשטיפההמגיבשמחסניתודאלשטיפה.המגיבמחסניתאתטע

(הבא).Nextבחרלמקומם.לשטיפההמגיבמחסניתואתהזרימהתאאתמעבירההתוכנה(טעינה).Loadבחר3

מתחילה.המערכתבדיקת(הבא).Nextבחר4

י]5 ל ונ י אופצ צד(הצג)Viewבחרהסתיימה,המערכתשבדיקתלאחר[ ציגכדיהבדיקהשםל הערכיםאתלה
בדיקה.לכלהמשויכים

נפתח.המערכתבדיקתדוח(הבא).Nextבחר6

ווץ.שעברבקובץהדוחאתלשמורכדי(שמור)Saveבחר7 הקובץ.אתלשמורכדיהרשתמיקוםאלנווטכי

ציאה).Exitבחרבסיום,8 י )

ן).Yesבחר,NOSתוכנתאתמחדשולהפעילהשירותתוכנתאתלסגורמתבקשאתהכאשר9 כ הבקרהתוכנת(
ןמחדשמופעלת אוטומטי.באופ

תנועהבדיקות

תיאורמערכתבדיקת

BSMיקת Bufferשלוהמרחקההספקבד Straw Mechanism)BSMי כד ללאשר)  ו וד עלשהמ ו כשורה.פ

FCLM-וFAMיקת ןשלוהמרחקההספקבד ו ינתמנגנ ע ימהתאט ל)FCLM(זר ו וד יתומ י ומצ וט לא וז י)FAM(נ לאשרכד
ים ל ו וד יםשהמ על ו כשורה.פ

ות יק יקתשלבבד ותבד יםהמעברמגבל ע ו צ י י6ו-XYשלבשלוהב ור1,Zשלב מצלמה.כלעב

אופטיקהבדיקת

תיאורמערכתבדיקת

Flow Cell Registration
ישום ר ימה)תא( זר

ידת יתמד י ימהתאהט ורזר יש י,במ ופט יקתא ותבד י ל ונ י ונקצ יקתהמצלמה,פ לבד ו וד יהמ ההדמ
ות ימ א וםו יש ימהתאשלר וםהזר יק יהבמ ן.ההדמ ו כ הנ

פלואידיקהרכיביבדיקות

תיאורמערכתבדיקת

ובת וםתג יקתשסת וקבד י ותד ע ו יקתוהמשאבה,השסתוםשלהתנ וחובד ו עהט ו המשאבה.מזרקשלהתנ

ות ונ ו יקתלחץהתנ יפהקצבבד יקהמערכתשלהדל יד א ו ומה,פל ימהשתאהמאשרתאט ןהזר ע וםכהלכהנט יק במ
וף. צ י הר

ימהקצב יקתזר ותבד י ל ונ י ונקצ יפ ישנ י ות,ח ע ו יהמשמשיםהב ו יה ותלז כח ו ירנ ו ו יא ו ו יב.בק ידתהמג ימד קצב
ימה ורךהזר יקהלצ ותשלבד ימ ואט ות.א יפ דל
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תרמיותבדיקות

תיאורמערכתבדיקת

ים ורר ו יקתמא ותבד יר ימה ורר ו ובהמערכתמא י)PPM(לדקהבהבה יםלאשרכד ורר ו ים.שהמא על ו יםפ ורר ו מא
ינם יםשא על ו יםפ וזר ערךח י.ל ל י של

ות יק ותבד י יקתתרמ ורהבד וצעתהטמפרט ישןכלשלהממ י י.ח יםתרמ ישנ י יםח י ינםתרמ יםשא על ו יםפ וזר ערךח ל
י. ל י של

ןקובצי בעיותפתרו
ציג יIlluminaשלהטכניתהתמיכהנ ציםשלעותקיםלבקשעשו ציפייםקב ציפייםאולהפעלהספ כדילסריקהספ

צורךכלל,בדרך-בעיות.לפתור ןל ציםמשתמשיםבעיותפתרו הבאים.בקב

ןקובצי צוףלהפעלותבעיותפתרו רי

יהמפתחקובץ קי תיאורתי

ובץ יק הפעלהפרט
)RunInfo.xml(

ית י יק ת
יס בס

לה י ידעאתמכ הבא:המ
ההפעלהשם•
יםמספר• ור בהפעלההמחז
יםמספר• ור אהבכלהמחז י קר
אההאם• י אהקר י ינדקסבעלתה א
יםמספר• יםהענפ יח ימהבתאוהאר הזר

ובץ יק הפעלהפרמטר
)RunParameters.xml(

ית י יק ת
יס בס

לה י עמכ יד יעלמ יההפעלהפרמטר יב ידעההפעלה.ורכ ללהמ ו ,RFIDה-אתכ
י,המספר ור יד יךהחלקמספרהס וגה.ותאר התפ

ובץ ורהק RTAשלתצ

)RTAConfiguration.xml(
ית י יק ת
יס בס

ללת ו ותאתכ ורההגדר ורRTAשלהתצ ההפעלה.עב
ובץ צרRTAConfiguration.xmlהק ו לתנ י ההפעלה.בתח

י ובצ י*.bin(InterOp(InterOpק ובצ וחק ו י ים.ד י ינאר ב
י ובצ יםInterOpה-ק ההפעלה.במהלךמתעדכנ

י ובצ ןק ומ יםי ומנ יי ובצ ןק ומ יםי יםאחדכלמתאר עמהשלב ורבכלהמכשירשמבצ יםמחז אתומפרט
ות כנהגרסא ו ושחההת ןוהק עשהשבה ושנ ובץבהפעלה.שימ והק ששמ

[ InstrumentName]_CurrentHardware.csvיםאתמפרט יםהמספר י ור יד ישלהס יב רכ
המכשיר.

י ובצ ןק ומ וםי יש ר
ות א י )*ErrorLog*.txt(שג

י  ומנ ןRTAי ומ ותי א י .RTAשג
י ובצ ןק ומ ותי א י יםשג אה.שמתרחשתפעםבכלמתעדכנ י שג

י ובצ ןק ומ יםי י ובל ל ג
)*GlobalLog*.tsv(

י  ומנ יםRTAי יכלאתמתעד ע ו יר .RTAה-א
י ובצ ןק ומ י יםה י ובל ל יםהג ההפעלה.במהלךמתעדכנ

י ובצ ןק ומ לי ו מסל
)*LaneLog*.txt(

י  ומנ יRTAי ע ו יר ודא יב ן.שלRTAע ומ י
י ובצ ןק ומ לי ו יםהמסל ההפעלה.במהלךמתעדכנ

RTAשגיאות
ןתחילה,RTAשגיאותלפתורכדי ןעיי ןאשרRTAשלהשגיאותביומ קייםלאזהקובץ.RTALogsבתיקייהמאוחס

ןאתכלולהצליחו.הפעלותכאשר .Illuminaשלהטכניתלתמיכההבעיותעלמדווחכשאתההשגיאהרישוםיומ

ן אוטומטיתבדיקהשגיאותפתרו
צותהפעולותאתבצעהאוטומטית,הבדיקהבמהלךשגיאותמתעוררותאם ןהבאותהמומל השגיאה.לפתרו

צוףלהפעלותבדיקות רי
עםהבאה.בהפעלהבהשימושומתאפשרננעלתאינההמגיבמחסניתשלRFIDה-נכשלת,הפעלהלפניבדיקהאם
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צעיינעלוהבופרומחסניתהמגיבמחסניתהזרימה,תאשלRFIDה-מזהיזאת, אשרבקרה,תוכנתשלאתחולכשמתב
צורךלהידרשעשוי ציאנדרשהמשתמשהמערכת,שלמחדשהפעלהלפניבשגיאה.טיפולל תאאתמהמכשירלהו

שרדידיאחריםננעליםהמתכליםהחומריםשלRFIDה-מזהיבנוסף,הבופר.ומחסניתהמגיבמחסניתהזרימה,
צבזרימה,תאשלRFIDקוראתשהתוכנהאחרינוקבו.האלומיניום ןקו שתאלפנילפעולמתחילשעות7שלזמ

ןובלתיכנעולנחשבהזרימה לשימוש.נית

מומלצתפעולהמערכתבדיקות

ותהדלתות ותודאנסגר ות.התאשדלת נסגר

ים ומר יםהח המתכל
ים ונ ע ט

י ישנ י יםח ומר יםהח ינםהמתכל יםא ע ישום.מבצ יםאחדשכלודאר ומר יםמהח ןהמתכל י.נטע ו כרא
י ודם)Backבחרההפעלה,הגדרתבמסכ הק י( ורכד ינהלשלבלחז ע אזהט ורו ההפעלה.הגדרתעלחז

כנה ו יםהנדרשתהת יםחסר יב יםרכ י יט כנה.שלקר ו הת
כהפנה י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

יסקשטח שלהד
המכשיר

ן ונ ןהמכשירשלהקשיחבכ י יקא יסקשטחמספ ורךד עלצ ו צ י ןהפעלה.ב יתכ יםי ונ מהפעלהשנת
ודמת ו.לאק עבר ו ה

יאתנקה ונ ןההפעלהנת ונ המכשיר.שלהקשיחמהכ

ור יב וררשתח יב ופסק.לרשתהח וקה וסאתבד ורואתהרשתסטט יב יהח יז לרשת.הפ

יסקשטח מלא.הרשתשרתברשתד

מומלצתפעולהטמפרטורה

ורה כהפנהטמפרט י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

י ישנ י ורהח כהפנהטמפרט י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

ים ורר ו כהפנהמא י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

מומלצתפעולההדמיהמערכת

ות ל ו יהגב כהפנההדמ י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

ים עד כהפנהZעלוהצבהצ י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

ותקצב א י יטשג כהפנהב י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

Flow Cell Registration
ישום ר ימה)תא( זר

ן יתכ ימהשתאי והזר ינ צבא ו ומ ומ כהלכה.במק
י• ודם)Backבחרההפעלה,הגדרתבמסכ הק י( ורכד ימה.תאשללשלבלחז יהתאדלתהזר ההדמ

נפתחת.
ינהאתבטל• ע ימהתאשלהט אזהזר ןו ע וט ות ימחדשא ודאכד ו אל ו וצבשה ומ ומ כהלכה.במק

יבאספקת מומלצתפעולהמג

ובת וםתג כהפנהשסת י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

כהפנהמשאבה י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

ן ו ופרמנגנ כהפנהב י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

ן ו יק יםר יב ומג צל ו ןשנ וק יםמכלאתר יב והמג צל ו ןשנ ע יק.המכלאתמחדשוט הר

צלוהמגיביםמכל מלאשנו
צלוהמגיביםשלהאגירהמכלכאשרתמידהפעלההתחל ריק.שנו

ןמבליהפעלהתתחילאם צלו,המגיביםשלהאגירהמכלאתלרוק אתלהשהותלתוכנהיגרמוהמערכתחיישנישנו
צירתבמהלךהפעלהלהשהותיכוליםלאהמערכתחיישנימלא.יהיהכשהמכלההפעלה עםחוזרתסינתזהאשכולות,י

הפעלה.לאחרהאוטומטיתהשטיפהאומשויך,קצה
ןהיניקההתקנילהגבהתאפשרויותעםשיחדו-תיבתנפתחתמושהית,ההפעלהכאשר המלא.המכלוריקו
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ן צלוהמגיביםשלהאגירהמכלריקו שנו
Raiseבחר1 Sippersיניקה).התקני(הגבה

צלוהמגיביםמכלאתהסר2 ןתכולתואתוהשלךשנו המתאים.באופ

הבופר.לתאהריקהמכלאתהחזר3

אוטומטית.תחודשההפעלה(המשך).Continueבחר4

RAIDשלשגיאההודעת
NextSeqשלהמחשב 550Dxצויד ןלמצבשנייםקשיחים,כונניםבארבעהמ כאשרמחקר.למצבושנייםאבחו
ןכשליםמתחילים צרתהמערכתקשיח,בכונ .IlluminaשלהטכניתלתמיכהשתפנהומציעהRAIDשלשגיאההודעתיו
ןהחלפתנדרשתכללבדרך- קשיח.כונ

להימנעכדימראשטיפוללתאםהיאההודעהמטרתהרגילה.ובפעולהההפעלההגדרתבשלבילהתקדםבאפשרותך
ןעםשלךבמכשירשימוש.RAIDאזהרתלאשריכולמערכתמנהלרקהמכשיר.שלהרגילהבפעילותמהפרעות כונ

ןלגרוםעלולבלבדאחדקשיח נתונים.לאובד

ןשגיאת רשתאחסו
ןשגיאות צאהמתרחשותרשתאחסו הבאות:הסיבותמאחתכתו

tןשטח יתעבורמספיקלאאחסו ןהשטחכמותאתהגדל—הפלטתיקי ןבהתק תיקייתאתהעבראוהאחסו
ןעםמיקוםאלהפלט מספיק.אחסו

tיתןלא ןלהתחברנ מחדלברירתשלפלטתיקייתהגדרתראההפלט.תיקייתאלהנתיבאתבדוק—רשתלאחסו
.18בעמוד

tלהלאהמערכת כו ןלכתובי ןההרשאות.אתלבדוקכדישלךITמנהל ה-אלפנה—הרשתבאחסו חשבו
Windowsהפלט.לתיקייתוכתיבהלקריאההרשאהדורשהמכשירשלההפעלהבמערכת

ן Localב-Windowsחשבו Run Managerןהפלט.לתיקייתולכתיבהלקריאההרשאהגםדורש ןבעיי ו צי שלהגדרה
.43בעמודמערכתשירותחשבונות

המערכתהגדרותשלתצורהקביעת
התצורההגדרתעללחזורישאםאושינוינדרשאםזאת,עםההתקנה.במהלךמתבצעתהמערכתשלהתצורהקביעת

ןרקהמערכת.שלהתצורהקביעתבאפשרותהשתמשהמערכת,של הרשאהישWindowsשלמערכתמנהללחשבו
המערכת.שלהתצורההגדרתלאפשרויותלגשת

tاNetwork Configurationכתובתהגדרותעבוראפשרויותמספקת–רשת)(תצורתIP,תחומיםשמותשרתכתובת
)DNS,(התחום.ושםהמחשבשם

רשתתצורתהגדרת
Manageבמסך1 Instrumentבחרמכשיר),(ניהולSystem Configurationמערכת).(תצורת

Obtainבחר2 an IP address automaticallyכתובת(השגIPן באמצעותIPה-כתובתאתלקבלכדיאוטומטי)באופ
.DHCPשרת

Dynamicהערה Host Configuration Protocol)DHCP(ברשתותבשימוששנמצאסטנדרטירשתפרוטוקולהואIPלצורך
רשת.תצורתפרמטרישלדינמיתהפצה
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ן, Useבחרלחלופי the following IP addressה-בכתובת(השתמשIP(אחרלשרתהמכשיראתלחברכדיהבאה
צורה ןידנית,ב ציפיותהכתובותאתלקבלכדישלךהרשתלמנהלפנההבא.באופ ןהספ שלך.למתק

tן .168.62.20.37למשלבנקודה,מזהזההמופרדיםמספרים4שלסדרההיאIPה-כתובת.IPכתובתהז
tן .IPה-רשתשלחטיבהתת-שהיאהמשנה,רשת-מסכתאתהז
tן לאינטרנט.שמתחברברשתהנתבשהואהמחדל,ברירתשעראתהז

Obtainבחר3 a DNS server address automaticallyשרתכתובת(השגDNSן אתלחברכדיאוטומטי)באופ
.IPה-לכתובתהמשויךהתחומיםשמותלשרתהמכשיר
ן, Useבחרלחלופי the following DNS server addressesשרתיבכתובות(השתמשDNS(אתלחברכדיהבאות
צורההתחומיםשמותלשרתהמכשיר ןידנית,ב הבא.באופ

tן שמותאתלתרגםכדימשתמשיםשבוהשרתשםהיאDNSה-כתובתהמועדף.DNSה-כתובתאתהז
.IPלכתובותהתחומים

tן ןלאכאשרמשמשהחלופיDNSה- החלופית.DNSה-כתובתאתהז לתרגוםהמועדףDNSב-להשתמשנית
.IPלכתובתמסויםתחוםשם

(מחשב).Computerלמסךלהתקדםכדי(שמור)Saveבחר4

צור.בעתהמכשירשללמחשבמוקצההמכשירשלהמחשבשםהערה עללהשפיעיכולהמחשבבשםשינויכלהיי
רשת.מנהלומצריךהקישוריות

צתאולתחוםהמכשירשלהמחשבאתחבר5 ןעבודהלקבו הבא.באופ
tבחר–לאינטרנטהמחובריםמכשיריםעבורMember of Domainןולאחרבתחום)(חבר ןמכ שםאתהז

ןלאינטרנטלחיבורשמשויךהתחום מערכת.מנהלשלוסיסמהמשתמששםמצריכיםתחוםשינויישלך.במתק
tבחר–לאינטרנטמחובריםשאינםמכשיריםעבורMember of Work Groupצת(חבר ןואזרשת)בקבו הז

צתשלשם צתשםעבודה.קבו ןייחודיהעבודהקבו שלך.למתק

(שמור).Saveבחר6
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אמתבזמןניתוחCנספח 
יתוחשלסקירה 53אמתבזמןנ
יתוחעבודה שלזרימת 54אמתבזמןנ

אמתבזמןניתוחשלסקירה
NextSeqהמכשיר 550Dxןניתוחלהטמעתבתוכנהמשתמש שלבמחשבפועלתRTA2.RTA2המכונה)RTA(אמתבזמ
צתהמכשיר צמותומחל ןקישורמבצעתתמונות,מתוךעו ןומקצהבסיסיםבי ו ןלקישוראיכותצי RTA2בסיסים.בי
ציאינטרנטיHTTPממשקבאמצעותתקשורתביניהםמנהליםההפעלהותוכנת ןוקוב RTA2אםמשותפים.זיכרו
נשמרים.לאההפעלהונתונימתחדשלאהעיבודמופסק,

RTA2שלקלט
RTA2צורךהבאהקלטאתמצריך עיבוד:ל

tןהכלולותאריחיםתמונות המקומי.המערכתבזיכרו
tRunInfo.xml,לקריאהאםהמחזורים,מספרההפעלה,שםאתומספקההפעלהבתחילתאוטומטיתמופקאשר

הזרימה.בתאהאריחיםומספראינדקסישמסוימת
tRTA.exe.config,בתבניתתוכנהתצורתקובץשהואXML.

RTA2שלהמיקוםעלפקודותההפעלהמתוכנתמקבלRunInfo.xmlציונלית.פלטתיקייתצוינהאםהקובעומידע אופ

RTA2שלפלטקובצי
ציםאחדלכלהתמונות ןמועברותמהערו אשרהזרימהבתאקטניםהדמיהאזוריהםאריחיםכאריחים.בזיכרו
צרתהתוכנהאלו,מתמונותהמצלמה.שלהראייהכשדהמוגדרים צישלסדרהבתורפלטיו ןקישורקוב בסיסיםבי
צי ןוקוב ןבעליסינו ו ציםשארכלמסוים.איכותצי ציתומכיםהקב פלט.בקוב

תיאורקובץסוג

י ובצ ורק יש ןק י ב
ים ס י בס

יםאחדכל יח יםמהאר ותח כללהמנ ובץנ ישורבק ןק י יםב ס י ובץבס ללכל)*.bcl.bgzf(מק ו לכלמסל ו
ור. ובץמחז ישורק ןהק י יםב ס י ובץבס ללהמק ו ישוראתכ ןהק י יםב ס י אתבס ןו ו י ותצ כ י יךהא ו המש

ללכל ו ואשכ ות ל.בא ו מסל

י ובצ ןק ו ינ יםאחדכלס יח צרמהאר י י ימ ןפרט יםאשרמסנ ובצ ובץמק ןלק ור)*.filter(אחדמסנ ל.כלעב ו ובץמסל ק
ן ןהמסנ י י לאםמצ ו יםאשכ ו וברמס ים.דרךע מסננ

י ובצ וםק יק שלמ
ות ל ו אשכ

י ובצ וםק יק ותשלמ ל ו ים)*.locs(אשכ ל י ותאתמכ ינט ורד א ו ורYוה-Xה-ק לכלעב ו יח.אשכ ובץבאר ק
ום יק לשלמ ו ופקאשכ ורמ יםאחדכלעב ל ו ירתבמהלךמהמסל צ ית.י תבנ

י ובצ ינדקסק שלא
ישור ןק י יםב ס י בס

ובץ ינדקסק ורא יש ןק י יםב ס י ופק)*.bci(בס ורמ יםאחדכלעב ל ו ימהמסל ורכד יעללשמ יחפרט האר
י. ור ובץהמק ינדקסק להא י יםצמדמכ יח,לכלערכ יחמספרשהםאר ותומספרהאר ל ו ותושלהאשכ א
יח. אר

RTA2ןמדדיםמספק צישמאוחסניםההפעלה,איכותעלאמתבזמ צי.InterOpכקוב בינאריפלטהםInterOpקוב
קריאה.ברמתומדדיםמחזוראריח,המכיל

בשגיאותטיפול
RTA2צר צייו ןקוב .*.tsvהקובץבתבניתשגיאותבקובץנרשמותהשגיאות.RTALogsבתיקייהאותםוכותביומ
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ן ציהבאהיומ העיבוד:בסוףהסופיהפלטיעדאלמועבריםהשגיאותוקוב
t*GlobalLog*.tsvבהפעלה.חשוביםאירועיםמסכם
t*LaneNLog*.tsvמסלול.כלעבורעיבודאירועימפרט
t*Error*.tsvהפעלה.במהלךשאירעושגיאותמפרט
t*WarningLog*.tsvהפעלה.במהלךשאירעואזהרותמפרט

Universal Copy Service
NextSeq 550DxאתכוללUniversal Copy Service. RTA2ציםלהעתיקמהשירותמבקש למיקוםמקורממיקוםקב

ן.סדרלפיההעתקהבקשותאתמעבדוהשירותיעד צבהקובץחריגה,שלבמקרהקבלת להעתקהבתורמחדשמו
ציםלמספרבהתאם ההעתקה.שבתורהקב

אמתבזמןניתוחעבודה שלזרימת
יתיצירת יתבנ ו יפ ימ ומ יק ות.מ ל ו אשכ

וץרישום ודעוצמותוחיל ע י וםת יק ותאחדכלשלהמ ל ו ימהבתאמהאשכ עתהזר י וצמהערךוקב ל.כלשלהע ו אשכ

ן ו ןפאזהתיק ותאתמתק ע פאזה.וקדם-פאזהשלההשפ

ןקישור ובעבסיסיםבי ישורק ןק י יםב ס י ל.לכלבס ו אשכ

ן ו י ןמקצהאיכותצ ו י ותצ כ י ורלכלא יש ןק י ים.ב ס י בס

צירת תבניתי
ןהשלב צירת הואRTAשלהעבודהבזרימתהראשו באריחמהאשכולותאחדכלשלהמיקוםאתמגדירהאשרתבנית,י

.Yו-Xקואורדינטותבאמצעות

צירת צרהאחריההפעלה.שלהראשוניםהמחזורים5מ-תמונהנתונימצריכההתבניתי התבניתמחזורשלתמונהשנו
ן צרת.התבניתאריח,שלהאחרו נו

צירתבמהלךאשכוללזהותכדיהערה כלעבורהראשונים.המחזורים5ב-Gשאינואחדבסיסלפחותלהיותחייבתבניתי
הראשונים.המחזורים2ב-Gשאינו1בסיסלפחותמצריכהRTA2האינדקס,רצפי

צמות.וחילוץהרישוםשלהבאהשלבעבורייחוסכנקודתמשמשתהתבנית הזרימהתאעבורהאשכולותמיקומיהעו
צינכתביםכולו מסלול.לכל1קובץ),*.locs(האשכולותמיקוםבקוב

צמותוחילוץרישום עו
צמותוחילוץהרישום צירתלאחרמתחיליםהעו התבנית.י

tצרוההדמיותאתמיישרהרישום לתבנית.ביחסהדמיהשלעוקבמחזורבכלשנו
tצמותחילוץ צמהערךקובעהעו נתונה.הדמיהעבורבתבניתאשכוללכלעו

ןהדמיותשלהרישוםאם צרותלאנכשל,במחזורכלשה זה.במחזוראריחאותועבורלבסיסיםקריאותנו

ן פאזהתיקו
צוף,תגובתבמהלך כאשרמתרחשותפאזהוקדם-פאזהמחזור.לכלאחדבבסיסמתארךבאשכולDNAגדילכלהרי
צאגדיל הנוכחי.האיגודמחזורשללפאזהמחוץיו

tמעוכב.הבסיסכאשרמתרחשתפאזה
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t-מקדים.הבסיסכאשרמתרחשתפאזהקדם

פאזהוקדם-פאזה24איור 

Aצרבסיסעםקריאה פאזהשיו
Bצרבסיסעםקריאה פאזה.קדם-שיו

RTA2ן ההפעלה.לאורךמחזורבכלהנתוניםאיכותאתממקסםובכךפאזה,והקדם-הפאזההשפעותאתמתק

ןקישור בסיסיםבי
ןקישור ןאריחאואשכוללכל)TאוG,C,A(בסיסקובעבסיסיםבי ציפי.במחזורנתו NextSeqהמכשירספ 550Dx

צוףמשתמש צים,2עםברי צורךתמונות2רקמצריךאשרערו מהערוץאחד,DNAבסיסי 4עבורהנתוניםקידודל
הירוק.מהערוץואחדהאדום

צמות צותאשרהעו צרותאחרתלתמונהומושוותאחתמתמונהמחול ןאחתשכלמובחנות,אוכלוסיותארבעיו מה
ןהקישורתהליךלנוקלאוטיד.תואמת אשכול.כלשייךאוכלוסייהלאיזוקובעבסיסיםבי

ותיתהמחשה25איור  צמותשלחז לותעו אשכו

יס תוצאהירוקערוץאדוםערוץבס

A1(על ופ מ על)1( ופ מ ות( ל ו יםאשכ ג י וצמהאתשמצ יםהע צ ו ער וםב וק.האד יר וה

C1(על ופ מ י)0( ו כב ות( ל ו יםאשכ ג י וצמהאתשמצ ץהע ו ער וםב בלבד.האד

G0(י ו כב י)0( ו כב ות( ל ו ינםאשכ יםשא ג י וצמהמצ וםע יק לבמ ו ע.אשכ ו יד

T0(י ו כב על)1( ופ מ ות( ל ו יםאשכ ג י וצמהאתשמצ ץהע ו ער וקב יר בלבד.ה

צוףבסיסיםביןקישורים1טבלה  צים2עםברי ערו

ן אשכולותהעברתמסנ
ןRTA2ההפעלה,במהלך ןקריאותלהסירכדיגולמייםנתוניםמסנ אשכולותהנתונים.איכותשלבסףעומדותשאינ
מוסרים.נמוכהבאיכותואשכולותחופפים
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צי,דו-ניתוחעבור לבסיס.קישורשלהטוהרמידתאתלקבועכדיאוכלוסיהמבוססת-במערכתמשתמשRTA2ערו
ןאתעובריםאשכולות הראשוניםהמחזורים25ב-אחדלבסיסמקישוריותרלאשלהטוהררמתכאשר)PF(הסינו

ןאתעובריםשלאבאשכולות.0.63מ-נמוכה לבסיס.קישורפעולותמתבצעותלאהסינו

צירתשיקולי אינדקסי
ןלקישורהתהליך ןמקישורשונהאינדקסקריאותשלבסיסיםבי אחרות.קריאותבמהלךבסיסיםבי
אינדקסקריאתאםהראשונים.המחזוריםמשניבאחתGשאינו1בסיסלפחותעםלהתחילחייבותהאינדקסקריאות
ןקישוריםמשנימתחילה צמתתופקלא,Gשלבסיסיםבי המחזוריםמשניבאחדאותלהימצאחייבכלשהי.אותעו

צועילהבטיחכדיהראשונים פילוג.בי
צפיבחרהפילוג,חסינותאתלהגבירכדי מחזור.כלעבורבשניהם,ועדיף,1בערוץלפחותאותשמספקיםאינדקסר

מחזור.בכלבלבדGלבסיסישיובילואינדקסשילוביתמנעזוהנחיהעלהקפדה
tאדוםערוץ–AאוC

tירוקערוץ–AאוT

ןקישורתהליך נמוך.שדריםבריבובדגימותמנתחיםכאשרדיוקמבטיחזהבסיסיםבי

ן ו איכותצי
ן ו ןאואיכות,צי ו ןלאלקישורההסתברותשלתחזיתהוא,Qצי ןנכו ןבסיסים.בי ו ןקישורפירושויותרגבוהQצי בי

ן.שיהיהלכךיותרגבוהההסתברותעםיותר,גבוההבאיכותבסיסים תקי
ן ונילשגיאות.קטנותהסתברויותעלמסרלהעבירקומפקטיתדרךהואQה-ציו צגיםהאיכותצי כאשר,Q(X)כ-מיו
Xן. הוא ו צי ןהקשראתמציגההבאההטבלהה ןבי ו לשגיאה.וההסתברותהאיכותצי

ן ו י לשגיאההסתברותQ(X)Qצ

Q400.0001)1וך )10,000מת

Q300.001)1וך )1,000מת

Q200.01)1וך )100מת

Q100.1)1וך )10מת

ןהערה .Phredאלגוריתםשלמתוקנתגרסהעלמבוססהאיכותציו

ן ו ןקישורכלעבורחיזויגורמישלסדרהמחשבהאיכותצי ןולאחרבסיסים,בי לחפשכדיהחיזויבערכימשתמשמכ
ןאת צרותהאיכותטבלאותאיכות.בטבלתQה-ציו יילספקכדינו צרותהפעלותעבוראופטימליבדיוקאיכותחיזו הנו

ציפיתתצורהבאמצעות צוףפלטפורמתשלספ כימיה.וגרסתרי
ןשנקבעאחרי צאות,Qה-ציו צינרשמותהתו baseה-בקוב call.*)bcl.bgzf(.

1000000009513v07מס'מסמך HEB

ן ץ-לאבחו ופיחו בלבדג
56

יך ןמדר ו י ע NextSeqהמכשירעלל 550Dx



פלטותיקיותקבציםDנספח 
י צוףשלפלטקובצ 57רי
יתמבנה 60פלטתיקי

צוףשלפלטקובצי רי

הקובץושםמיקוםתיאור,קובץסוג

י ובצ ורק יש ןק י ב
ים ס י בס

יחכל ותחאר כללמנ ובץנ ישורבק ןק י יםב ס י ובץשנצברבס וראחדבק לעב ו כלמסל ור.ו ובץמחז הק
ובר להצ י ישוראתמכ ןהק י יםב ס י אתבס ןו ו י ותצ כ י ודדהא ורהמק לכלעב ו ואשכ ות ל.בא ו מסל

Data\Intensities\BaseCalls\L00[X]–ים יםהקבצ וחסנ יהמא י יק וראחתבת ל.כלעב ו מסל
[Cycle].bcl.bgzf,כאשר]Cycle[צג י י ורמספראתמ ות.4ב-המחז יספר ובצ ורק יש ןק י יםב ס י בס

ים ס ו יסהבשיטתדח ושדח .gzipכג

ובץ ינדקסק שלא
ישור ןק י יםב ס י בס

ור ל,כלעב ו ובץמסל ינדקסק יא ינאר ידעאתמפרטב יחעלהמ יהאר ור יםבצמדהמק ורערכ כלעב
יח, יחמספרשהםאר ותומספרהאר ל ו ורהאשכ יח.עב האר
י ובצ ינדקסק ישורשלהא ןהק י יםב ס י יםבס צר ו ונהבפעםנ צרהראש ו ובץשנ ישורק ןק י יםב ס י ורבס עב
ל ו זה.מסל

Data\Intensities\BaseCalls\L00[X]–ים יםהקבצ וחסנ יהמא י יק וראחתבת ל.כלעב ו מסל
s_[Lane].bci

י ובצ וםק יק שלמ
ות ל ו אשכ

ור יח,כלעב ותאר ינט ורד א ו לכלשלYוה-Xה-ק ו ותאשכ ובצ ובץמק וםבק יק למ ו אחדלכל1אשכ
ים. ל ו ימהמסל ובצ וםק יק ותמ ל ו יםאשכ צר ו ותנ ירתבעקב צ ית.י תבנ

Data\Intensities\L00[X]–ים יםהקבצ וחסנ יהמא י יק וראחתבת ל.כלעב ו מסל
s_[lane].locs

י ובצ ןק ו ינ ובץס ןק ןהמסנ י י לאםמצ ו יםאשכ ו ים.דרךעברמס ימסננ ןפרט יםהמסנ ובצ ובץמק ןבק ור1מסנ כלעב
ל ו אה.מסל י וקר
י ובצ ןק ו ינ יםהס צר ו ורנ ות26במחז ע י25באמצ ור ים.מחז ונ נת

Data\Intensities\BaseCalls\L00[X]–ים יםהקבצ וחסנ יהמא י יק וראחתבת ל.כלעב ו מסל
s_[lane].filter

י ובצ יInterOpק ובצ וחק ו י ים.ד י ינאר יב ובצ יםInterOpה-ק ההפעלה.במהלךמתעדכנ
ית י יק InterOpת

ובץ עתק י ורהקב תצ
RTAשל

ובץ עתק י ורהקב צר,RTAשלהתצ ו לתשנ י ותאתמפרטההפעלה,בתח ההפעלה.שלההגדר
]Root folder[,RTAConfiguration.xml

ובץ יק יםמספרההפעלה,שםאתמפרטהפעלהפרט ור אה,בכלהמחז י אהאםקר י ינדקסישלקר יםמספרומהא הענפ
ים יח ימה.בתאוהאר ובץהזר יק צרההפעלהפרט ו לתנ י ההפעלה.בתח

]Root folder[,RunInfo.xml

הזרימהתאאריחי
תלויהכוללהאריחיםמספרהמצלמה.שלהראייהכשדהמוגדריםאשרהזרימהבתאקטניםהדמיהאזוריהםאריחים
צעתשלהםשהדמיהוהמשטחיםהענפיםהמסלולים,במספר ןהזרימהתאעלמבו יחדיופועלותהמצלמותשבוובאופ

הכל.בסך864ישגבוההתפוקהבליזרימהלתאיההדמיות.אתלאסוףכדי

תפוקההזרימהתארכיב
תיאורגבוהה

ים ל ו ל4מסל ו אמסל ו ץה ו יער יז ותעםפ א י צ ות.ופלטקלטי י וד ע י י

ים ית2משטח י ימהתאהדמ עתהזר צ ו ימב ים,בשנ ןמשטח ו י ן.העל ו עתוהתחת יהמתבצ המשטחשלהדמ
ן ו י יחשלהעל עתכךאחר,1אר יהמתבצ ןהמשטחשלהדמ ו ותושלהתחת יחא לאחרורקאר

ן יםמכ ובר יחע הבא.לאר

ים לבכלענפ ו אענף3מסל ו ודהה יםשלעמ יח ל.אר ו במסל

הזרימהתאאריחי2טבלה 
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תפוקההזרימהתארכיב
תיאורגבוהה

י ע ות6ב-משתמשהמכשיר3מצלמהמקט ימצלמ עכד יהלבצ ימהתאשלהדמ ים3ב-הזר ורמקטע כלעב
ל. ו מסל

ים יח ענףאר לכלב
מצלמהמקטע

יח12 אאר ו ורה ימהבתאהאז ואהשהמצלמההזר ונהר .1כתמ

כ יםסה" יח אר
עת צ ו להםשמב

יה הדמ

ללהמספר864 ו יםשלהכ יח והאר ו יםלמכפלתש ל ו יםxהמסל יםxהמשטח יxהענפ ע מקט
יםהמצלמה × יח מקטע.לכלענףלכלאר

מסלוליםמספור
,Bמסלוליםצמדהמכונים,4ו-2למסלוליםזמנית.בו-הדמיהמתבצעת,Aמסלוליםצמדהמכונים,3ו-1למסלולים
מסתיימת.Aמסלוליםצמדשלההדמיהכאשרהדמיהמתבצעת

ליםמספור26איור  לו מס

AמסלוליםצמדA–3ו-1מסלולים
BמסלוליםצמדB–4ו-2מסלולים

ענפיםמספור
צעתמהמסלוליםאחדכלשלההדמיה גבוהה.תפוקהבעליזרימהלתאי3עד1מ-ממוספריםהענפיםענפים.3ב-מבו

ענפיםמספור27איור 

מצלמהמספור
NextSeqהמכשיר 550Dxהזרימה.תאלהדמייתמצלמות6ב-משתמש

צעתאחרי.4-6מצלמותשל3הדמיהמסלול.1-3מצלמותשל1הדמיהמסלול.6עד1מ-ממוספרותהמצלמות שמבו
צורכדיXה-צירעלנעההדמיהמודול,3ו-1מסלוליםשלהדמיה .4ו-2מסלוליםשלהדמיהלי
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למהמספור28איור  עומספורמצ צגמקט מו לזרימהתא( ע גבוהה)תפוקהב

אריחיםמספור
במקטעאוהענףבמספרתלותללא,12עד01מ-ממוספיםהאריחיםאריחים.12ישהמצלמהמקטעשלענףבכל

צגיםהמצלמה ספרות.2ב-ומיו

אריחיםמספור29איור 

צגכדיספרות5כוללהשלםהאריחמספר ןהמיקום,אתליי הבא:באופ
tاSurface(משטח)–צג1 ן;המשטחאתמיי ו צג2העלי ןהמשטחאתמיי התחתו
tاSwath(ענף 3או,1,2–(

tاCamera(מצלמה)–6או,1,2,3,4,5

tاTile(אריח)–12או,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11

ן12508מספראריחדוגמה: י צי ן,משטחמ ו .8ואריח5מצלמה,2ענףעלי

ציממוזערותתמונותשלהקובץבשםבשימושנמצאספרות,5מ-המורכבהשלם,האריחמספר ניסיונית.פאזהוקוב
ציראהנוסף,מידעלקבלת צוףשלפלטקוב .57בעמודרי
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פלטתיקייתמבנה
צרתההפעלהתוכנת ןהפלטתיקייתשםאתיו אוטומטי.באופ

ים נתונ
צמות עו

ןקישור )BaseCalls(בסיסיםבי

L001–צי ןקישורקוב צים,1מסלולעבורבסיסיםבי מחזור.לכל1בקובץמקוב

L002–צי ןקישורקוב צים,2מסלולעבורבסיסיםבי מחזור.לכל1בקובץמקוב

L003–צי ןקישורקוב צים,3מסלולעבורבסיסיםבי מחזור.לכל1בקובץמקוב

L004–צי ןקישורקוב צים,4מסלולעבורבסיסיםבי מחזור.לכל1בקובץמקוב

L001–קובץ*.locs1מסלולעבורמקובץ.

L002–קובץ*.locs2מסלולעבורמקובץ.

L003–קובץ*.locs3מסלולעבורמקובץ.

L004–קובץ*.locs4מסלולעבורמקובץ.

Images

Focus

L001–1למסלולמיקודהדמיות.

L002–2למסלולמיקודהדמיות.

L003–3למסלולמיקודהדמיות.

L004–4למסלולמיקודהדמיות.

InterOp—צים בינאריים.קב

Logs–צי ןקוב תפעוליים.שלביםהמתאריםיומ

Recipe–ןקובץ ציפימתכו המגיב.מחסניתמזההלפינקבעששמולהפעלהספ

RTALogs–צי ןקוב ניתוח.שלביהמתאריםיומ

RTAComplete.txt

RTAConfiguration.xml

RunInfo.xml

RunParameters.xml
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אינדקס
L

Local Run Manager
44מודולהגדרות
10-11הצגה
11עבודהזרימת
צירת 22הפעלהי

14משתמשיםסיסמאות
11סמלים
locs57

M

My Accountן 15שלי)(החשבו

R

RunInfo.xml49,57

U

Universal Copy Service54

W

Windows
9גישה
ציאה 20י

א

21-22קריאהאורך
Phred56אלגוריתם

אתחול
19מחקרמצב

מחדשאתחול
18-19מכשיר
17מחקרלמצבמחדשאתחול

ב

28הפעלהלפניבדיקה
47מערכתבדיקת

ד

דגימות
samplesהכרטיסייה and resultsדגימות)

צאות) 31ותו
13חיפוש

ה

40ניהולשלומשימותהגדרות
ןהגדרות 43שירותחשבו
17,42מערכתהגדרות
43תחזוקההגדרות
51תצורההגדרות
צוףהדמיה, צידו-רי 55ערו
1מקוונתהדרכה
RAID51שלשגיאההודעת

Sequencingהכרטיסייה Informationעל(מידע
צוף) 31רי

7מעבדהבדרגת-למיםבנוגעהנחיות
43פעילותלאתיקיותהסרת

56לשגיאההסתברות
נתוניםהעברת

universal copy service54
הפעלה
18התחלההגדרת
19מחדשהפעלה
22הפעלות

Runהכרטיסייה Overview31הפעלה)(סקירת
13הסתרה
14הצמדה
13חיפוש
ן 13סינו

13עריכה
12פעיל
32ניתוחשלבתורמחדשהצבה

42משתמשהרשאות
י 42שינו

8סטטוסהתראות

ז

עבודהזרימת
28הפעלהלפניבדיקה
23זרימהתאהכנת

צלומגיבים 25שנו
29הפעלהמדדי

27בופרמחסנית
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27מגיבמחסנית
21-22הפעלהמשך

36היפוכלוריטסודיום
22כלליתסקירה
צוף 54רי
לי צירתשיקו 56אינדקסי

24זרימהתא
צוףשלעבודהזרימת 22,54רי

ח

מתכיםחומרים
35לשטיפהמתכליםחומרים
4מתכליםחומרים
צוףהפעלות 7רי
36לשטיפהמתכליםחומרים
6בופרמחסנית
5מגיבמחסנית

7מעבדהבדרגת-מים
4זרימהתא

7מכשירתחזוקת
7המשתמשידיעל-המסופקיםמתכליםחומרים

י

צירה 22י
צירת 21,30אשכולותי
צירת 54תבניתי

כ

י 19המכשירכיבו

ל

ן צ 3,16הפעלהלח

מ

מגיבים
4בערכות
27מתאימההשלכה
צלומגיבים שנו
25,37השלכה

50מלאמכל
הפעלהמדדי

29התקדמות
מדדים
30בהירותמחזורי
30אשכולצפיפותמחזורי

ןקישור 55בסיסיםבי
21בקריאהמחזורים
42מחיקה
42משתמשמחיקת
6,27בופרמחסנית
מגיבמחסנית

2836מכל
#628אגירהמכל

5כלליתסקירה
אשכולמיקום
צירת 54תבניתי
צים 57קב
43גיבוימיקום
מכשיר
17אווטאר
18אתחול
51תצורההגדרות
16הפעלה
19מחדשהפעלה
י 18-19כיבו
י 17כינו
ן צ 3הפעלהלח
וני 17מצבמחו
צועיםנתוני 18בי
ן וירמסנ 3,38או
ן 55טוהרמסנ
ן PF)55(מעברמסנ
ן 55אשכולותמעברמסנ

59אריחיםמספור
58מסלוליםמספור
58מצלמהמספור
58ענפיםמספור
RFID4מעקב
RUO17,19מצב

17מקלדת
21-22הפעלהמשך
ןפסקמשך 43פעילותללאזמ
16הפעלהמתג

נ

המכשירניהול
19כיבוי
מכשירניהול
20כיבוי
40משתמשיםניהול
ניתוח
32בתורמחדשהצבה
צאותהצגת 30תו
צי 57פלטקוב
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ראשוניניתוח,
55אותטוהר

נתונים
43גיבויתקופת
46ביקורתנתיבי
צוא 45יי
ן 44סינו

44תצוגה

ס

36שטיפההיפוכלוריד,סודיום
65טכניסיוע

סיסמאות
14משתמש
סיסמה
41איפוס
42נעילהביטול
צירה 41י
15מצבים
40ניהול

43מורשיםניסיונות
י 15שינו

43תפוגה
46סמלים

Local Run Manager11
NOS9מזעור
8סטטוס
8ואזהרותשגיאות

ע

צמות 55עו
עזרה
1תיעוד
65טכניתעזרה,

פ

54ניסיוניתפאזה
54פאזהקדם-פאזה,

628מיקוםפורמאמיד,
ןפסק 43מערכתשלזמ

ן בעיותפתרו
49הפעלהלפניבדיקה
47מערכתבדיקת
צלומגיביםאגירתמכל 50שנו

צים ציפייםקב 49להפעלהספ

צ

וני Q56צי
58מסלוליםצמדי

ק

צי InterOp49,57קוב
צי ןקוב 57מסנ
צי 57פלטקוב
צי צוףפלט,קוב 57רי
צי ןקישורקוב 57בסיסיםבי
ןקישור 55בסיסיםבי
לי צירתשיקו 56אינדקסי

ר

צוף רי
7המשתמשידיעל-המסופקיםמתכליםחומרים
21מבוא
צוף 10ניתוחבמהלךרי
רכיבים
2סטטוסשורת
2הדמיהתא
2מגיבתא

ש

49הפעלהלפניבבדיקהשגיאות
8,53ואזהרותשגיאות
ןשגיאת 51רשתאחסו
2סטטוסשורת
דיסקשטח

8בדיקה
שטיפה
ן 33אוטומטיבאופ
35המשתמשידיעל-המסופקיםמתכליםחומרים
35שטיפהרכיבי
35ידניתשטיפה
33הפעלהלאחרשטיפה
35מכשירשטיפת
לי צירתשיקו 56אינדקסי
Illuminaשלניטורשירות Proactive18

16וסיסמהבמערכתמשתמששם
16וסיסמהמשתמששם

17שמע
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ת

2הדמיהתא
זרימהתא

23אריזה
57אריחים
58הדמיה
59אריחיםמספור
58מסלוליםמספור
58ענףמספר
י 23ניקו

4כלליתסקירה
24יישורפיני
4מסלוליםצמדי
2מגיבתא

תאימות
RFID4-5מעקב

4מגיבמחסניתזרימה,תא
תוכנה
16אתחול
8דיסקשטחבדיקת

8במכשיר
51תצורההגדרות
צירת 22הפעלהי
21-22הפעלהמשך
ןקישורתמונה,ניתוח 8בסיסיםבי
ןניתוחתוכנית אמתבזמ
54פאזה
8בקרהתוכנת
ןניתוחתוכנת 8אמתבזמ
54עבודהזרימת

צאות 57תו
35מונעתתחזוקה
35מונעתתחזוקה,
המכשירתחזוקת
7מתכליםחומרים
1,65תיעוד
הפעלהתיקיית
18פלטהגדרת
14מחיקה
18הגדרהמיקום
י 33מיקוםשינו

הפעלותתיקיית
14מחדשקישור
65בלקוחותתמיכה
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