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Lịch sử sửa đổi
Tài liệu

Ng ày

Mô t ả t h ay đ ổ i

Tài liệu số
1000000009513 v07

Tháng
10
năm
2021

Bổ sung thông tin về việc thiết bị đi kèm 3 bộ lọc dự phòng cho Khoang
chứa bộ lọc không khí.
Thay đổi giới hạn ổn định của hộp thuốc thử.
Bổ sung hộp rửa dung dịch đệm mới vào mục về quy trình rửa thủ công.
Cập nhật mục Kiểm tra hệ thống: Thêm hướng dẫn về thông tin đăng nhập
của người dùng trong LRM (Local Run Manager).
Cập nhật mục Kiểm tra khi chạy giải trình tự.
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1000000009513 v06

Tháng
8 năm
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Cập nhật địa chỉ của Đại diện được ủy quyền tại Liên minh châu Âu (EU).
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Tháng
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Cập nhật yêu cầu về tên và mật khẩu người dùng tài khoản dịch vụ.
Cập nhật thêm thông tin về màu sắc của thanh trạng thái.
Tạo một mục mới có tên "Thiết lập thư mục đầu ra mặc định".
Bổ sung ví dụ về đường dẫn đến thư mục đầu ra.
Bổ sung cách khắc phục lỗi bộ nhớ mạng.
Bổ sung thông tin về thời hạn mật khẩu.

Tài liệu số
1000000009513 v04

Tháng
4 năm
2020

Cập nhật địa chỉ của Đại diện được ủy quyền tại Liên minh châu Âu (EU).
Cập nhật địa chỉ của Nhà bảo trợ tại Úc.

Tài liệu số
1000000009513 v03

Tháng
3 năm
2019

Bổ sung thông tin về bộ kit thuốc thử v2.5 (75 chu kỳ).

Tài liệu số
1000000009513 v02

Tháng
1 năm
2019

Bổ sung thông tin về bộ kit thuốc thử v2.5 (300 chu kỳ).
Cập nhật danh sách các tài nguyên bổ sung.
Đưa ra lưu ý rằng hướng dẫn về Local Run Manager trong tờ hướng dẫn
này áp dụng cho khi thiết bị ở chế độ chẩn đoán.
Bổ sung hướng dẫn về cách khởi động lại từ chế độ nghiên cứu sang chế độ
chẩn đoán tùy theo phiên bản NextSeq Control Software (NCS) trên các ổ
đĩa dành cho chế độ nghiên cứu.
Sửa nút trong mục Các tùy chọn tắt thành nút Reboot/Shutdown (Khởi động
lại/Tắt).
Sửa quy trình thoát ra Windows: Thêm bước chọn Reboot/Shutdown (Khởi
động lại/Tắt).

Tài liệu số
1000000009513 v01

Tháng
3 năm
2018

Bổ sung thông tin về dịch vụ giám sát Illumina Proactive vào mục Tùy chỉnh
các chế độ cài đặt hệ thống.
Cập nhật hướng dẫn trong mục Thay bộ lọc không khí.
Thay đổi thông tin đề cập đến tệp phát hiện base từ *.bcl thành *.bcl.bgzf để
làm rõ rằng các tệp này được nén.
Cập nhật hướng dẫn về cách giải quyết lỗi kiểm tra hệ thống Required
Software (Phần mềm cần thiết).
Bổ sung nhãn công bố hợp quy của Úc.

Tài liệu số 1000000009513 v07 VIE

DÙNG CHO CHẨN ĐOÁN TRONG ỐNG NGHIỆM

iii

Hướng dẫn tham khảo về thiết bị NextSeq 550Dx

Tài liệu
Tài liệu số
1000000009513 v00

Ng ày
Tháng
11
năm
2017

Mô t ả t h ay đ ổ i
Phát hành lần đầu.

Tài liệu số 1000000009513 v07 VIE

DÙNG CHO CHẨN ĐOÁN TRONG ỐNG NGHIỆM

iv

Mục lục
Lịch sử sửa đổi

iii

Chương 1 Tổng quan

1

Các tính năng giải trình tự
Tài nguyên khác
Các thành phần của thiết bị
Tổng quan về bộ kit thuốc thử
Tổng quan về vật tư tiêu hao dùng trong giải trình tự
Các vật tư tiêu hao và thiết bị do người dùng tự chuẩn bị

1
1
2
4
4
7

Chương 2 Phần mềm của NextSeq 550Dx

9

Tổng quan về phần mềm của NextSeq 550Dx
Tổng quan về Local Run Manager
Mật khẩu người dùng

Chương 3 Bắt đầu
Khởi động thiết bị
Tùy chỉnh các chế độ cài đặt hệ thống
Các tùy chọn khởi động lại và tắt

Chương 4 Giải trình tự
Giới thiệu
Quy trình công việc giải trình tự
Tạo lần chạy bằng phần mềm Local Run Manager
Chuẩn bị hộp thuốc thử
Chuẩn bị tế bào dòng chảy
Chuẩn bị thư viện để giải trình tự
Nạp thư viện vào hộp thuốc thử
Thiết lập lần chạy giải trình tự
Giám sát tiến độ lần chạy
Xem dữ liệu lần chạy và mẫu
Những trạng thái mà lần chạy có thể có
Xếp lại hàng đợi phân tích hoặc dừng phân tích
Quy trình rửa tự động sau lần chạy

Chương 5 Bảo trì
Giới thiệu
Thực hiện quy trình rửa thủ công
Thay bộ lọc không khí

Tài liệu số 1000000009513 v07 VIE

DÙNG CHO CHẨN ĐOÁN TRONG ỐNG NGHIỆM

9
11
17

19
19
20
22

24
24
25
25
26
26
26
27
27
33
34
36
36
37

39
39
39
42

v

Hướng dẫn tham khảo về thiết bị NextSeq 550Dx

Phụ lục A Các chế độ cài đặt quản trị và tác vụ trong Local Run
Manager
Giới thiệu
Quản lý người dùng
Các chế độ cài đặt hệ thống
Các chế độ cài đặt mô-đun
Nhật ký hoạt động

Phụ lục B Khắc phục sự cố
Giới thiệu
Kiểm tra hệ thống
Các tệp khắc phục sự cố
Giải quyết lỗi khi kiểm tra tự động
Hộp đựng thuốc thử đã sử dụng bị đầy
Thông báo lỗi RAID
Lỗi bộ nhớ mạng
Định cấu hình các chế độ cài đặt của hệ thống

Phụ lục C Real-Time Analysis
Tổng quan về Real-Time Analysis
Quy trình công việc của Real-Time Analysis

Phụ lục D Tệp và thư mục đầu ra
Tệp đầu ra giải trình tự
Cấu trúc thư mục đầu ra

44
44
44
47
48
49

51
51
51
53
54
55
55
56
56

58
58
59

63
63
66

Chỉ mục

67

Hỗ trợ kỹ thuật

71

Tài liệu số 1000000009513 v07 VIE

DÙNG CHO CHẨN ĐOÁN TRONG ỐNG NGHIỆM

vi

Chương 1 Tổng quan
Các tính năng gi ải trình tự
Tài nguyên khác
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Các tính năng giải trình tự
u

Gi ải trình tự hi ệu suất cao: Thiết bị NextSeq™ 550Dx có khả năng giải trình tự các thư viện ADN.

u

Real -Ti me A nal ysi s (RTA ): Tiến hành xử lý hình ảnh và phát hiện base. Để biết thêm thông tin,
xem mục Real-Time Analysis trên trang 58.

u

K hả năng phân tích dữ l i ệu trên thi ết bị : Các mô-đun phân tích (của phần mềm Local Run
Manager) được chỉ định cho lần chạy có thể phân tích dữ liệu lần chạy.

u

K hở i động kép: Thiết bị NextSeq 550Dx có các ổ cứng riêng biệt hỗ trợ chế độ chẩn đoán (Dx) và
nghiên cứu (RUO).

Tài nguyên khác
Bạn có thể tải xuống các tài liệu hướng dẫn sau đây từ trang web của Illumina.
Tài n g u yên

Mô t ả

NextSeq 550Dx Instrument Site Prep
Guide (Hướng dẫn chuẩn bị khu vực
làm việc của thiết bị NextSeq 550Dx)
(tài liệu số 1000000009869)

Cung cấp thông số kỹ thuật về không gian phòng thí nghiệm, yêu cầu về điện
và các lưu ý về môi trường.

Hướng dẫn về an toàn và tuân thủ quy
định của thiết bị NextSeq 550Dx (tài
liệu số 1000000009868)

Cung cấp thông tin liên quan đến các lưu ý về an toàn khi vận hành, các
tuyên bố tuân thủ và ý nghĩa của nhãn trên thiết bị.

RFID Reader Compliance Guide
(Hướng dẫn tuân thủ quy định của bộ
phận đọc RFID) (tài liệu số
1000000030332)

Cung cấp thông tin về bộ phận đọc RFID trong thiết bị này, các chứng nhận
tuân thủ quy định và các lưu ý về an toàn.

NextSeq 550Dx Research Mode
Instrument Reference Guide (Hướng
dẫn tham khảo về chế độ nghiên cứu
của thiết bị NextSeq 550Dx) (tài liệu
số 1000000041922)

Cung cấp hướng dẫn về cách vận hành thiết bị và các quy trình khắc phục sự
cố. Sử dụng khi vận hành thiết bị NextSeq 550Dx ở chế độ nghiên cứu bằng
NextSeq Control Software (NCS) v3.0.

NextSeq 550 System Guide (Hướng
dẫn về hệ thống NextSeq 550) (tài liệu
số 15069765)

Cung cấp hướng dẫn về cách vận hành thiết bị và các quy trình khắc phục sự
cố. Sử dụng khi vận hành thiết bị NextSeq 550Dx ở chế độ nghiên cứu bằng
NextSeq Control Software (NCS) v4.0 trở lên.

Hướng dẫn tham khảo về thiết bị
NextSeq 550Dx

Cung cấp thông tin tổng quan về các thành phần của thiết bị, hướng dẫn vận
hành thiết bị cũng như quy trình bảo trì và khắc phục sự cố.

Trợ giúp về BaseSpace

Cung cấp thông tin về cách sử dụng BaseSpace TM Sequence Hub và các tùy
chọn phân tích hiện có.

Truy cập trang hỗ trợ về thiết bị NextSeq 550Dx trên trang web của Illumina để xem tài liệu hướng dẫn,
nội dung đào tạo trực tuyến, câu hỏi thường gặp và tải phần mềm xuống.
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Truy cập các trang hỗ trợ về NextSeq 550Dx trên trang web của Illumina để xem tài liệu hướng dẫn, nội
dung đào tạo trực tuyến, câu hỏi thường gặp và tải phần mềm xuống.

Các thành phần của thiết bị
Thiết bị NextSeq 550Dx gồm một màn hình cảm ứng, một thanh trạng thái và 4 khoang chứa.
Hình 1 Các thành phần của thiết bị

A Khoang chụp ảnh: Chứa tế bào dòng chảy trong một lần chạy giải trình tự.
B Màn hình cảm ứ ng: Cho phép định cấu hình và thiết lập trên thiết bị thông qua giao diện phần mềm
vận hành.
C Thanh trạng thái: Cho biết trạng thái của thiết bị là đang xử lý (xanh lam), cần chú ý (cam), sẵn sàng
giải trình tự (xanh lục), đang khởi chạy (xanh lam và trắng xen kẽ), chưa khởi chạy (trắng) hoặc cần rửa
trong 24 giờ tới (vàng).
D Khoang chứ a dung dịch đệm: Chứa hộp dung dịch đệm và hộp đựng thuốc thử đã sử dụng.
E Khoang chứ a thuốc thử : Chứa hộp thuốc thử.
F Khoang chứ a bộ lọc không khí: Chứa bộ lọc không khí. Hướng tiếp cận bộ lọc là từ phía sau thiết
bị.
G Nút nguồn: Bật hoặc tắt thiết bị và máy tính thiết bị.

Khoang chụp ảnh
Khoang chụp ảnh chứa bệ, là bộ phận bao gồm 3 ghim căn chỉnh để cố định vị trí của tế bào dòng chảy.
Sau khi nạp tế bào dòng chảy, cửa khoang chụp ảnh sẽ tự động đóng lại rồi di chuyển các thành phần
vào vị trí.

Khoang chứa thuốc thử và khoang chứa dung dịch đệm
Khi thiết lập lần chạy giải trình tự trên thiết bị NextSeq 550Dx, bạn cần thao tác với khoang chứa thuốc
thử và khoang chứa dung dịch đệm để nạp vật tư tiêu hao dùng cho lần chạy và dốc hết hộp đựng thuốc
thử đã sử dụng.
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Hình 2 Khoang chứa thuốc thử và khoang chứa dung dịch đệm

A Cử a khoang chứ a thuốc thử : Đóng kín khoang chứa thuốc thử bằng chốt ở dưới vùng phía dưới bên
phải cửa. Khoang chứa thuốc thử chứa hộp thuốc thử.
B Hộp thuốc thử : Hộp thuốc thử là vật tư tiêu hao dùng một lần được nạp sẵn.
C Hộp dung dịch đệm: Hộp dung dịch đệm là vật tư tiêu hao dùng một lần được nạp sẵn.
D Hộp đự ng thuốc thử đã sử dụng: Thuốc thử đã sử dụng được thu gom để thải bỏ sau mỗi lần chạy.
E Cử a khoang chứ a dung dịch đệm: Đóng kín khoang chứa dung dịch đệm bằng chốt ở phía dưới góc
dưới bên trái cửa.

Khoang chứa bộ lọc không khí
Khoang chứa bộ lọc không khí là bộ phận chứa bộ lọc không khí, nằm ở phía sau thiết bị. Hãy thay bộ
lọc không khí 90 ngày một lần. Để biết thông tin về việc thay bộ lọc, xem mục Thay bộ lọc không khí
trên trang 42.

Nút nguồn
Nút nguồn ở mặt trước NextSeq 550Dx có tác dụng bật nguồn thiết bị và máy tính thiết bị. Bạn có thể
thực hiện những hành động sau đây đối với nút nguồn, tùy thuộc vào trạng thái của nguồn thiết bị. Theo
mặc định, NextSeq 550Dx khởi động vào chế độ chẩn đoán.
Để biết thông tin về cách bật nguồn ban đầu của thiết bị, xem mục Khởi động thiết bị trên trang 19.
Để biết thông tin về cách tắt thiết bị, xem mục Tắt thiết bị trên trang 22.
Trạn g t h ái n g u ồ n

Hàn h đ ộ n g

Nguồn thiết bị đang tắt

Nhấn nút này để bật nguồn.

Nguồn thiết bị đang bật

Nhấn nút này để tắt nguồn. Một hộp thoại xuất hiện trên màn hình để xác nhận việc tắt
thiết bị.

Nguồn thiết bị đang bật

Nhấn và giữ nút nguồn trong 10 giây để buộc thiết bị và máy tính thiết bị tắt.
Chỉ áp dụng phương pháp này để tắt thiết bị khi thiết bị không phản hồi.

LƯU Ý Việc tắt thiết bị trong khi chạy giải trình tự sẽ kết thúc lần chạy ngay lập tức. Kết thúc lần chạy là bước
cuối cùng. Bạn không thể tái sử dụng vật tư tiêu hao dùng trong lần chạy. Dữ liệu giải trình tự từ lần chạy sẽ
không được lưu.
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Tổng quan về bộ kit thuốc thử
Tổng quan về vật tư tiêu hao dùng trong giải trình tự
Các vật tư tiêu hao dùng trong giải trình tự cần có để chạy NextSeq 550Dx được cung cấp riêng trong
bộ kit dùng một lần. Mỗi bộ kit bao gồm 1 tế bào dòng chảy, 1 hộp thuốc thử, 1 hộp dung dịch đệm và
dung dịch đệm pha loãng thư viện. Để biết thêm thông tin, hãy xem tờ hướng dẫn sử dụng của NextSeq
550Dx High Output Reagent Kit v2 (300 cycles), NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5 (300
cycles) hoặc NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5 (75 cycles).
Tế bào dòng chảy, hộp thuốc thử và hộp dung dịch đệm sử dụng chức năng nhận dạng bằng tần số vô
tuyến (RFID, Radio-Frequency Identification) để theo dõi vật tư tiêu hao và biết được tính tương thích
chính xác.
THẬN TRỌNG
Các bộ kit NextSeq 550Dx High Output Reagent v2.5 yêu cầu NOS 1.3 trở lên để thiết bị chấp nhận
Flow Cell Cartridge v2.5. Hoàn tất việc cập nhật phần mềm trước khi chuẩn bị mẫu và vật tư tiêu hao để
tránh lãng phí thuốc thử và/hoặc mẫu.
LƯU Ý
Bảo quản các vật tư tiêu hao dùng cho giải trình tự trong hộp đựng cho đến khi sẵn sàng sử dụng.

Điều kiện bảo quản bắt buộc cho vật tư tiêu hao dùng trong giải trình tự
Vật p h ẩm (1 ch o mỗ i lần ch ạy)

Yêu cầu về đ iều kiện b ảo q u ản

Dung dịch đệm pha loãng thư viện

-25°C đến -15°C

Hộp thuốc thử

-25°C đến -15°C

Hộp dung dịch đệm

15°C đến 30°C

Hộp tế bào dòng chảy

2°C đến 8°C*

* NextSeq 550Dx High Output Flow Cell Cartridge v2.5 được vận chuyển ở nhiệt độ môi trường.
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Tổng quan về tế bào dòng chảy
Hình 3 Hộp tế bào dòng chảy

A Cặp làn A: Làn 1 và 3
B Cặp làn B: Làn 2 và 4
C Khung hộp tế bào dòng chảy
Tế bào dòng chảy là chất nền dựa trên thủy tinh. Quá trình tạo cụm và phản ứng giải trình tự sẽ diễn ra
trên tế bào này. Tế bào dòng chảy nằm trong hộp tế bào dòng chảy.
Tế bào dòng chảy chứa 4 làn được chụp ảnh theo cặp.
u

Làn 1 và 3 (cặp làn A) được chụp ảnh cùng lúc.

u

Làn 2 và 4 (cặp làn B) được chụp ảnh sau khi đã chụp xong cặp làn A.

Tuy tế bào dòng chảy có 4 làn nhưng chỉ có một thư viện hoặc một tập hợp thư viện đã gộp nhóm được
giải trình tự trên tế bào dòng chảy. Các thư viện được nạp vào hộp thuốc thử từ một ngăn chứa rồi tự
động truyền vào cả 4 làn của tế bào dòng chảy.
Mỗi làn được chụp ảnh theo các vùng chụp ảnh nhỏ gọi là ô. Để biết thêm thông tin, xem mục Ô trên tế
bào dòng chảy trên trang 63.

Tổng quan về hộp thuốc thử
Hộp thuốc thử là vật tư tiêu hao dùng một lần có công nghệ theo dõi bằng RFID và có ngăn chứa dán
màng nhôm kín, nạp sẵn các thuốc thử dùng trong phân cụm và giải trình tự.
Hình 4 Hộp thuốc thử

Hộp thuốc thử có một ngăn chứa dành riêng để nạp các thư viện đã chuẩn bị. Sau khi lần chạy bắt đầu,
các thư viện được tự động chuyển từ ngăn chứa đến tế bào dòng chảy.
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Một số ngăn chứa được dành riêng cho quy trình rửa tự động sau lần chạy. Dung dịch rửa được bơm từ
hộp dung dịch đệm vào ngăn chứa dành riêng, thông qua hệ thống, rồi vào hộp đựng thuốc thử đã sử
dụng.
CẢNH BÁO
Bộ thuốc thử này chứ a các hóa chất độc hại tiềm ẩn. Có thể xảy ra thư ơ ng tích cá nhân nếu
hít phải, nuốt phải, tiếp xúc vớ i da và mắt. Mang thiết bị bảo hộ, bao gồm bảo vệ mắt, găng
tay và áo choàng phòng thí nghiệm tư ơ ng ứ ng vớ i các nguy cơ phơ i nhiễm. Xử lý thuốc thử
đã sử dụng như chất thải hóa học và thải bỏ theo các luật và quy định hiện hành của địa
phư ơ ng, quốc gia và khu vự c. Để biết thêm thông tin về môi trường, sức khỏe và an toàn, hãy xem
SDS tại support.illumina.com/sds.html.

Ngăn chứa dành riêng
Hình 5 Ngăn chứa được đánh số

Vị t rí

Mô t ả

7, 8 và 9

Dành riêng cho mồi tùy chỉnh dùng thêm

10

Nạp t h ư viện

Ngăn chứa có thể tháo rời ở vị trí số 6
Hộp thuốc thử nạp sẵn bao gồm thuốc thử biến tính ở vị trí số 6 có chứa formamide. Ngăn chứa ở vị trí
số 6 có thể tháo rời để hỗ trợ thải bỏ toàn bộ phần thuốc thử chưa sử dụng một cách an toàn sau lần
chạy giải trình tự. Để biết thêm thông tin, xem mục Tháo ngăn chứa đã sử dụng khỏi vị trí số 6 trên
trang 31.

Tổng quan về hộp dung dịch đệm
Hộp dung dịch đệm là vật tư tiêu hao dùng một lần có 3 ngăn chứa được nạp sẵn dung dịch đệm và
dung dịch rửa. Các thành phần trong hộp dung dịch đệm đủ dùng để giải trình tự một tế bào dòng chảy.
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Hình 6 Hộp dung dịch đệm

Tổng quan về dung dịch đệm pha loãng thư viện
Dung dịch đệm pha loãng thư viện nằm trong Hộp phụ kiện NextSeq 550Dx. Sử dụng dung dịch đệm khi
cần để pha loãng thư viện theo hướng dẫn chuẩn bị thư viện, nhằm đạt được mật độ cụm đề xuất.

Các vật tư tiêu hao và thiết bị do người dùng tự chuẩn bị
Các vật tư tiêu hao và thiết bị sau được sử dụng trên thiết bị NextSeq 550Dx. Các vật tư tiêu hao và
thiết bị sau được sử dụng cho quá trình chuẩn bị vật tư tiêu hao, giải trình tự và bảo trì thiết bị. Để biết
thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn tham khảo về thiết bị NextSeq 550Dx .

Vật tư tiêu hao dùng trong giải trình tự
Vật t ư t iêu h ao

Nh à cu n g cấp

Mụ c đ ích

Khăn lau tẩm cồn, isopropyl 70%
hoặc
Ethanol 70%

VWR, danh mục số 95041-714
(hoặc tương đương)
Nhà cung cấp vật tư phòng thí nghiệm
thông thường

Làm sạch tế bào dòng chảy và mục
đích thông dụng

Giấy lụa dùng cho phòng thí
nghiệm, ít bụi

VWR, danh mục số 21905-026
(hoặc tương đương)

Làm sạch tế bào dòng chảy và mục
đích thông dụng

Vật tư tiêu hao dùng cho bảo trì và khắc phục sự cố
Vật t ư t iêu h ao

Nh à cu n g cấp

Mụ c đ ích

NaOCl, 5%
(natri hypoclorit)

Sigma-Aldrich, danh mục số 239305
(hoặc sản phẩm tương đương cấp độ
dùng trong phòng thí nghiệm)

Rửa thiết bị bằng quy trình rửa thủ công sau
khi chạy; pha loãng đến mức 0,12%

Tween 20

Sigma-Aldrich, danh mục số P7949

Rửa thiết bị bằng tùy chọn rửa thủ công; pha
loãng đến mức 0,05%

Nước, cấp độ dùng trong
phòng thí nghiệm

Nhà cung cấp vật tư phòng thí nghiệm
thông thường

Rửa thiết bị (quy trình rửa thủ công)

Bộ lọc không khí

Illumina, danh mục số 20022240

Làm sạch không khí mà thiết bị hút vào để làm
mát
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Thiết bị
Vật t ư

Ng u ồ n

Tủ đông, -25°C đến -15°C, không đóng băng

Nhà cung cấp vật tư phòng thí nghiệm thông thường

Tủ lạnh, 2°C đến 8°C

Nhà cung cấp vật tư phòng thí nghiệm thông thường

Hướng dẫn về nước ở cấp độ dùng trong phòng thí nghiệm
Luôn sử dụng nước ở cấp độ dùng trong phòng thí nghiệm hoặc nước khử ion để thực hiện các quy trình
của thiết bị. Tuyệt đối không dùng nước máy. Chỉ sử dụng các cấp độ nước hoặc các loại tương đương
sau:
u

Nước khử ion

u

Illumina PW1

u

Nước 18 Megohm (MΩ)

u

Nước Milli-Q

u

Nước Super-Q

u

Nước cấp độ sinh học phân tử
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Tổng quan về phần mềm của NextSeq 550Dx
Phần mềm chúng tôi mô tả trong chương này được sử dụng để định cấu hình, chạy và phân tích dữ liệu
từ thiết bị NextSeq 550Dx. Phần mềm thiết bị gồm các ứng dụng tích hợp có nhiệm vụ xử lý việc chạy
giải trình tự. Việc cập nhật phần mềm sẽ do nhân viên của Illumina thực hiện.
u

Phần mềm Local Run Manager: Giải pháp phần mềm tích hợp phục vụ mục đích tạo lần chạy và
phân tích kết quả (quá trình phân tích phụ). Phần mềm này cũng kiểm soát các quyền của người
dùng. Để biết thêm thông tin, xem mục Tổng quan về Local Run Manager trên trang 11.

u

NextSeq 550Dx Operati ng Software (NOS): Điều khiển hoạt động của thiết bị.
u Phần mềm này được cài đặt sẵn trên NextSeq 550Dx và chạy trên thiết bị. NOS thực hiện lần
chạy theo các thông số được chỉ định trong mô-đun của phần mềm Local Run Manager.
u Trước khi bắt đầu lần chạy giải trình tự, bạn sẽ chọn một lần chạy mà bạn đã tạo bằng Local
Run Manager. Giao diện phần mềm NOS sẽ hướng dẫn bạn toàn bộ các bước nạp tế bào dòng
chảy và thuốc thử.
u Trong quá trình chạy, phần mềm vận hành bệ tế bào dòng chảy, phân phối thuốc thử, kiểm soát
các chất lỏng, thiết lập nhiệt độ, chụp ảnh các cụm trên tế bào dòng chảy và tóm tắt trực quan
về các số liệu thống kê liên quan đến chất lượng. Bạn có thể giám sát lần chạy trong NOS hoặc
trong Local Run Manager.

u

Phần mềm Real -Ti me A nal ysi s (RTA ): RTA thực hiện phân tích hình ảnh và phát hiện base, hay
còn gọi là quá trình phân tích chính, trong lần chạy. Để biết thêm thông tin, xem mục Real-Time
Analysis trên trang 58.

Dung lượng ổ đĩa yêu cầu
Máy tính thiết bị tích hợp có khoảng 1,5 TB dung lượng lưu trữ.
Trước khi bắt đầu lần chạy, phần mềm sẽ kiểm tra dung lượng ổ đĩa hiện có. Dung lượng ổ đĩa cần thiết
tùy thuộc vào mô-đun phân tích của Local Run Manager. Nếu không có đủ dung lượng ổ đĩa cho lần
chạy, phần mềm sẽ hiển thị lời nhắc. Thông báo này cho biết dung lượng ổ đĩa cần thiết cho lần chạy và
dung lượng ổ đĩa bạn cần giải phóng để có thể tiến hành lần chạy. Nếu không có đủ dung lượng, hãy xóa
các thư mục lần chạy không cần phân tích lại trong Local Run Manager. Để biết thêm thông tin, xem
mục Xóa thư mục lần chạy trên trang 16.

Biểu tượng trạng thái
Biểu tượng trạng thái ở góc trên cùng bên phải của NOS báo hiệu mọi thay đổi về trạng thái trong quá
trình thiết lập lần chạy hoặc trong khi chạy.
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B iểu t ư ợ n g
t rạn g t h ái

Tên t rạn g
t h ái

Mô t ả

Status OK
(Trạng
thái bình
thường)

Hệ thống hoạt động bình thường.

Processing
(Đang xử
lý)

Hệ thống đang xử lý.

Warning
(Cảnh
báo)

Đã xuất hiện cảnh báo.
Cảnh báo không gây dừng chạy hay phải xử lý mới có thể tiếp tục.

Error (Lỗi)

Đã xảy ra lỗi.
Lỗi yêu cầu bạn phải xử lý rồi mới tiếp tục chạy.

Service
Needed
(Cần bảo
dưỡng)

Đã xuất hiện thông báo yêu cầu sự chú ý. Xem thông báo để biết thêm thông tin.

Khi trạng thái thay đổi, biểu tượng sẽ nhấp nháy để cảnh báo bạn. Hãy chọn biểu tượng để xem nội dung
mô tả về trạng thái. Chọn A cknowl edge (Xác nhận) để chấp nhận thông báo rồi chọn Cl ose (Đóng) để
đóng hộp thoại.
LƯU Ý
Việc xác nhận thông báo sẽ đặt lại trạng thái biểu tượng và thông báo sẽ chuyển sang màu xám. Thông
báo vẫn hiển thị khi người dùng chọn biểu tượng, nhưng sẽ biến mất sau khi NOS được khởi động lại.

Các biểu tượng trên thanh điều hướng
Biểu tượng thu nhỏ NOS nằm ở góc trên cùng bên phải của giao diện phần mềm vận hành và chỉ người
dùng giữ vai trò quản trị viên mới nhìn thấy.
B iểu t ư ợ n g
t ru y cập

Tên
b iểu
tượ ng

Mô t ả

Log Off
(Đăng
xuất)

Chọn biểu tượng này để đăng xuất khỏi phần mềm.

Minimize
NOS
(Thu nhỏ
NOS)

Chọn biểu tượng này để thu nhỏ NOS và truy cập vào các ứng dụng cũng như thư mục
trong Windows.
Chỉ người dùng giữ vai trò quản trị viên mới thấy biểu tượng này.
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Màn hình Home (Trang chính) của NOS
Màn hình Home (Trang chính) của NOS có 4 biểu tượng sau.

u

Sequence (Giải trình tự): Chọn biểu tượng này để bắt đầu một lần chạy giải trình tự từ danh sách
lần chạy được xác định trước.

u

Local Run Manager: Chọn biểu tượng này để khởi chạy Local Run Manager nhằm tạo lần chạy,
giám sát trạng thái lần chạy, phân tích dữ liệu giải trình tự và xem kết quả. Xem mục Tổng quan về
Local Run Manager trên trang 11.

u

Manage Instrument (Quản lý thiết bị): Chọn biểu tượng này để kiểm soát các chế độ cài đặt hệ
thống, khởi động lại vào chế độ nghiên cứu hoặc tắt phần mềm thiết bị.

u

Perform Wash (Rửa thiết bị): Chọn biểu tượng này để thực hiện Quick Wash (Rửa nhanh) hoặc
Manual Post-Run Wash (Rửa thủ công sau khi chạy).

Tổng quan về Local Run Manager
Phần mềm Local Run Manager là một giải pháp tích hợp trên thiết bị, phục vụ mục đích tạo lần chạy,
giám sát trạng thái, phân tích dữ liệu giải trình tự và xem kết quả.
Chỉ dẫn về Local Run Manager trong tờ hướng dẫn này sẽ áp dụng khi thiết bị ở chế độ chẩn đoán.
Thông tin chi tiết được liệt kê trong mục này đề cập đến chức năng chung của Local Run Manager.
Không phải tính năng nào cũng áp dụng với mọi Mô-đun phân tích. Để biết các tính năng cụ thể áp dụng
với từng Mô-đun, hãy xem tờ hướng dẫn về Local Run Manager tương ứng.
Local Run Manager có các tính năng sau:
u

Chạy dưới dạng dịch vụ trên máy tính thiết bị và tích hợp với phần mềm vận hành thiết bị.

u

Ghi lại các mẫu cần giải trình tự.

u

Cung cấp giao diện thiết lập lần chạy dành riêng cho mô-đun phân tích.

u

Thực hiện một loạt các bước phân tích dành riêng cho mô-đun phân tích được chọn.

u

Hiển thị số liệu phân tích ở dạng bảng và biểu đồ sau khi phân tích xong.

Cách xem Local Run Manager
Bạn có thể xem giao diện của Local Run Manager trong NOS hoặc thông qua trình duyệt web.
Trình duyệt web được hỗ trợ là Chromium.
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LƯU Ý Nếu bạn sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ, hãy tải xuống trình duyệt được hỗ trợ khi nhận được
thông báo nhắc nhở "Confirm Unsupported Browser" (Xác nhận trình duyệt không được hỗ trợ). Chọn "here" (tại
đây) để tải xuống phiên bản Chromium được hỗ trợ.

Xem trên máy tính có kết nối mạng
Mở trình duyệt web Chromium trên máy tính có quyền truy cập vào cùng một mạng với thiết bị và kết
nối bằng địa chỉ IP của thiết bị hoặc tên thiết bị. Ví dụ: http://thietbicuatoi.

Xem trên màn hình thiết bị
Để xem giao diện của Local Run Manager trên màn hình thiết bị, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:
u Trên màn hình Home (Trang chính) của NOS, chọn Local Run Manager.
Chọn biểu tượng chữ X ở góc trên bên phải để quay lại NOS.
u Thu nhỏ NOS, rồi mở trình duyệt web Chromium trên thiết bị. Nhập http://l ocal host vào thanh
địa chỉ.
Chỉ quản trị viên mới có thể thu nhỏ NOS.

Giải trình tự trong quá trình phân tích
Các tài nguyên điện toán của hệ thống NextSeq 550Dx dành riêng cho quá trình giải trình tự hoặc phân
tích. Nếu cần thực hiện một lần chạy giải trình tự mới trên NextSeq 550Dx khi quá trình phân tích phụ
của lần chạy trước đó chưa hoàn tất, người dùng có thể hủy quá trình phân tích phụ từ trong Local Run
Manager rồi bắt đầu lần chạy giải trình tự mới.
Để bắt đầu lại quá trình phân tích do Local Run Manager thực hiện, hãy sử dụng tính năng Requeue
(Xếp lại hàng đợi) trên giao diện của Local Run Manager sau khi lần chạy giải trình tự mới hoàn tất. Tại
thời điểm đó, quá trình phân tích phụ sẽ bắt đầu từ đầu. Xem mục Xếp lại hàng đợi phân tích hoặc dừng
phân tích trên trang 36.

Quy trình công việc của Local Run Manager
Thông qua giao diện của Local Run Manager, hãy tạo một lần chạy. Vì mỗi mô-đun
phân tích lại có các bước cụ thể khác nhau, hãy xem hướng dẫn về quy trình công
việc dành cho mô-đun phân tích bạn đang sử dụng để được hướng dẫn từng bước.

Sử dụng NOS, hãy chọn lần chạy đã lập kế hoạch, nạp vật tư tiêu hao và bắt đầu
giải trình tự.

Local Run Manager tải mô-đun phân tích được chỉ định và thực hiện phân tích dữ
liệu, tùy trường hợp áp dụng.

Thông qua giao diện của Local Run Manager, hãy chọn một lần chạy đã hoàn tất
để xem trang kết quả.

Tổng quan về trang tổng quan
Sau khi bạn đăng nhập vào phần mềm Local Run Manager, trang tổng quan sẽ mở ra. Từ trang tổng
quan, bạn có thể thực hiện các tác vụ sau:
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u

Theo dõi trạng thái giải trình tự và phân tích

u

Sắp xếp và lọc lần chạy

u

Tạo và chỉnh sửa lần chạy

u

Dừng hoặc xếp lại hàng đợi phân tích

u

Xem kết quả phân tích

u

Ẩn lần chạy

u

Ghim lần chạy

u

Quản lý thư mục lần chạy

Trang tổng quan liệt kê tất cả các lần chạy được thực hiện trên thiết bị, mỗi trang liệt kê 10 lần chạy. Sử
dụng các mũi tên điều hướng ở cuối danh sách để cuộn qua các trang.
Mỗi lần chạy được liệt kê bao gồm tên lần chạy, mô-đun phân tích, trạng thái lần chạy và ngày gần nhất
mà lần chạy được sửa đổi. Để sắp xếp các lần chạy, hãy chọn tên cột.
u

Run Name/ID (Tên/ID lần chạy): Liệt kê tên lần chạy đã chỉ định và liên kết đến trang kết quả của
lần chạy. Sau khi quá trình phân tích hoàn tất, tên thư mục phân tích sẽ được thêm vào cột tên lần
chạy.

u

Modul e (Mô-đun): Liệt kê mô-đun phân tích được chỉ định cho lần chạy.

u

Status (Trạng thái): Liệt kê trạng thái của lần chạy và bao gồm cả thanh trạng thái tiến độ. Để biết
thêm thông tin, hãy xem mục Những trạng thái mà lần chạy có thể có trên trang 36.

u

Last Modi fi ed (Lần sửa đổi gần nhất): Liệt kê ngày và giờ gần nhất mà lần chạy hoặc phiên phân
tích được sửa đổi. Theo mặc định, trang Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động) được sắp xếp
theo cột này.

Các biểu tượng trong Local Run Manager
Các biểu tượng sau được sử dụng trong Local Run Manager, giúp người dùng thực hiện nhiều tác vụ
khác nhau. Lưu ý: Tùy vào kích thước màn hình, một số biểu tượng sẽ nằm ở phần có biểu tượng
Options (Tùy chọn khác).
B iểu
tượ ng

Tên

Mô t ả

Copy to clipboard
(Sao chép vào bảng
nhớ tạm)

Sao chép một trường vào bảng nhớ tạm của máy tính.

Delete run folder (Xóa
thư mục lần chạy)

Xóa dữ liệu khỏi một lần chạy để giải phóng dung lượng ổ cứng.

Edit (Chỉnh sửa)

Cho phép chỉnh sửa các thông số của lần chạy trước khi giải trình tự.

Edit output folder
location (Chỉnh sửa vị
trí thư mục đầu ra)

Cho phép chỉnh sửa đường dẫn đến thư mục của lần chạy.

Edit users (Chỉnh sửa
người dùng)

Cho phép chỉnh sửa mật khẩu và người dùng.

Export (Xuất)

Lệnh xuất các mục.
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B iểu
tượ ng

Tên

Mô t ả

Hide run (Ẩn lần
chạy)

Chuyển một lần chạy từ trang về các lần chạy đang hoạt động sang trang về các
lần chạy bị ẩn. Bạn có thể xem các lần chạy bị ẩn bằng menu ở góc dưới bên phải
của trang về các lần chạy đang hoạt động.

Locked (Đã khóa)

Cho biết rằng lần chạy đang được giải trình tự hoặc một người dùng khác đang
chỉnh sửa lần chạy trong một phiên khác của trình duyệt.

More options (Tùy
chọn khác)

Mở ra các tùy chọn sẵn có cho một mục nhập trên trang tổng quan. Tùy theo kích
thước màn hình, các dấu chấm có thể trông tròn hơn.

Pin (Ghim)

Ghim một lần chạy vào trang về các lần chạy đang hoạt động nhằm đảm bảo thư
mục lần chạy không bị xóa.

Restore run (Khôi
phục lần chạy)

Chuyển một lần chạy từ trang về các lần chạy bị ẩn sang trang về các lần chạy
đang hoạt động.

Relink Run Folder
(Liên kết lại thư mục
lần chạy)

Cho phép liên kết lại lần chạy sau khi thư mục lần chạy đã xóa được khôi phục. Sau
đó, bạn có thể xếp lại lần chạy vào hàng đợi phân tích.

Requeue (Xếp lại
hàng đợi)

Bắt đầu lại quá trình phân tích của lần chạy đã chọn.

Run is pinned (Lần
chạy đã được ghim)

Cho biết lần chạy đã được ghim vào trang về các lần chạy đang hoạt động.

Run deleted (Lần
chạy đã bị xóa)

Cho biết một lần chạy đã bị xóa.

Save output folder
location (Lưu vị trí thư
mục đầu ra)

Lưu nội dung chỉnh sửa vào đường dẫn đến thư mục đầu ra của lần chạy.

Search (Tìm kiếm)

Mở trường tìm kiếm để tìm kiếm tên lần chạy và ID mẫu. Tùy vào kích thước màn
hình, biểu tượng này có thể nằm ở phần có biểu tượng More options (Tùy chọn
khác).

Show filters (Hiển thị
bộ lọc)

Hiển thị các bộ lọc.

Stop analysis (Dừng
phân tích)

Dừng quá trình phân tích do mô-đun của Local Run Manager thực hiện.

Unpin (Bỏ ghim)

Bỏ ghim một lần chạy.

User (Người dùng)

Mở menu tài khoản người dùng.

Warnings detected
(Đã phát hiện cảnh
báo)

Xem nội dung thông báo để biết thông tin về cảnh báo.

Trang Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động)
Trang tổng quan mở ra và hiển thị trang Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động). Ở phần đầu trang
Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động), bản tóm tắt các lần chạy đang hoạt động sẽ cho biết số lần
chạy trong mỗi danh mục trạng thái lần chạy dưới đây. Để lọc các lần chạy đang hoạt động theo trạng
thái, hãy chọn số.
u

Ready (Sẵn sàng): Cho biết lần chạy đã sẵn sàng giải trình tự.

u

In Progress (Đang tiến hành): Cho biết lần chạy đang trong quá trình giải trình tự hoặc phân tích dữ
liệu.

u

Stopped or Unsuccessful (Đã dừng hoặc không thành công): Cho biết quá trình phân tích đã bị
dừng theo cách thủ công hoặc không thành công.
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u

Compl ete (Hoàn tất): Cho biết quá trình phân tích đã hoàn tất thành công.

u

Total (Tổng): Tổng số lần chạy trên trang Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động).

Lọc lần chạy
1

Chọn danh mục trạng thái lần chạy trong bản tóm tắt các lần chạy đang hoạt động để lọc trang
Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động) như sau.
u Ready (Sẵn sàng): Lọc danh sách để chỉ hiển thị các lần chạy đã sẵn sàng giải trình tự.
u In Progress (Đang tiến hành): Lọc danh sách để chỉ hiển thị các lần chạy đang tiến hành.
u Stopped or Unsuccessful (Đã dừng hoặc không thành công): Lọc danh sách để chỉ hiển thị các
lần chạy đã dừng hoặc không thành công.
u Compl ete (Hoàn tất): Lọc danh sách để chỉ hiển thị các lần chạy đã hoàn tất.
u Total (Tổng): Xóa bộ lọc và hiển thị tất cả các lần chạy đang hoạt động.

Ẩn và khôi phục lần chạy
1

Từ trang Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động), chọn biểu tượng More Options
Hi de (Ẩn).
khác), rồi chọn

(Tùy chọn

2

Khi được nhắc xác nhận hành động, hãy chọn Hi de (Ẩn).
Lần chạy sẽ được chuyển đến trang Hidden Runs (Các lần chạy bị ẩn).

3

Để mở trang Hidden Runs (Các lần chạy bị ẩn), hãy chọn mũi tên thả xuống Active Runs (Các lần
chạy đang hoạt động) rồi chọn Hi dden Runs (Các lần chạy bị ẩn).

4

Từ trang Hidden Runs (Các lần chạy bị ẩn), chọn biểu tượng Restore

5

Khi được nhắc xác nhận hành động, hãy chọn Restore (Khôi phục).
Lần chạy được đưa trở lại trang Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động).

6

Để mở trang Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động), hãy chọn mũi tên thả xuống Hidden Runs
(Các lần chạy bị ẩn) rồi chọn A cti ve Runs (Các lần chạy đang hoạt động).

(Khôi phục).

Tìm kiếm lần chạy hoặc mẫu
1

Từ thanh điều hướng của trang tổng quan, chọn biểu tượng Search

(Tìm kiếm).

2

Trong trường tìm kiếm, nhập tên lần chạy hoặc ID mẫu.
Trong lúc bạn nhập, danh sách các kết quả có thể phù hợp sẽ xuất hiện, giúp bạn tìm kiếm dễ dàng
hơn.

3

Chọn một kết quả phù hợp từ danh sách này hoặc nhấn Enter.

u

Nếu bạn tìm kiếm bằng tên lần chạy, tab Run Overview (Tổng quan về lần chạy) sẽ mở ra.

u

Nếu bạn tìm kiếm bằng ID mẫu, tab Samples and Results (Mẫu và kết quả) sẽ mở ra.
Để biết thêm thông tin, xem mục Xem dữ liệu lần chạy và mẫu trên trang 34.

Chỉnh sửa lần chạy
1

Từ trang Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động), chọn biểu tượng More Options
khác) bên cạnh tên lần chạy mà bạn muốn chỉnh sửa.

2

Chọn

3

Khi được nhắc xác nhận hành động, hãy chọn Conti nue (Tiếp tục).

(Tùy chọn

Edi t (Chỉnh sửa).
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4

Chỉnh sửa các thông số của lần chạy theo nhu cầu.

5

Khi đã xong, hãy chọn Save Run (Lưu lần chạy).
Ngày Last Modified (Lần sửa đổi gần nhất) của lần chạy sẽ được cập nhật trên trang Active Runs
(Các lần chạy đang hoạt động).

Ghim một lần chạy
Các lần chạy đã ghim sẽ không bị xóa hoặc ẩn. Bạn không thể ghim lần chạy nếu lần chạy đó đã bị ẩn
hoặc thư mục lần chạy đã bị xóa.
1

Từ trang Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động), nhấp vào biểu tượng More options
chọn khác) bên cạnh một lần chạy.

(Tùy

2

Chọn
Pi n (Ghim).
Tùy chọn Delete Run Folder (Xóa thư mục lần chạy) và Hide (Ẩn) sẽ bị vô hiệu hóa. Tùy chọn
Unpi n (Bỏ ghim) sẽ thay thế tùy chọn Pin (Ghim).

Xóa thư mục lần chạy
Bạn có thể tự xóa các thư mục lần chạy để quản lý dung lượng bộ nhớ. Lần chạy này không thể ghim và
phải ở một trong các trạng thái sau:
u Sequencing Complete (Đã giải trình tự xong)
u Primary Analysis Complete (Đã hoàn tất quá trình phân tích chính)
u Primary Analysis Unsuccessful (Quá trình phân tích chính không thành công)
u Sequencing Errored (Quá trình giải trình tự gặp lỗi)
u Analysis Errored (Quá trình phân tích gặp lỗi)
u Analysis Complete (Đã phân tích xong)
u Sequencing Stopped (Đã dừng giải trình tự)
u Analysis Stopped (Đã dừng phân tích)
1

Từ trang Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động), nhấp vào biểu tượng More options
chọn khác) bên cạnh tên lần chạy mà bạn muốn xóa.

2

Chọn

Tùy chọn

(Tùy

Del ete Run Fol der (Xóa thư mục lần chạy).
Relink Run Folder (Liên kết lại thư mục lần chạy) sẽ thay thế tùy chọn Delete Run Folder

(Xóa thư mục lần chạy). Biểu tượng Run Deleted

(Lần chạy đã bị xóa) xuất hiện trên lần chạy.

Liên kết lại thư mục lần chạy
Chỉ người dùng giữ vai trò quản trị viên mới có thể liên kết lại các thư mục lần chạy đã bị xóa.
1

Sao chép thư mục lần chạy về lại vị trí ban đầu.
Nếu lần chạy không được lưu vào vị trí ban đầu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo lỗi sau khi tìm
cách khôi phục.

2

Di chuột lên biểu tượng More options

3

Chọn

4

Xác nhận để tiếp tục và khôi phục lần chạy.

(Tùy chọn khác) bên cạnh lần chạy.

Rel i nk Run Fol der (Liên kết lại thư mục lần chạy).

Lần chạy được khôi phục về trạng thái vốn có trước khi thư mục lần chạy bị xóa.
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Mật khẩu người dùng
Bạn cần có tên người dùng và mật khẩu hợp lệ để đăng nhập vào hệ thống thì mới có thể truy cập giao
diện Local Run Manager. Chỉ người dùng giữ vai trò quản trị viên mới có thể chỉ định thông tin đăng
nhập của người dùng.
LƯU Ý Tài khoản người dùng dành riêng cho một thiết bị. Bạn không thể dùng chung mật khẩu người dùng trên
nhiều thiết bị.
Khi mật khẩu gần đến ngày hết hạn, một thông báo sẽ xuất hiện ở đầu giao diện, nhắc bạn đặt lại mật
khẩu.

Tài khoản của tôi
Từ cửa sổ My Account (Tài khoản của tôi), bạn có thể xem tên người dùng, vai trò bạn được chỉ định,
các quyền bạn có, cũng như có thể thay đổi mật khẩu của bạn.
Sau lần đăng nhập đầu tiên, bạn có thể thay đổi mật khẩu hiện tại từ cửa sổ My Account (Tài khoản của
tôi) bất cứ lúc nào.
Mật khẩu hiện tại hiển thị dưới dạng mã hóa. Do đó, bạn cần biết mật khẩu hiện tại để chuyển sang mật
khẩu mới. Nếu quên mật khẩu, bạn cần được quản trị viên hệ thống hoặc người dùng giữ vai trò quản trị
viên hỗ trợ.

Trạng thái mật khẩu
Dưới đây là các trạng thái mà mật khẩu có thể có:
u

Temporary password (Mật khẩu tạm thời): Khi tạo tài khoản người dùng, người dùng giữ vai trò
quản trị viên chỉ định một mật khẩu tạm thời cho người dùng mới.

u

User password (Mật khẩu người dùng): Ở lần truy cập đầu tiên, trên màn hình đăng nhập, người
dùng mới được nhắc đổi mật khẩu tạm thời sang mật khẩu do người dùng tự đặt.

u

Forgotten password (Mật khẩu đã quên): Nếu người dùng quên mật khẩu, người dùng giữ vai trò
quản trị viên có thể chỉ định lại một mật khẩu tạm thời và người dùng có thể thay đổi mật khẩu này
trong lần truy cập tiếp theo.

u

Used password (Mật khẩu đã sử dụng): Mọi người dùng đều không thể sử dụng lại mật khẩu trong
tối đa năm chu kỳ đổi mật khẩu.

u

User l ockout (Khóa người dùng): Số lần được phép nhập sai mật khẩu đăng nhập sẽ do người dùng
giữ vai trò quản trị viên định cấu hình. Nếu người dùng vượt quá số lần được phép, tài khoản người
dùng sẽ bị khóa. Chỉ người dùng giữ vai trò quản trị viên mới có thể mở khóa tài khoản hoặc chỉ định
một mật khẩu tạm thời.

Thay đổi mật khẩu
1

Từ thanh điều hướng ở đầu giao diện, hãy chọn biểu tượng User
bạn.

(Người dùng) bên cạnh tên của

LƯU Ý Tùy thuộc vào kích thước màn hình bạn đang dùng để xem phần mềm, biểu tượng User
dùng) có thể nằm ở phần More Options (Tùy chọn khác).

Tài liệu số 1000000009513 v07 VIE

DÙNG CHO CHẨN ĐOÁN TRONG ỐNG NGHIỆM

(Người

17

Hướng dẫn tham khảo về thiết bị NextSeq 550Dx

2

Từ danh sách thả xuống, chọn My A ccount (Tài khoản của tôi).

3

Chọn biểu tượng Edi t

4

Trong trường Old Password (Mật khẩu cũ), nhập mật khẩu cũ của bạn.

5

Trong trường New Password (Mật khẩu mới), nhập mật khẩu mới.

6

Trong trường Confirm New Password (Xác nhận mật khẩu mới), nhập lại mật khẩu mới.

7

Chọn Save (Lưu).

(Chỉnh sửa) trong phần Password (Mật khẩu).
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Chương 3 Bắt đầu
K hở i động thi ết bị
Tùy chỉnh các chế độ cài đặt hệ thống
Các tùy chọn khở i động l ại và tắt

19
20
22

Khởi động thiết bị
Chuyển công tắc bật/tắt nguồn sang vị trí I (bật).
Hình 7 Công tắc nguồn nằm ở mặt sau thiết bị

1

Nhấn nút nguồn phía trên khoang chứa thuốc thử. Nút nguồn sẽ bật nguồn thiết bị và khởi động phần
mềm cũng như máy tính thiết bị tích hợp.
Hình 8 Nút nguồn nằm ở mặt trước thiết bị

2

Chờ đến khi hệ điều hành tải xong.
NextSeq 550Dx Operating Software (NOS) tự động khởi động và khởi chạy hệ thống. Sau khi bước
khởi chạy hoàn tất, màn hình Home (Trang chính) sẽ mở ra.

3

Nhập tên người dùng và mật khẩu Local Run Manager của bạn.
Để biết thông tin về mật khẩu, xem mục Mật khẩu người dùng trên trang 17. Để biết thông tin về
cách thiết lập tài khoản trên Local Run Manager, xem mục Giới thiệu trên trang 44.

4

Chọn Logi n (Đăng nhập).
Màn hình Home (Trang chính) mở ra, hiển thị các biểu tượng Sequence (Giải trình tự), Local Run
Manager, Manage Instrument (Quản lý thiết bị) và Perform Wash (Rửa thiết bị).
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Chỉ báo chế độ của thiết bị
Chế độ mặc định của NextSeq 550Dx là chế độ chẩn đoán. Thông tin sau đây trên màn hình NOS cho
biết chế độ của thiết bị.
Ch ế đ ộ

Màn h ìn h ch ín h

Th an h
màu

Hư ớ n g củ a b iểu t ư ợ n g
t rạn g t h ái

Chế độ chẩn đoán

Welcome to NextSeqDx (Chào mừng tới
NextSeqDx)

Xanh
lam

Ngang

Chế độ nghiên cứu

Welcome to NextSeq (Chào mừng tới
NextSeq)

Cam

Dọc

Tùy chỉnh các chế độ cài đặt hệ thống
Phần mềm vận hành bao gồm các chế độ cài đặt hệ thống có thể tùy chỉnh, cho phép bạn thiết lập
thông tin nhận dạng thiết bị, tùy chọn đầu vào, chế độ cài đặt âm thanh và vị trí thư mục đầu ra. Để thay
đổi chế độ cài đặt cấu hình mạng, xem mục Định cấu hình các chế độ cài đặt của hệ thống trên trang
56.
Các tùy chọn tùy chỉnh:
u Tùy chỉnh thông tin nhận dạng thiết bị (Ảnh đại diện và biệt danh)
u Thiết lập tùy chọn đầu vào và chỉ báo âm thanh
u Đặt các tùy chọn thiết lập lần chạy
u Các tùy chọn tắt
u Định cấu hình khởi động thiết bị sau bước kiểm tra trước lần chạy
u Chọn gửi dữ liệu hiệu suất thiết bị đến Illumina
u Chỉ định thư mục đầu ra cho lần chạy

Tùy chỉnh ảnh đại diện và biệt danh của thiết bị
1

Từ màn hình Home (Trang chính), chọn Manage Instrument (Quản lý thiết bị).

2

Chọn System Customi zati on (Tùy chỉnh hệ thống).

3

Để chỉ định ảnh đại diện bạn muốn cho thiết bị, hãy chọn B rowse (Duyệt) rồi tìm đến hình ảnh đó.

4

Trong trường Nick Name (Biệt danh), hãy nhập tên bạn muốn đặt cho thiết bị.

5

Chọn Save (Lưu) để lưu các chế độ cài đặt và chuyển sang màn hình tiếp theo.
Hình ảnh và tên xuất hiện ở góc trên bên trái của mỗi màn hình.

Đặt tùy chọn bàn phím và chỉ báo âm thanh
1

Từ màn hình Home (Trang chính), chọn Manage Instrument (Quản lý thiết bị).

2

Chọn System Customi zati on (Tùy chỉnh hệ thống).

3

Chọn hộp kiểm Use on-screen keyboard (Sử dụng bàn phím trên màn hình) để kích hoạt bàn phím
trên màn hình cho mục đích nhập dữ liệu vào thiết bị.

4

Chọn hộp kiểm Pl ay audi o (Phát âm thanh) để bật chỉ báo âm thanh cho các sự kiện sau.
u Khi khởi chạy thiết bị
u Khi bắt đầu lần chạy
u Khi một số lỗi nhất định xảy ra
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u
u

5

Khi cần người dùng tương tác
Khi hoàn thành lần chạy

Chọn Save (Lưu) để lưu các chế độ cài đặt và chuyển sang màn hình tiếp theo.

Đặt tùy chọn bắt đầu lần chạy và dữ liệu hiệu suất của thiết bị
1

Từ màn hình Home (Trang chính), chọn Manage Instrument (Quản lý thiết bị).

2

Chọn System Customi zati on (Tùy chỉnh hệ thống).

3

[Không bắt buộc] Chọn hộp kiểm A utomati cal l y start run after pre-run check (Tự động bắt đầu lần
chạy sau bước kiểm tra trước lần chạy) để tự động bắt đầu giải trình tự sau khi bước kiểm tra trước
lần chạy thành công.

4

Chọn Send Instrument Performance Data to Il l umi na (Gửi thông tin tình trạng thiết bị đến
Illumina) để bật dịch vụ giám sát Illumina Proactive. Tên của chế độ cài đặt này trong giao diện phần
mềm có thể khác với tên trong hướng dẫn này, tùy thuộc vào phiên bản NOS bạn sử dụng.
Khi bạn bật chế độ cài đặt này, dữ liệu hiệu suất thiết bị sẽ được gửi đến Illumina. Dữ liệu này giúp
Illumina khắc phục sự cố dễ dàng hơn và phát hiện các sự cố có thể xảy ra, cho phép bảo trì chủ
động và tăng tối đa thời gian hoạt động của thiết bị. Để biết thêm thông tin về các lợi ích của dịch vụ
này, hãy xem Illumina Proactive Technical Note (Phiếu kỹ thuật về Illumina Proactive) (tài liệu số
1000000052503).
Dịch vụ này:

5

u

Không gửi dữ liệu giải trình tự

u

Yêu cầu thiết bị kết nối với mạng có quyền truy cập Internet

u

Bị tắt theo mặc định. Để chọn tham gia dịch vụ này, hãy bật chế độ cài đặt Send Instrument
Performance Data to Il l umi na (Gửi dữ liệu hiệu suất thiết bị đến Illumina).

Chọn Save (Lưu) để lưu các chế độ cài đặt và trở lại màn hình Manage Instrument (Quản lý thiết bị).

Thiết lập thư mục đầu ra mặc định
Cả Tài khoản Windows trong Local Run Manager và tài khoản Windows trong hệ điều hành của thiết bị
đều cần được cấp quyền đọc và ghi vào thư mục đầu ra. Để kiểm tra các quyền, hãy tham khảo ý kiến
của quản trị viên CNTT. Để thiết lập Tài khoản Windows trong Local Run Manager, xem mục Chỉ định
chế độ cài đặt tài khoản dịch vụ trên hệ thống trên trang 48.
1

Từ màn hình Home (Trang chính), chọn Manage Instrument (Quản lý thiết bị).

2

Chọn System Customi zati on (Tùy chỉnh hệ thống).

3

Chọn B rowse (Duyệt) để tìm đến vị trí thư mục.

4

Trong thư mục đầu ra, nhập đầy đủ đường dẫn đến tệp theo Quy ước đặt tên phổ quát (UNC,
Universal Naming Convention).
u Đường dẫn UNC bao gồm hai dấu gạch chéo ngược, tên máy chủ và tên thư mục, nhưng không
bao gồm chữ cái cho ổ đĩa mạng được ánh xạ.
u Các đường dẫn đến thư mục đầu ra có một cấp cần có một dấu gạch chéo ngược ở cuối (ví dụ:
\\tenmaychu\thumuc1\).
u Các đường dẫn đến thư mục đầu ra có hai cấp trở lên không cần có dấu gạch chéo ngược ở cuối
(ví dụ: \\tenmaychu\thumuc1\thumuc2).
u Các đường dẫn đến ổ đĩa mạng được ánh xạ sẽ gây ra lỗi. Không sử dụng loại đường dẫn này.

5

Chọn Save (Lưu) để lưu các chế độ cài đặt và trở lại màn hình Manage Instrument (Quản lý thiết bị).
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Các tùy chọn khởi động lại và tắt
Truy cập các tính năng sau bằng cách chọn nút Reboot/Shutdown (Khởi động lại/Tắt):
u Reboot to RUO (Khởi động lại vào RUO): Thiết bị mở trong chế độ nghiên cứu.
u Restart (Khởi động lại): Thiết bị mở trong chế độ chẩn đoán.
u Restart to Dx from RUO (Khởi động lại vào Dx từ RUO): Thiết bị mở trong chế độ chẩn đoán.
u Shutdown (Tắt): Khi bật nguồn lại, thiết bị mở trong chế độ chẩn đoán.
u Exit to Windows (Thoát ra Windows): Tùy thuộc vào quyền, bạn có thể đóng NOS và xem Windows.

Khởi động lại vào chế độ RUO
Sử dụng lệnh Reboot to RUO (Khởi động lại vào RUO) để chuyển phần mềm hệ thống sang chế độ
nghiên cứu. Quản trị viên cấp quyền cho người dùng truy cập tính năng này.
1

Chọn Manage Instrument (Quản lý thiết bị).

2

Chọn Reboot / Shut Down (Khởi động lại/Tắt).

3

Chọn Reboot to RUO (Khởi động lại vào RUO).

Khởi động lại vào chế độ chẩn đoán
Sử dụng lệnh Restart (Khởi động lại) để tắt thiết bị một cách an toàn và khởi động lại vào chế độ chẩn
đoán. Chế độ chẩn đoán là chế độ khởi động mặc định.
1

Chọn Manage Instrument (Quản lý thiết bị).

2

Chọn Reboot/Shutdown (Khởi động lại/Tắt).

3

Chọn Restart (Khởi động lại).

Từ chế độ nghiên cứu trở lại chế độ chẩn đoán
Lệnh dùng để chuyển từ chế độ nghiên cứu sang chế độ chẩn đoán sẽ khác nhau tùy theo phiên bản
NextSeq Control Software (NCS) trên các ổ đĩa dành cho chế độ nghiên cứu.
1

Khi đang ở chế độ nghiên cứu, chọn Manage Instrument (Quản lý thiết bị).

2

Chọn trong số các tùy chọn sau để quay lại chế độ chẩn đoán.
u NCS v3.0: Chọn Shutdown Opti ons (Các tùy chọn tắt) rồi chọn Restart (Khởi động lại).
u NCS v4.0 trở lên: Chọn Shutdown Opti ons (Các tùy chọn tắt) rồi chọn Reboot to Dx (Khởi
động lại vào Dx).

Tắt thiết bị
1

Chọn Manage Instrument (Quản lý thiết bị).

2

Chọn Reboot/Shutdown (Khởi động lại/Tắt).

3

Chọn Shutdown (Tắt).
Lệnh Shutdown (Tắt) sẽ tắt phần mềm một cách an toàn rồi tắt nguồn thiết bị. Chờ ít nhất 60 giây rồi
mới bật lại thiết bị.
LƯU Ý Theo mặc định, thiết bị sẽ khởi động vào chế độ chẩn đoán khi bật.
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THẬN TRỌNG

Không chuyển vị trí thiết bị. Việc di chuyển thiết bị không đúng cách có thể ảnh hưởng đến sự căn
chỉnh quang học và tính toàn vẹn của dữ liệu. Nếu bạn phải di chuyển thiết bị, hãy liên hệ với đại diện
của Illumina.

Thoát ra Windows
Lệnh Exit to Windows (Thoát ra Windows) cung cấp quyền truy cập vào hệ điều hành của thiết bị và mọi
thư mục trên máy tính thiết bị. Lệnh này đóng phần mềm một cách an toàn rồi thoát ra Windows. Chỉ
người dùng giữ vai trò Quản trị viên mới có thể thoát ra Windows.
1

Chọn Manage Instrument (Quản lý thiết bị).

2

Chọn Reboot/Shutdown (Khởi động lại/Tắt).

3

Chọn Exi t to Wi ndows (Thoát ra Windows).
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Giới thiệu
Để thực hiện một lần chạy giải trình tự trên thiết bị NextSeq 550Dx, hãy chuẩn bị một hộp thuốc thử và
tế bào dòng chảy, rồi làm theo lời nhắc của phần mềm để thiết lập và bắt đầu lần chạy. Quá trình tạo
cụm và giải trình tự được thực hiện trên thiết bị. Sau lần chạy, quy trình rửa thiết bị sẽ tự động bắt đầu,
sử dụng các thành phần đã nạp sẵn trên thiết bị.

Tạo cụm
Trong quá trình tạo cụm, các phân tử ADN đơn lẻ gắn với bề mặt của tế bào dòng chảy, sau đó được
khuếch đại để hình thành các cụm.

Giải trình tự
Các cụm được chụp ảnh bằng tổ hợp bộ lọc và hóa học giải trình tự 2 kênh của riêng từng nucleotide
được gắn nhãn huỳnh quang. Sau khi một ô trên tế bào dòng chảy được chụp ảnh xong, ô tiếp theo sẽ
được chụp ảnh. Quá trình này được lặp lại cho mỗi chu kỳ giải trình tự. Sau khi phân tích hình ảnh,
phần mềm tiến hành phát hiện base, lọc và chấm điểm chất lượng.

Phân tích
Khi lần chạy diễn ra, phần mềm vận hành sẽ tự động truyền các tệp phát hiện base (BCL) đến vị trí đầu
ra được chỉ định cho quá trình phân tích phụ.

Thời lượng lần chạy giải trình tự
Thời lượng lần chạy giải trình tự phụ thuộc vào số chu kỳ được thực hiện. Độ dài lần chạy tối đa là lần
chạy kết đôi gồm 150 chu kỳ trong mỗi đoạn đọc (2 x 150), cộng thêm tối đa 8 chu kỳ/đoạn đọc cho 2
đoạn đọc chỉ thị.

Số chu kỳ trong một đoạn đọc
Trong một lần chạy giải trình tự, số chu kỳ được thực hiện trong một đoạn đọc nhiều hơn 1 chu kỳ so với
số chu kỳ được phân tích. Ví dụ: một lần chạy 150 chu kỳ kết đôi thực hiện các đoạn đọc gồm 151 chu
kỳ (2 × 151), tổng cộng là 302 chu kỳ. Vào cuối lần chạy, có 2 x 150 chu kỳ được phân tích. Chu kỳ bổ
sung đó là bắt buộc để tính toán định pha và tiền định pha.

Tài liệu số 1000000009513 v07 VIE

DÙNG CHO CHẨN ĐOÁN TRONG ỐNG NGHIỆM

24

Hướng dẫn tham khảo về thiết bị NextSeq 550Dx

Quy trình công việc giải trình tự
Tạo lần chạy trong mô-đun của phần mềm Local Run Manager. Xem hướng dẫn về quy trình công
việc phân tích dành cho mô-đun cụ thể của bạn.
Chuẩn bị một hộp thuốc thử mới: rã đông và kiểm tra.
Chuẩn bị một tế bào dòng chảy mới: đưa về nhiệt độ phòng, tháo bọc và kiểm tra.

Biến tính và pha loãng thư viện. Hướng dẫn có trong tờ hướng dẫn sử dụng về cách chuẩn bị thư
viện.

Nạp dung dịch pha loãng thư viện vào hộp thuốc thử trong ngăn chứa số 10.

Từ màn hình Home (Trang chính) của NOS trên thiết bị, chọn Seq u en ce (Giải trình tự), ID lần chạy
rồi bắt đầu các bước thiết lập lần chạy. Chọn Ru n (Chạy).

Nạp tế bào dòng chảy.

Dốc sạch rồi nạp lại hộp đựng thuốc thử đã sử dụng.
Nạp hộp dung dịch đệm và hộp thuốc thử.

Xem xét kết quả Kiểm tra trước lần chạy. Chọn St art (Bắt đầu). (Không bắt buộc nếu được cấu hình
để tự động bắt đầu.)

Giám sát lần chạy từ giao diện phần mềm vận hành hoặc máy tính kết nối mạng có Local Run
Manager.

Quy trình rửa thiết bị bắt đầu tự động khi giải trình tự xong.

Tạo lần chạy bằng phần mềm Local Run Manager
Tham khảo hướng dẫn cho mô-đun của Local Run Manager để biết cách tạo lần chạy cụ thể. Dù quy
trình thiết lập lần chạy trong Local Run Manager sẽ khác nhau tùy theo mô-đun quy trình công việc phân
tích cụ thể mà bạn sử dụng nhưng vẫn bao gồm những bước sau.
u

Chọn Create Run (Tạo lần chạy) từ trang tổng quan của Local Run Manager rồi chọn một mô-đun
phân tích.

u

Trên trang Create Run (Tạo lần chạy), nhập tên lần chạy rồi nhập mẫu cho lần chạy và/hoặc nhập
phiếu kê khai, tùy trường hợp áp dụng.
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Chuẩn bị hộp thuốc thử
Bạn cần cẩn thận làm theo các hướng dẫn của hộp thuốc thử để giải trình tự thành công.
1

Lấy hộp thuốc thử ra khỏi nơi bảo quản có nhiệt độ từ -25° đến -15°C.

2

Chọn một trong các phương pháp sau đây để rã đông thuốc thử. Không nhấn chìm hộp. Sau khi rã
đông hộp, hãy lau khô hộp trước khi chuyển sang bước tiếp theo.
Nh iệt đ ộ

Th ờ i g ian cần đ ể rã đ ô n g

Giớ i h ạn ổ n đ ịn h

Bồn nước 15°C đến 30°C

60 phút

Không quá 6 giờ

2°C đến 8°C

7 giờ

Không quá 7 ngày

LƯU Ý Nếu rã đông nhiều hộp trong cùng một bồn nước, hãy tăng thêm thời gian rã đông.
3

Úp ngửa hộp năm lần để trộn các thuốc thử.

4

Kiểm tra đáy hộp để đảm bảo rằng thuốc thử đã được rã đông và không có kết tủa. Xác nhận rằng
các vị trí số 29, 30, 31 và 32 đã được rã đông, vì đây là các vị trí lớn nhất và mất nhiều thời gian rã
đông nhất.

5

Gõ nhẹ lên bàn thí nghiệm để giảm bọt khí.
Để có kết quả tốt nhất, hãy chuyển ngay sang quá trình nạp mẫu và thiết lập lần chạy.
CẢNH BÁO
Bộ thuốc thử này chứ a các hóa chất độc hại tiềm ẩn. Có thể xảy ra thư ơ ng tích cá nhân nếu
hít phải, nuốt phải, tiếp xúc vớ i da và mắt. Mang thiết bị bảo hộ, bao gồm bảo vệ mắt, găng
tay và áo choàng phòng thí nghiệm tư ơ ng ứ ng vớ i các nguy cơ phơ i nhiễm. Xử lý thuốc thử
đã sử dụng như chất thải hóa học và thải bỏ theo các luật và quy định hiện hành của địa
phư ơ ng, quốc gia và khu vự c. Để biết thêm thông tin về môi trường, sức khỏe và an toàn, hãy xem
SDS tại support.illumina.com/sds.html.

Chuẩn bị tế bào dòng chảy
1

Lấy một hộp tế bào dòng chảy mới ra khỏi nơi bảo quản có nhiệt độ từ 2°C đến 8°C.

2

Lấy túi nhôm ra khỏi hộp và để ở nhiệt độ phòng trong 30 phút.
LƯU Ý Nếu túi nhôm còn nguyên vẹn, tế bào dòng chảy có thể duy trì tình trạng ở nhiệt độ phòng trong tối
đa 12 giờ. Tránh làm mát và làm ấm tế bào dòng chảy nhiều lần.

Chuẩn bị thư viện để giải trình tự
Biến tính và pha loãng thư viện đến mức thể tích nạp 1,3 ml. Trên thực tế, nồng độ nạp có thể thay đổi
tùy vào phương pháp chuẩn bị và định lượng thư viện. Việc pha loãng thư viện mẫu phụ thuộc vào độ
phức tạp của các nhóm gộp oligonucleotide. Nếu bạn muốn biết hướng dẫn về cách chuẩn bị thư viện
mẫu để giải trình tự, bao gồm cả cách pha loãng và gộp nhóm thư viện, hãy xem phần Hướng dẫn sử
dụng dành cho bộ kit chuẩn bị thư viện tương ứng. Bạn phải tối ưu hóa mật độ cụm trên NextSeq
550Dx.
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Nạp thư viện vào hộp thuốc thử
1

Dùng giấy lụa ít bụi lau sạch màng nhôm dán kín ngăn chứa số 10 có nhãn Load Li brary Here (Nạp
thư viện tại đây).

2

Dùng đầu pipet 1 ml sạch đâm thủng màng nhôm.

3

Nạp 1,3 ml thư viện đã chuẩn bị vào ngăn chứa số 10 có nhãn Load Li brary Here (Nạp thư viện tại
đây). Tránh chạm vào màng nhôm khi phân phối các thư viện.
Hình 9 Nạp thư viện

Thiết lập lần chạy giải trình tự
Chọn lần chạy
1

Trên màn hình Home (Trang chính), chọn Sequence (Giải trình tự).

2

Chọn một lần chạy trong danh sách.
Để biết thông tin về cách tạo một lần chạy giải trình tự, xem mục Quy trình công việc của Local
Run Manager trên trang 12.
Cửa khoang chụp ảnh mở ra, giải phóng vật tư tiêu hao từ lần chạy trước rồi mở loạt màn hình thiết
lập lần chạy. Hệ thống thường chậm lại một chút.

3

Chọn Next (Tiếp).

Nạp tế bào dòng chảy
1

Loại bỏ tế bào dòng chảy đã sử dụng từ lần chạy trước.

2

Lấy tế bào dòng chảy ra khỏi túi nhôm.
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Hình 10 Lấy khỏi túi nhôm

3

Mở hộp vỏ sò bằng nhựa trong và lấy tế bào dòng chảy ra.
Hình 11 Lấy khỏi hộp vỏ sò

4

Làm sạch bề mặt thủy tinh của tế bào dòng chảy bằng khăn lau mịn tẩm cồn. Dùng giấy lụa mịn
dùng cho phòng thí nghiệm để lau khô phần thủy tinh.
LƯU Ý Đảm bảo bề mặt thủy tinh của tế bào dòng chảy sạch sẽ. Nếu cần, hãy lặp lại bước làm sạch.

5

Căn chỉnh tế bào dòng chảy bằng các ghim căn chỉnh và đặt tế bào dòng chảy lên bệ.
Hình 12 Nạp tế bào dòng chảy

6

Chọn Load (Nạp).
Cửa sẽ tự động đóng lại, ID tế bào dòng chảy xuất hiện trên màn hình và các cảm biến được kiểm
tra.

LƯU Ý Không để tay ở cửa tế bào dòng chảy khi cửa đang đóng để tránh bị kẹp tay.
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7

Chọn Next (Tiếp).

Dốc sạch hộp đựng thuốc thử đã sử dụng
1

Mở cửa khoang chứa dung dịch đệm bằng chốt ở phía dưới góc dưới bên trái cửa.

2

Tháo hộp đựng thuốc thử đã sử dụng rồi thải bỏ dung dịch bên trong theo tiêu chuẩn hiện hành.
Hình 13 Tháo hộp đựng thuốc thử đã sử dụng

LƯU Ý Khi bạn tháo hộp đựng, hãy dùng một tay đỡ ở phía dưới.
CẢNH BÁO
Bộ thuốc thử này chứ a các hóa chất độc hại tiềm ẩn. Có thể xảy ra thư ơ ng tích cá nhân nếu
hít phải, nuốt phải, tiếp xúc vớ i da và mắt. Mang thiết bị bảo hộ, bao gồm bảo vệ mắt, găng
tay và áo choàng phòng thí nghiệm tư ơ ng ứ ng vớ i các nguy cơ phơ i nhiễm. Xử lý thuốc thử
đã sử dụng như chất thải hóa học và thải bỏ theo các luật và quy định hiện hành của địa
phư ơ ng, quốc gia và khu vự c. Để biết thêm thông tin về môi trường, sức khỏe và an toàn, hãy xem
SDS tại support.illumina.com/sds.html.
3

Trượt hộp đựng thuốc thử đã sử dụng rỗng vào khoang chứa dung dịch đệm cho đến khi hộp đựng
dừng lại. Tiếng kêu tách cho biết rằng hộp đựng đã ở đúng vị trí.
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Hình 14 Nạp hộp đựng thuốc thử đã sử dụng rỗng

Nạp hộp dung dịch đệm
1

Tháo hộp dung dịch đệm đã sử dụng khỏi khoang chứa bên trên.
Bạn cần dùng lực để nhấc rồi kéo hộp dung dịch đệm ra.

2

Trượt hộp dung dịch đệm mới vào khoang chứa dung dịch đệm cho đến khi hộp đựng dừng lại.
Tiếng kêu tách cho biết rằng hộp đã ở đúng vị trí, ID hộp dung dịch đệm sẽ xuất hiện trên màn hình
và cảm biến cũng được kiểm tra.
Hình 15 Nạp hộp dung dịch đệm

3

Đóng cửa khoang chứa dung dịch đệm rồi chọn Next (Tiếp).

Nạp hộp thuốc thử
1

Mở cửa khoang chứa thuốc thử bằng chốt ở phía dưới góc dưới bên phải cửa.

2

Tháo hộp thuốc thử đã sử dụng khỏi khoang chứa thuốc thử. Thải bỏ thuốc thử chưa sử dụng theo
tiêu chuẩn hiện hành.
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CẢNH BÁO
Bộ thuốc thử này chứ a các hóa chất độc hại tiềm ẩn. Có thể xảy ra thư ơ ng tích cá nhân
nếu hít phải, nuốt phải, tiếp xúc vớ i da và mắt. Mang thiết bị bảo hộ, bao gồm bảo vệ
mắt, găng tay và áo choàng phòng thí nghiệm tư ơ ng ứ ng vớ i các nguy cơ phơ i nhiễm.
Xử lý thuốc thử đã sử dụng như chất thải hóa học và thải bỏ theo các luật và quy định
hiện hành của địa phư ơ ng, quốc gia và khu vự c. Để biết thêm thông tin về môi trường, sức
khỏe và an toàn, hãy xem SDS tại support.illumina.com/sds.html.
LƯU Ý Để hỗ trợ thải bỏ thuốc thử chưa sử dụng một cách an toàn, ngăn chứa ở vị trí số 6 là ngăn có thể
tháo rời. Để biết thêm thông tin, xem mục Tháo ngăn chứa đã sử dụng khỏi vị trí số 6 trên trang 31.
3

Trượt hộp thuốc thử vào khoang chứa thuốc thử cho đến khi hộp dừng lại, rồi đóng cửa khoang chứa
thuốc thử.
Hình 16 Nạp hộp thuốc thử

4

Chọn Load (Nạp).
Phần mềm tự động di chuyển hộp vào vị trí (khoảng 30 giây), ID hộp thuốc thử xuất hiện trên màn
hình và các cảm biến được kiểm tra.

5

Chọn Next (Tiếp).

Tháo ngăn chứa đã sử dụng khỏi vị trí số 6
1

Sau khi bạn tháo hộp thuốc thử đã sử dụng khỏi thiết bị, hãy tháo nắp cao su bảo vệ phía trên rãnh
bên cạnh vị trí số 6.
Hình 17 Vị trí số 6, có thể tháo rời

A Nắp cao su bảo vệ
B Vị trí số 6
2

Ấn mấu cầm bằng nhựa trong xuống rồi đẩy sang trái để đẩy ngăn chứa ra.
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3

Thải bỏ ngăn chứa theo tiêu chuẩn hiện hành.

Xem xét bước kiểm tra trước lần chạy
Phần mềm thực hiện kiểm tra hệ thống tự động trước lần chạy. Trong khi kiểm tra, các chỉ báo sau đây
sẽ xuất hiện trên màn hình:
: Chưa kiểm tra.

u

Dấu ki ểm màu xám

u

B i ểu tư ợ ng ti ến trình

u

Dấu ki ểm màu xanh l ục

u

Màu đỏ
: Kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu. Đối với các mục không đạt, bạn cần xử lý thì mới
có thể tiếp tục. Xem mục Giải quyết lỗi khi kiểm tra tự động trên trang 54.

: Đang kiểm tra.
: Kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

Để dừng khi đang kiểm tra tự động trước lần chạy, hãy chọn nút Cancel (Hủy). Để khởi động lại bước
kiểm tra, hãy chọn nút Retry (Thử lại). Bước kiểm tra sẽ tiếp tục từ lần kiểm tra chưa hoàn thành hoặc
không đạt đầu tiên.
Để xem kết quả của từng lần kiểm tra trong một danh mục, hãy chọn tab Category (Danh mục).
Nếu thiết bị không được định cấu hình để tự động bắt đầu lần chạy, hãy bắt đầu lần chạy sau khi bước
kiểm tra tự động trước lần chạy hoàn thành.

Bắt đầu lần chạy
Khi bước kiểm tra tự động trước lần chạy hoàn tất, hãy chọn Start (Bắt đầu). Lần chạy giải trình tự bắt
đầu.
Để định cấu hình cho hệ thống tự động bắt đầu lần chạy sau khi kiểm tra thành công, xem mục Đặt tùy
chọn bắt đầu lần chạy và dữ liệu hiệu suất của thiết bị trên trang 21.
THẬN TRỌNG
Đảm bảo bạn vẫn duy trì trạng thái đăng nhập vào Windows. Nếu bạn đăng xuất khỏi hệ thống
Windows trong khi chạy giải trình tự, lần chạy sẽ dừng lại.
LƯU Ý Thuốc thử không thể nằm yên trong thiết bị quá 24 giờ.
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Giám sát tiến độ lần chạy
1

Giám sát tiến độ lần chạy, cường độ và điểm chất lượng khi số liệu xuất hiện trên màn hình.
Hình 18 Tiến độ và số liệu của lần chạy giải trình tự

A Run progress (Tiến độ lần chạy): Cho biết bước hiện tại và số chu kỳ đã hoàn tất cho mỗi đoạn
đọc. Thanh tiến độ không tương ứng với tốc độ chạy của từng bước. Ngày và giờ dự kiến hoàn tất
lần chạy hiển thị ở dưới cùng.
B Q-Score (Điểm chất lượng): Thể hiện sự phân bố điểm chất lượng. Xem mục Chấm điểm chất
lượng trên trang 61.
C Intensity (Cường độ): Cho biết giá trị cường độ cụm của phân vị thứ 90 cho mỗi ô. Màu sắc trên
biểu đồ thể hiện từng base: đỏ là A, xanh lục là C, xanh lam là G và đen là T.
D Cluster Density (K/mm²) (Mật độ cụm): Cho biết số cụm phát hiện được đối với lần chạy.
E Clusters Passing Filter (%) (Số cụm đi qua bộ lọc): Cho biết tỷ lệ phần trăm cụm đi qua bộ lọc.
Xem mục Các cụm đi qua bộ lọc trên trang 61.
F Estimated Yield (Gb) (Năng suất ước tính): Cho biết số base dự kiến của lần chạy.
G Lot Information (Thông tin về lô): Cho biết số lô của các vật tư tiêu hao dùng trong giải trình tự.
Đối với tế bào dòng chảy, mục này sẽ cho biết số seri.
H End Run (Kết thúc lần chạy): Dừng lần chạy giải trình tự đang diễn ra.
LƯU Ý Sau khi chọn Home (Trang chính), bạn sẽ không thể quay lại xem số liệu lần chạy. Tuy nhiên, bạn có
thể truy cập vào số liệu lần chạy thông qua Local Run Manager trong NOS. Chọn Local Run Manager từ màn
hình Home (Trang chính) hoặc truy cập từ xa bằng trình duyệt web trên máy tính có kết nối mạng.
THẬN TRỌNG Nếu người dùng dừng lần chạy giải trình tự quá sớm, các vật tư tiêu hao dùng cho lần chạy sẽ
không dùng được nữa.

Chu kỳ số liệu lần chạy
Số liệu lần chạy xuất hiện tại nhiều thời điểm trong một lần chạy.
u

Trong các bước tạo cụm, số liệu sẽ không xuất hiện.

u

5 chu kỳ đầu tiên dành riêng cho việc tạo mẫu.

u

Số liệu lần chạy xuất hiện sau chu kỳ 25, trong đó bao gồm mật độ cụm, số cụm đi qua bộ lọc, năng
suất và điểm chất lượng.
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Truyền dữ liệu
Trạn g t h ái

L o cal Ru n Man ag er

Th ư mụ c đ ầu ra

Connected (Đã kết nối)

Connected and transferring data (Đã kết nối và đang truyền
dữ liệu)

Disconnected (Đã ngắt kết nối)

Disabled (Đã bị vô hiệu hóa)

Nếu việc truyền dữ liệu bị gián đoạn trong lúc chạy, dữ liệu sẽ được lưu trữ tạm thời trên máy tính thiết
bị. Khi kết nối được khôi phục, việc truyền dữ liệu sẽ tự động tiếp tục. Nếu không khôi phục được kết
nối trước khi lần chạy kết thúc, hãy truyền dữ liệu theo cách thủ công từ máy tính thiết bị trước khi bắt
đầu lần chạy tiếp theo.

Xem dữ liệu lần chạy và mẫu
Để xem dữ liệu lần chạy và mẫu, hãy chọn tên lần chạy từ trang tổng quan của Local Run Manager.
Thông tin tóm tắt kết quả phân tích có trong 3 tab sau:
u

Run Overview (Tổng quan về lần chạy)

u

Sequencing Information (Thông tin giải trình tự)

u

Samples and Results (Mẫu và kết quả)

Tab Run Overview (Tổng quan về lần chạy)
Tab Run Overview (Tổng quan về lần chạy) liệt kê thông tin về lần chạy, tóm tắt các số liệu giải trình tự
và liệt kê vị trí thư mục của lần chạy.
Tiêu đ ề mụ c

Mô t ả

Run Name/Run ID (Tên lần
chạy/ID lần chạy)

Tên lần chạy mà người dùng chỉ định khi tạo lần chạy.

Created By (Người tạo)

Tên người dùng tạo lần chạy.

Description (Mô tả)

Nội dung mô tả lần chạy, nếu có.

Output Run Folder (Thư
mục đầu ra của lần chạy)

Đường dẫn đến thư mục đầu ra của lần chạy giải trình tự.

Total Clusters (Tổng số
cụm)

Số lượng cụm trong một lần chạy.

% Clusters PF (% cụm PF)

Tỷ lệ phần trăm cụm đi qua bộ lọc.

Chọn biểu tượng Copy to Clipboard
(Sao chép vào bảng nhớ tạm) để truy cập vào
thư mục đầu ra một cách nhanh chóng.
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Tiêu đ ề mụ c

Mô t ả

% ≥ Q30 (Read 1) (Đoạn
đọc 1)

Tỷ lệ phần trăm đoạn đọc trong Đoạn đọc 1 có điểm chất lượng từ 30 (Q30) trở lên.

% ≥ Q30 (Read 2) (Đoạn
đọc 2)

Tỷ lệ phần trăm đoạn đọc trong Đoạn đọc 2 có điểm chất lượng từ 30 (Q30) trở lên.

Last Scored Cycle (Chu kỳ
tính điểm gần nhất)

Chu kỳ gần nhất trong lần chạy có điểm chất lượng. Trừ khi lần chạy kết thúc sớm, giá
trị này thể hiện chu kỳ cuối cùng trong lần chạy.

Tab Sequencing Information (Thông tin giải trình tự)
Tab Sequencing Information (Thông tin giải trình tự) cung cấp bản tóm tắt các thông số chạy giải trình
tự. Tab Sequencing Information (Thông tin giải trình tự) cung cấp thông tin sau.
Tiêu đ ề mụ c

Mô t ả

Instrument Name (Tên thiết bị)

Tên thiết bị thực hiện lần chạy.

Sequenced By (Người giải trình
tự)

Tên người dùng bắt đầu lần chạy.

Sequencing Start (Thời điểm bắt
đầu giải trình tự)

Ngày và giờ bắt đầu chạy giải trình tự.

RTA Version (Phiên bản RTA)

Phiên bản phần mềm RTA được sử dụng cho lần chạy.

Module Version (Phiên bản môđun)

Phiên bản mô-đun phân tích được chỉ định cho lần chạy.

Read Lengths (Độ dài đoạn đọc)

Số đoạn đọc và số chu kỳ của mỗi đoạn đọc được thực hiện trong lần chạy.

Flow Cell Information (Thông tin
tế bào dòng chảy)

Mã vạch, mã bộ phận, số lô và ngày hết hạn của tế bào dòng chảy được sử dụng
cho lần chạy.

Buffer Information (Thông tin về
dung dịch đệm)

Mã vạch, mã bộ phận, số lô và ngày hết hạn của hộp dung dịch đệm được sử dụng
cho lần chạy.

Reagent Cartridge Information
(Thông tin hộp thuốc thử)

Mã vạch, mã bộ phận, số lô và ngày hết hạn của hộp thuốc thử được sử dụng cho
lần chạy.

Tab Samples and Results (Mẫu và kết quả)
Thông tin cung cấp trong tab Samples and Results (Mẫu và kết quả) dành riêng cho mô-đun phân tích
được sử dụng cho lần chạy. Tab Samples and Results (Mẫu và kết quả) có thể chứa các trường thông
tin sau.
Tiêu đ ề mụ c

Mô t ả

Select Analysis (Chọn quá
trình phân tích)

Danh sách thả xuống của mỗi quá trình phân tích được thực hiện cho dữ liệu tạo từ lần
chạy giải trình tự.
Với mỗi lần chạy quá trình phân tích đó, một số theo tuần tự sẽ được chỉ định. Kết quả
được liệt kê riêng rẽ.

Analysis Folder (Thư mục
phân tích)

Đường dẫn đến thư mục phân tích.

Requeue Analysis (Xếp lại
hàng đợi phân tích)

Lệnh phân tích lại dữ liệu chạy giải trình tự.
Lệnh cung cấp tùy chọn chỉnh sửa thông số phân tích hoặc tiếp tục mà không thay đổi.

Chọn biểu tượng Copy to clipboard
(Sao chép vào bảng nhớ tạm) để truy cập vào
thư mục phân tích một cách nhanh chóng.
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Những trạng thái mà lần chạy có thể có
Cột Status (Trạng thái) trên trang tổng quan cho biết trạng thái của mỗi lần chạy được liệt kê. Bảng sau
mô tả các trạng thái mà lần chạy có thể có và màu sắc của thanh trạng thái trong cột Status (Trạng
thái).
Trạn g t h ái

Màu sắc t h an h
t rạn g t h ái

Mô t ả t rạn g t h ái

Read y f o r Seq u en cin g (Sẵn sàn g g iải
t rìn h t ự )

Không có

Đang chờ lần chạy giải trình tự bắt đầu.

Seq u en cin g Ru n n in g (Đan g ch ạy g iải
t rìn h t ự )

Xanh lam

Quá trình giải trình tự đang diễn ra.

Seq u en cin g Un su ccessf u l (Giải t rìn h
t ự kh ô n g t h àn h cô n g )

Đỏ

Có sự cố khi giải trình tự. Không có hoạt động
nào.

Seq u en cin g St o p p ed (Đã d ừ n g g iải
t rìn h t ự )

Đỏ

Quá trình giải trình tự đã dừng lại. Không có
hoạt động nào.

Seq u en cin g Co mp let e (Đã g iải t rìn h
t ự xo n g )

Xanh lam

Quá trình giải trình tự đã hoàn tất.
Thanh trạng thái ở mức 50%.

Primary A n alysis Co mp let e (Đã h o àn
t ất q u á t rìn h p h ân t ích ch ín h )

Xanh lam

Quá trình giải trình tự các số liệu đã hoàn tất.
Thanh trạng thái ở mức 50%.

Primary A n alysis Un su ccessf u l (Qu á
t rìn h p h ân t ích ch ín h kh ô n g t h àn h
cô n g )

Đỏ

Quá trình phân tích RTA không thành công.
Thanh trạng thái ở mức 25%.

A n alysis Qu eu ed (Đã đ ư a q u á t rìn h
p h ân t ích vào h àn g đ ợ i)

Xanh lam

Đang chờ quá trình phân tích bắt đầu.

A n alysis Ru n n in g (Đan g ch ạy q u á
t rìn h p h ân t ích )

Xanh lam

Quá trình phân tích đang diễn ra.

A n alysis Un su ccessf u l (Ph ân t ích
kh ô n g t h àn h cô n g )

Đỏ

Có sự cố khi phân tích. Không có hoạt động nào.

St o p p in g A n alysis (Sắp d ừ n g p h ân
t ích )

Đỏ

Đã nhận được yêu cầu dừng phân tích.

A n alysis St o p p ed (Đã d ừ n g p h ân
t ích )

Đỏ

Quá trình phân tích đã dừng lại. Không có hoạt
động nào.

A n alysis Co mp let ed (Đã p h ân t ích
xo n g )

Xanh lục

Hoạt động đã hoàn tất.
Thanh trạng thái ở mức 100%.

Xếp lại hàng đợi phân tích hoặc dừng phân tích
Bạn có thể xếp lại hàng đợi phân tích sau khi quá trình phân tích bị dừng, nếu quá trình phân tích không
thành công hoặc nếu bạn muốn phân tích lại lần chạy bằng các chế độ cài đặt khác. Bạn có thể xếp lại
hàng đợi phân tích từ trang tổng quan của Local Run Manager hoặc từ Tab Sample and Results (Mẫu và
kết quả).
Bạn có thể hủy quá trình phân tích của Local Run Manager, bắt đầu một lần chạy giải trình tự khác rồi
mới quay lại để xếp lại hàng đợi phân tích cho lần chạy ban đầu.

Dừng quá trình phân tích của Local Run Manager
1

Từ trang Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động), nhấp vào More Opti ons (Tuỳ chọn khác)
bên cạnh tên lần chạy mà bạn muốn dừng.

Tài liệu số 1000000009513 v07 VIE

DÙNG CHO CHẨN ĐOÁN TRONG ỐNG NGHIỆM

36

Hướng dẫn tham khảo về thiết bị NextSeq 550Dx

2

Chọn

Stop A nal ysi s (Dừng phân tích).

Xếp lại hàng đợi phân tích từ trang Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động)
1

Từ trang Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động), chọn biểu tượng More options
khác) bên cạnh tên lần chạy mà bạn muốn xếp lại hàng đợi.

(Tùy chọn

2

Chọn

3

Khi được nhắc, hãy chọn trong các tùy chọn sau:
u Chọn Edi t Setup (Chỉnh sửa chế độ thiết lập) để thay đổi các thông số phân tích. Từ trang
Requeue Analysis (Xếp lại hàng đợi phân tích), hãy thay đổi chế độ cài đặt bạn muốn rồi chọn
Requeue A nal ysi s (Xếp lại hàng đợi phân tích).
u Chọn Requeue (Xếp lại hàng đợi). Quá trình phân tích sẽ bắt đầu sử dụng các thông số phân
tích hiện tại.

Requeue (Xếp lại hàng đợi).

Xếp lại hàng đợi phân tích từ trang Results (Kết quả)
1

Chọn tên lần chạy trên trang Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động).

2

[K hông bắt buộc] Thay đổi thư mục đầu ra. Xem mục Thay đổi vị trí thư mục đầu ra của lần chạy
trên trang 37.

3

Chọn tab Samples and Results (Mẫu và kết quả).

4

Chọn

5

Khi được nhắc, hãy chọn trong các tùy chọn sau:
u Chọn Edi t Setup (Chỉnh sửa chế độ thiết lập) để thay đổi các thông số phân tích. Từ trang
Requeue Analysis (Xếp lại hàng đợi phân tích), hãy thay đổi chế độ cài đặt bạn muốn rồi chọn
Requeue A nal ysi s (Xếp lại hàng đợi phân tích).
u Chọn Requeue (Xếp lại hàng đợi). Quá trình phân tích sẽ bắt đầu sử dụng các thông số phân
tích hiện tại.

Requeue A nal ysi s (Xếp lại hàng đợi phân tích).

Thay đổi vị trí thư mục đầu ra của lần chạy
Bạn có thể thay đổi vị trí thư mục đầu ra của lần chạy trước khi xếp lại lần chạy vào hàng đợi. Bạn
không cần thay đổi thư mục đầu ra vì việc xếp lại hàng đợi phân tích không ghi đè lên dữ liệu phân tích
cũ.
1

Từ trang tổng quan Active Runs (Các lần chạy đang hoạt động), chọn một lần chạy trong danh sách.

2

Chọn Run Overvi ew (Tổng quan về lần chạy).

3

Chọn biểu tượng Edit
(Chỉnh sửa) rồi nhập đường dẫn mới cho thư mục.
Dù có thể thay đổi vị trí tệp nhưng bạn không thể thay đổi tên thư mục đầu ra của lần chạy.
Hãy đảm bảo tuân theo nguyên tắc về đường dẫn tệp UNC nêu trong mục Thiết lập thư mục đầu ra
mặc định trên trang 21.

4

Chọn biểu tượng Save

(Lưu).

Quy trình rửa tự động sau lần chạy
Khi lần chạy giải trình tự hoàn tất, phần mềm sẽ khởi chạy quy trình rửa tự động sau lần chạy, sử dụng
dung dịch rửa có trong hộp dung dịch đệm và NaOCl có trong hộp thuốc thử.
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Quy trình rửa tự động sau lần chạy kéo dài khoảng 90 phút. Khi quy trình rửa hoàn tất, bạn sẽ có thể
bấm vào nút Home (Trang chính). Trong quy trình rửa, kết quả giải trình tự vẫn hiển thị trên màn hình.

Sau khi rửa
Sau khi rửa, ống sipper vẫn ở vị trí hạ xuống để ngăn không khí xâm nhập vào hệ thống. Hãy để nguyên
các hộp tại chỗ cho tới lần chạy tiếp theo.

Tháo vật tư tiêu hao
Ở một số ít trường hợp, bạn có thể cần tháo tất cả vật tư tiêu hao khỏi thiết bị. Để tháo vật tư tiêu hao,
hãy sử dụng màn hình Quick Wash (Rửa nhanh).
1

Chọn Perform Wash (Rửa thiết bị), rồi chọn Quick Wash (Rửa nhanh)

2

Cửa khoang chứa tế bào dòng chảy sẽ mở ra và hộp thuốc thử sẽ di chuyển đến vị trí tháo.

3

Tháo tế bào dòng chảy, hộp dung dịch đệm và hộp thuốc thử.

4

Tháo hộp đựng thuốc thử đã sử dụng rồi thải bỏ dung dịch bên trong theo tiêu chuẩn hiện hành.

5

Trượt hộp đựng thuốc thử đã sử dụng rỗng vào khoang chứa dung dịch đệm cho đến khi hộp đựng
dừng lại. Tiếng kêu tách cho biết rằng hộp đựng đã ở đúng vị trí.

6

Chọn Exit (Thoát) để quay lại màn hình chính của NOS.

Tài liệu số 1000000009513 v07 VIE

DÙNG CHO CHẨN ĐOÁN TRONG ỐNG NGHIỆM

38

Chương 5 Bảo trì
Gi ớ i thi ệu
Thự c hi ện quy trình rử a thủ công
Thay bộ l ọc không khí

39
39
42

Giới thiệu
Các quy trình bảo trì bao gồm rửa thiết bị thủ công và thay bộ lọc không khí. Phần này cũng mô tả các
tùy chọn tắt và khởi động lại thiết bị.
u

Rử a thi ết bị : Quy trình rửa tự động sau lần chạy, diễn ra sau mỗi lần chạy giải trình tự, giúp duy trì
hiệu suất thiết bị. Tuy nhiên, trong một số điều kiện nhất định, bạn cần rửa thủ công định kỳ. Xem
mục Thực hiện quy trình rửa thủ công trên trang 39.

u

Thay bộ l ọc không khí: Việc thường xuyên thay bộ lọc không khí sẽ đảm bảo không khí lưu thông
tốt trong thiết bị.

Bảo trì phòng ngừa
Theo khuyến nghị của Illumina, bạn nên lên lịch bảo trì phòng ngừa mỗi năm. Nếu bạn không có hợp
đồng dịch vụ, hãy liên hệ với Người quản lý khách hàng khu vực hoặc bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của
Illumina để sắp xếp dịch vụ bảo trì phòng ngừa có tính phí.

Thực hiện quy trình rửa thủ công
Quy trình rửa thủ công được khởi chạy từ màn hình Home (Trang chính). Các tùy chọn rửa bao gồm
Quick Wash (Rửa nhanh) và Manual Post-Run Wash (Rửa thủ công sau khi chạy).
L o ại q u y t rìn h rử a

Mô t ả

Rửa nhanh
Thời lượng: 20 phút

Rửa sạch hệ thống bằng dung dịch rửa do người dùng tự chuẩn bị, gồm nước ở cấp độ
dùng trong phòng thí nghiệm và Tween 20 (hộp rửa dung dịch đệm).
• Yêu cầu thực hiện sau mỗi 14 ngày bạn để thiết bị ở trạng thái không hoạt động, khi hộp
thuốc thử và hộp dung dịch đệm ở nguyên vị trí.
• Yêu cầu thực hiện sau mỗi 7 ngày bạn để thiết bị ở trạng thái khô ráo (khi đã tháo hộp
thuốc thử và hộp dung dịch đệm).

Rửa thủ công sau khi
chạy
Thời lượng: 90 phút

Rửa sạch hệ thống bằng dung dịch rửa do người dùng tự chuẩn bị, gồm nước ở cấp độ
dùng trong phòng thí nghiệm, Tween 20 (hộp rửa dung dịch đệm) và natri hypoclorit
0,12% (hộp rửa thuốc thử).
Đây là yêu cầu bắt buộc nếu thiết bị không tự động rửa sau khi chạy.

Quy trình rửa thủ công yêu cầu có hộp rửa thuốc thử và hộp rửa dung dịch đệm đi kèm với thiết bị, cũng
như một tế bào dòng chảy đã sử dụng. Bạn có thể dùng một tế bào dòng chảy đã sử dụng tối đa 20 lần
cho các quy trình rửa thiết bị.
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Hình 19 Hộp rửa thuốc thử và hộp rửa dung dịch đệm kiểu nguyên bản.

Hình 20 Hộp rửa thuốc thử và hộp rửa dung dịch đệm kiểu mới.

Chuẩn bị cho quy trình rửa thủ công sau khi chạy
Bạn có hai lựa chọn: chuẩn bị cho quy trình rửa thủ công sau khi chạy như mô tả bên dưới hoặc chuẩn
bị cho quy trình rửa nhanh (mục tiếp theo). Nếu bạn định rửa thủ công sau khi chạy, hãy bỏ qua mục về
quy trình rửa nhanh rồi chuyển sang mục Nạp tế bào dòng chảy đã sử dụng và các hộp rửa trên trang
41.
Vật t ư t iêu h ao d o n g ư ờ i d ù n g t ự
ch u ẩn b ị

Th ể t ích và mô t ả

NaOCl

1 ml, pha loãng tới nồng độ 0,12%
Nạp vào hộp rửa thuốc thử (vị trí số 28)

Tween 20 100%
Nước ở cấp độ dùng trong phòng thí
nghiệm

Dùng để pha 125 ml dung dịch rửa Tween 20 0,05%
Nạp vào hộp rửa dung dịch đệm (ngăn chứa trung tâm)

LƯU Ý Luôn sử dụng dung dịch NaOCl pha loãng mới, được pha trong vòng 24 giờ trước. Nếu bạn pha thể
tích lớn hơn 1 ml, hãy bảo quản phần dung dịch pha loãng còn lại ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C và sử dụng trong
24 giờ tới. Nếu không thì hãy thải bỏ phần dung dịch NaOCl pha loãng còn lại.
1

Trộn các thể tích sau trong ống ly tâm nhỏ để có được 1 ml NaOCl 0,12%:
u NaOCl 5% (24 µl)
u Nước ở cấp độ dùng trong phòng thí nghiệm (976 µl)

2

Lật ngược ống để trộn đều.

Tài liệu số 1000000009513 v07 VIE

DÙNG CHO CHẨN ĐOÁN TRONG ỐNG NGHIỆM

40

Hướng dẫn tham khảo về thiết bị NextSeq 550Dx

3

Thêm 1 ml NaOCl 0,12% vào hộp rửa thuốc thử. Ngăn chứa đúng tương đương với vị trí số 28 trên
hộp nạp sẵn.
Hình 21 Nạp NaOCl

4

Trộn các thể tích sau để có dung dịch rửa Tween 20 0,05%:
Hộp rửa dung dịch đệm kiểu nguyên bản
u Tween 20 100% (62 µl)
u Nước ở cấp độ dùng trong phòng thí nghiệm (125 ml)
u Thêm 125 ml dung dịch rửa vào ngăn chứa trung tâm của hộp rửa dung dịch đệm.
Hộp rửa dung dịch đệm kiểu mới
u Tween 20 100% (75 µl)
u Nước ở cấp độ dùng trong phòng thí nghiệm (150 ml)
u Thêm 150 ml dung dịch rửa vào ngăn chứa trung tâm của hộp rửa dung dịch đệm.

5

Chọn Perform Wash (Rửa thiết bị), rồi chọn Manual Post-Run Wash (Rửa thủ công sau khi chạy).

Chuẩn bị cho quy trình rửa nhanh
Bạn có thể chuẩn bị cho quy trình rửa nhanh như mô tả bên dưới để thay cho việc Chuẩn bị cho quy
trình rửa thủ công sau khi chạy trên trang 40.
Vật t ư t iêu h ao d o n g ư ờ i d ù n g t ự
ch u ẩn b ị
Tween 20 100%
Nước ở cấp độ dùng trong phòng thí
nghiệm

Th ể t ích và mô t ả
Dùng để pha 40 ml dung dịch rửa Tween 20 0,05%
Nạp vào hộp rửa dung dịch đệm (ngăn chứa trung tâm)

1

Trộn các thể tích sau để có dung dịch rửa Tween 20 0,05%:
u Tween 20 100% (20 µl)
u Nước ở cấp độ dùng trong phòng thí nghiệm (40 ml)

2

Thêm 40 ml dung dịch rửa vào ngăn chứa trung tâm của hộp rửa dung dịch đệm.

3

Chọn Perform Wash (Rửa thiết bị), rồi chọn Qui ck Wash (Rửa nhanh).

Nạp tế bào dòng chảy đã sử dụng và các hộp rửa
1

Nếu không có tế bào dòng chảy đã sử dụng nào trong thiết bị, hãy nạp một tế bào dòng chảy đã sử
dụng. Chọn Load (Nạp), rồi chọn Next (Tiếp).
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2

Tháo hộp đựng thuốc thử đã sử dụng rồi thải bỏ dung dịch bên trong theo tiêu chuẩn hiện hành.
CẢNH BÁO
Bộ thuốc thử này chứ a các hóa chất độc hại tiềm ẩn. Có thể xảy ra thư ơ ng tích cá
nhân nếu hít phải, nuốt phải, tiếp xúc vớ i da và mắt. Mang thiết bị bảo hộ, bao gồm
bảo vệ mắt, găng tay và áo choàng phòng thí nghiệm tư ơ ng ứ ng vớ i các nguy cơ
phơ i nhiễm. Xử lý thuốc thử đã sử dụng như chất thải hóa học và thải bỏ theo các
luật và quy định hiện hành của địa phư ơ ng, quốc gia và khu vự c. Để biết thêm thông
tin về môi trường, sức khỏe và an toàn, hãy xem SDS tại support.illumina.com/sds.html.

3

Trượt hộp đựng thuốc thử đã sử dụng rỗng vào khoang chứa dung dịch đệm cho đến khi hộp đựng
dừng lại.

4

Tháo hộp dung dịch đệm đã sử dụng từ lần chạy trước, nếu có.

5

Nạp hộp rửa dung dịch đệm chứa dung dịch rửa.

6

Tháo hộp thuốc thử đã sử dụng từ lần chạy trước, nếu có.

7

Nạp hộp rửa thuốc thử.

8

Chọn Next (Tiếp). Quy trình kiểm tra trước khi rửa tự động bắt đầu.

Bắt đầu quy trình rửa
1

Chọn Start (Bắt đầu).

2

Khi quy trình rửa hoàn tất, hãy chọn Home (Trang chính).

Sau khi rửa
Sau khi rửa, ống sipper vẫn ở vị trí hạ xuống để ngăn không khí xâm nhập vào hệ thống. Hãy để nguyên
các hộp tại chỗ cho tới lần chạy tiếp theo.

Thay bộ lọc không khí
Hệ thống mới đi kèm 3 bộ lọc không khí dự phòng. Bạn nên cất giữ các bộ lọc dự phòng này và sử dụng
khi thiết bị nhắc thay bộ lọc.
Bộ lọc không khí giúp đảm bảo sự lưu thông không khí trong thiết bị. Cứ sau 90 ngày, phần mềm lại
hiển thị thông báo nhắc thay bộ lọc không khí. Khi được nhắc, hãy chọn Remi nd i n 1 day (Nhắc lại sau
1 ngày) hoặc làm theo quy trình sau đây và chọn Fi l ter Changed (Đã thay bộ lọc). Phần mềm sẽ lại
đếm ngược 90 ngày khi bạn chọn Fi l ter Changed (Đã thay bộ lọc).
1

Lấy bộ lọc không khí mới ra khỏi bao bì rồi ghi ngày bạn lắp đặt lên khung bộ lọc.

2

Ở mặt sau thiết bị, ấn phần đầu khay bộ lọc xuống để nhả khay ra.

3

Cầm lấy đầu khay bộ lọc rồi kéo lên để nhấc hẳn khay ra khỏi thiết bị.

4

Tháo và thải bỏ bộ lọc không khí cũ.

5

Lắp bộ lọc không khí mới vào khay.
LƯU Ý Nếu lắp ngược, bộ lọc không khí sẽ không hoạt động đúng cách. Đảm bảo lắp bộ lọc không khí
vào khay sao cho bạn có thể thấy mũi tên hướng lên màu xanh lục và không thấy nhãn cảnh báo. Mũi tên
này phải trỏ đến tay cầm của khay bộ lọc.
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6

Trượt khay bộ lọc vào thiết bị. Ấn phần đầu khay bộ lọc xuống cho đến khi khay vào vị trí và có
tiếng kêu tách.
Hình 22 Lắp bộ lọc không khí
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Phụ lục A Các chế độ cài đặt quản trị và tác vụ
trong Local Run Manager
Gi ớ i thi ệu
Quản l ý ngư ờ i dùng
Các chế độ cài đặt hệ thống
Các chế độ cài đặt mô-đun
Nhật ký hoạt động

44
44
47
48
49

Giới thiệu
Các chế độ cài đặt và tác vụ sau đây yêu cầu quyền người dùng quản trị:
u

Manage user accounts (Quản lý tài khoản người dùng): Thêm người dùng, chỉ định quyền và đặt
mật khẩu.

u

Edi t NOS system setti ngs (Chỉnh sửa các chế độ cài đặt hệ thống của NOS): Cho phép chỉnh sửa
NOS thông qua biểu tượng Manage Instrument (Quản lý thiết bị) trên màn hình Home (Trang chính)
của thiết bị NextSeq 550Dx.

u

Manage Local Run Manager system setti ngs (Quản lý các chế độ cài đặt hệ thống của Local Run
Manager): Thiết lập các thông số bảo mật hệ thống, khoảng thời gian giữa các lần bảo trì và tài
khoản dịch vụ.

u

Rel i nk the Run Fol der (Liên kết lại thư mục lần chạy): Nếu có thư mục lần chạy bị xóa rồi được
khôi phục, chế độ này cho phép liên kết lần chạy trong thư mục đã khôi phục để xếp lại vào hàng
đợi phân tích.

u

Vi ew audi t trai l s (Xem dữ liệu nhật ký hoạt động): Giám sát tần suất truy cập và hoạt động của
người dùng.

Bạn có thể định cấu hình các quyền thực hiện tác vụ sau đây trong phần quản lý người dùng:
u

Reboot i nto research use onl y mode (Khởi động lại vào chế độ chỉ dùng cho mục đích nghiên
cứu): Cho phép dùng lệnh khởi động lại vào chế độ nghiên cứu. Lệnh này chuyển phần mềm hệ
thống sang chế độ nghiên cứu (RUO).

u

Edi t modul e setti ngs (Chỉnh sửa chế độ cài đặt mô-đun): Cho phép định cấu hình các chế độ cài
đặt mô-đun, như tải các tệp phiếu kê khai lên để sử dụng với tất cả các lần chạy bằng một mô-đun
phân tích cụ thể.

u

Requeue anal ysi s (Xếp lại hàng đợi phân tích): Cho phép chỉnh sửa thông số rồi chạy lại quá trình
phân tích. Xem mục Xếp lại hàng đợi phân tích hoặc dừng phân tích trên trang 36.

Quản lý người dùng
Tất cả tài khoản người dùng đều được liệt kê trên trang User Management (Quản lý người dùng), bao
gồm tên, họ và tên người dùng của mỗi tài khoản. Trong phần thông tin chi tiết của mỗi tài khoản, vai trò
và các quyền liên quan được quản lý. Có hai vai trò, Quản trị viên hoặc Người dùng.
u

Vai trò A dmi n (Quản trị viên): Theo mặc định, vai trò này có đầy đủ các quyền.

u

Vai trò User (Người dùng): Đây là vai trò có thể định cấu hình dựa trên một tập con các quyền có
thể áp dụng. Tất cả người dùng đều có thể tạo lần chạy bất kể chế độ cài đặt về quyền.

Chỉ người dùng giữ vai trò quản trị viên mới xem được trang User Management (Quản lý người dùng).
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LƯU Ý Hãy tạo nhiều tài khoản người dùng có vai trò Quản trị viên. Nếu có một người dùng giữ vai trò quản trị
viên trên thiết bị thì khi tài khoản đó bị khóa, chỉ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Illumina mới có thể mở khóa thiết
bị.
LƯU Ý Tùy thuộc vào kích thước màn hình bạn đang dùng để xem phần mềm, menu Tools (Công cụ) có thể
nằm trong menu

ở góc trên bên trái.

Các quyền của người dùng
Qu yền

Mô t ả

Vai t rò
Qu ản t rị
viên

Edit Local Run Manager System Settings
(Chỉnh sửa các chế độ cài đặt hệ thống của
Local Run Manager)

Thiết lập các chế độ cài đặt bảo mật,
bảo trì và tài khoản dịch vụ.

Được phép

Không được
phép

Exit to Windows (Thoát ra Windows)

Thoát NOS và truy cập máy tính thiết
bị.

Được phép

Không được
phép

Edit Module Settings (Chỉnh sửa chế độ cài
đặt mô-đun)

Tải tệp phiếu kê khai lên cho các môđun phân tích

Được phép

Được phép,
nếu được
chọn

Manage User Accounts (Quản lý tài khoản
người dùng)

Tạo và chỉnh sửa tài khoản người
dùng

Được phép

Không được
phép

Minimize NOS and Access Computer (Thu
nhỏ NOS và truy cập máy tính)

Thu nhỏ NOS và truy cập máy tính
thiết bị.

Được phép

Không được
phép

Requeue Analysis (Xếp lại hàng đợi phân
tích)

Phân tích lại lần chạy; chỉnh sửa
thông số phân tích

Được phép

Được phép,
nếu được
chọn

Reboot to Research Use Only Mode (Khởi
động lại vào chế độ chỉ dành cho mục đích
nghiên cứu)

Chuyển phần mềm thiết bị sang chế
độ RUO

Được phép

Được phép,
nếu được
chọn

View Audit Trails (Xem dữ liệu nhật ký hoạt
động)

Xem, lọc và xuất dữ liệu nhật ký hoạt
động

Được phép

Không được
phép

Vai t rò
Ng ư ờ i d ù n g

Tạo người dùng mới
1

Từ thanh điều hướng trên trang tổng quan, chọn menu Tool s (Công cụ), rồi chọn User Management
(Quản lý người dùng).

2

Từ trang User Management (Quản lý người dùng), chọn Create User (Tạo người dùng).

3

Trong hộp thoại Create New User (Tạo người dùng mới), nhập tên và họ của người dùng mới.

4

Trong trường User Name (Tên người dùng), nhập tên người dùng.
Tên người dùng phải là duy nhất và bạn không thể tái sử dụng hoặc chỉnh sửa sau này.

5

Trong trường New Password (Mật khẩu mới), nhập mật khẩu tạm thời.
Mật khẩu tạm thời không được lưu trữ trong lịch sử mật khẩu và bạn có thể tái sử dụng.

6

Trong trường Confirm Password (Xác nhận mật khẩu), nhập lại mật khẩu tạm thời.

7

Để chọn vai trò, hãy chuyển giữa các vai trò bằng cách chọn A dmi n (Quản trị viên) hoặc User
(Người dùng).
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8

Chọn quyền của người dùng dựa trên vai trò người dùng được chỉ định.

9

Chọn Create User (Tạo người dùng).

Đặt lại mật khẩu người dùng
1

Từ thanh điều hướng trên trang tổng quan, chọn menu Tool s (Công cụ), rồi chọn User Management
(Quản lý người dùng).

2

Tìm tên của người dùng bạn muốn chỉnh sửa rồi chọn biểu tượng Edi t

3

Trong trường New Password (Mật khẩu mới), nhập mật khẩu tạm thời.
Mật khẩu tạm thời không được lưu trữ trong lịch sử mật khẩu và bạn có thể tái sử dụng.

4

Trong trường Confirm Password (Xác nhận mật khẩu), nhập lại mật khẩu tạm thời.

5

Chọn Update User (Cập nhật người dùng).

(Chỉnh sửa).

Mở khóa mật khẩu người dùng
1

Từ thanh điều hướng trên trang tổng quan, chọn menu Tool s (Công cụ), rồi chọn User Management
(Quản lý người dùng).

2

Tìm tên của người dùng bạn muốn chỉnh sửa rồi chọn biểu tượng Edi t

3

Từ hộp thoại Edit User (Chỉnh sửa người dùng), chọn

4

Trong trường New Password (Mật khẩu mới), nhập mật khẩu tạm thời.

5

Trong trường Confirm Password (Xác nhận mật khẩu), nhập lại mật khẩu tạm thời.

6

Chọn Update User (Cập nhật người dùng).

(Chỉnh sửa).

Unl ock User (Mở khóa người dùng).

Thay đổi quyền của người dùng
1

Từ thanh điều hướng trên trang tổng quan, chọn menu Tool s (Công cụ), rồi chọn User Management
(Quản lý người dùng).

2

Tìm tên của người dùng bạn muốn chỉnh sửa rồi chọn biểu tượng Edi t

3

Để thay đổi vai trò, hãy chuyển giữa các vai trò bằng cách chọn A dmi n (Quản trị vi ên) hoặc User
(Ngư ờ i dùng).

4

Chọn quyền của người dùng dựa trên vai trò người dùng được chỉ định.

5

Chọn Update User (Cập nhật ngư ờ i dùng).

(Chỉnh sửa).

Xóa người dùng
1

Từ thanh điều hướng trên trang tổng quan, chọn menu Tool s (Công cụ), rồi chọn User Management
(Quản lý người dùng).

2

Tìm tên của người dùng bạn muốn chỉnh sửa rồi chọn biểu tượng Edi t

3

Trong hộp thoại Create New User (Tạo người dùng mới), chọn Del ete User (Xóa người dùng).
Sau khi xóa người dùng, bạn không thể dùng tên đó để tạo tài khoản nữa.

4

Khi được nhắc xóa người dùng, hãy chọn Del ete (Xóa).
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Các chế độ cài đặt hệ thống
Chế độ cài đặt hệ thống là các thông số toàn cục cho tính năng bảo mật người dùng và bảo trì dữ liệu tự
động.
u

Chế độ cài đặt bảo mật người dùng bao gồm thời hạn mật khẩu, số lần thử đăng nhập tối đa và
khoảng thời gian chờ không hoạt động.

u

Chế độ cài đặt bảo trì dữ liệu bao gồm tự động dọn dẹp các thư mục lần chạy không hoạt động, tần
suất sao lưu cơ sở dữ liệu và lệnh sao lưu ngay cơ sở dữ liệu.

u

Thiết lập các tài khoản dịch vụ công việc và dịch vụ phân tích cho Windows nếu thư mục đầu ra của
lần chạy nằm trên một đường dẫn mạng. Tài khoản mặc định là tài khoản hệ thống cục bộ.

Chỉ người dùng giữ vai trò quản trị viên mới xem được trang System Settings (Các chế độ cài đặt hệ
thống).
LƯU Ý Tùy thuộc vào kích thước màn hình bạn đang dùng để xem phần mềm, menu Tools (Công cụ) có thể
nằm trong menu

ở góc trên bên trái.

Chỉ định các chế độ cài đặt bảo mật hệ thống
1

Từ thanh điều hướng trên trang tổng quan, hãy chọn menu Tool s (Công cụ) rồi chọn System
Setti ngs (Các chế độ cài đặt hệ thống).

2

Chọn tab Security (Bảo mật).

3

Chỉ định số ngày trước khi một mật khẩu hết hạn và phải được đặt lại.

4

Chỉ định số ngày để hệ thống nhắc người dùng đặt lại mật khẩu trước khi mật khẩu hết hạn.

5

Chỉ định số lần tối đa mà người dùng có thể nhập thông tin đăng nhập không hợp lệ trước khi bị khóa
quyền truy cập hệ thống.

6

Chỉ định số phút mà hệ thống có thể duy trì trạng thái không hoạt động trước khi tự động đăng xuất
người dùng.

7

Chọn Save (Lưu).

Chỉ định các chế độ cài đặt bảo trì hệ thống
1

Từ thanh điều hướng trên trang tổng quan, hãy chọn menu Tool s (Công cụ) rồi chọn System
Setti ngs (Các chế độ cài đặt hệ thống).

2

Chọn tab Maintenance (Bảo trì).

3

Để bật tính năng tự động xóa các thư mục không hoạt động, chọn hộp kiểm Enabl e A utomati c
Del eti on (Bật tính năng xóa tự động).
Khi tính năng này bật, hệ thống sẽ xóa các thư mục không hoạt động khỏi thư mục phân tích mặc
định sau thời gian được chỉ định.

4

Nếu chọn hộp kiểm Enable Automatic Deletion (Bật tính năng xóa tự động), hãy chỉ định số ngày
không hoạt động trước khi lệnh xóa tự động được kích hoạt.

5

Để chỉ định vị trí sao lưu cơ sở dữ liệu, hãy nhập đường dẫn tới vị trí sao lưu mà bạn muốn. Để khôi
phục cơ sở dữ liệu đã được sao lưu, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Illumina.
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6

Trong trường Backup Period (Thời hạn sao lưu), hãy nhập khoảng thời gian theo ngày giữa mỗi lần
sao lưu.

7

Để tạo bản sao lưu ngay, hãy chọn B ackup Now (Sao lưu ngay).

8

Chọn Save (Lưu).

Chỉ định chế độ cài đặt tài khoản dịch vụ trên hệ thống
1

Từ thanh điều hướng trên trang tổng quan, hãy chọn menu Tool s (Công cụ) rồi chọn System
Setti ngs (Các chế độ cài đặt hệ thống).

2

Chọn tab Service Accounts (Tài khoản dịch vụ).

3

Để kích hoạt các tài khoản Analysis Service (Dịch vụ phân tích) và Job Service (Dịch vụ công việc)
của Windows, hãy chọn Wi ndows A ccount (Tài khoản Windows).
Tài khoản dịch vụ bạn nhập phải có quyền đọc và ghi trong thư mục đầu ra của lần chạy.

4

Trong trường User Name (Tên người dùng), nhập tên người dùng.
Đối với các thiết bị chạy Windows 10 bằng tài khoản cục bộ, hãy thêm .\ vào tên người dùng (ví dụ:
.\tennguoi dung). Với người dùng trong miền, hãy thêm tên miền rồi thêm dấu gạch chéo ngược vào
tên người dùng (ví dụ: mi en\tennguoi dung).

5

Trong trường Password (Mật khẩu), nhập mật khẩu.
Hệ điều hành Windows 10 yêu cầu thay đổi mật khẩu Windows sau mỗi 180 ngày. Bạn cần cập nhật
sao cho Windows Account (Tài khoản Windows) trong Local Run Manager có cùng một mật khẩu
với hệ điều hành Windows.

6

Chọn Save (Lưu).

Các chế độ cài đặt mô-đun
Trang Module Settings (Các chế độ cài đặt mô-đun) cung cấp một danh sách gồm các mô-đun phân tích
đã cài đặt trong bảng điều hướng bên trái. Tên mỗi mô-đun phân tích mở ra một trang liệt kê phiên bản
mô-đun và ngày sửa đổi gần nhất.
Đối với các mô-đun cần có phiếu kê khai, hãy thêm tệp phiếu kê khai vào mô-đun để tất cả các lần chạy
đều có thể sử dụng. Việc này yêu cầu người dùng có quyền ở cấp quản trị viên.
1

Từ thanh điều hướng trên trang tổng quan, nhấp vào menu Tool s (Công cụ), rồi nhấp vào Modul e
Setti ngs (Các chế độ cài đặt mô-đun).

LƯU Ý Tùy thuộc vào kích thước màn hình bạn đang dùng để xem phần mềm, menu Tools (Công cụ) có thể
nằm trong menu

ở phía trên bên trái.

2

Nhấp vào tên mô-đun trong bảng điều hướng bên trái.

3

Nhấp vào A dd Mani fest(s) (Thêm phiếu kê khai).

4

Tìm đến tệp phiếu kê khai, chọn phiếu kê khai mà bạn muốn thêm, rồi nhấp vào Open (Mở).
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Nhật ký hoạt động
Nhật ký hoạt động ghi lại thông tin về các hành động cụ thể, chẳng hạn như hoạt động truy cập của
người dùng, thay đổi trong hồ sơ người dùng và thay đổi về thông số của hệ thống, lần chạy hoặc quá
trình phân tích. Mỗi mục trong nhật ký hoạt động bao gồm những thông tin sau:
u

When (Thời điểm): trình bày theo ngày ở định dạng YYYY-MM-DD và giờ ở định dạng 24 giờ.

u

Who (Người thực hiện): là tên người dùng khởi tạo hành động.

u

What (Hành động): là nội dung mô tả ngắn, được thiết lập trước về hành động người dùng thực hiện.

u

Affected Item (Đối tượng chịu ảnh hưởng), trình bày theo 4 danh mục đối tượng chịu ảnh hưởng, gồm
User (Người dùng), Run (Lần chạy), Analysis (Quá trình phân tích) hoặc System (Hệ thống).

u

Nếu bạn muốn sắp xếp danh sách nhật ký hoạt động, hãy chọn tiêu đề cột bất kỳ để sắp xếp theo
thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Chỉ người dùng giữ vai trò quản trị viên mới xem được trang Audit Trails (Nhật ký hoạt động).
LƯU Ý Tùy thuộc vào kích thước màn hình bạn đang dùng để xem phần mềm, menu Tools (Công cụ) có thể
nằm trong menu

ở phía trên bên trái.

Lọc dữ liệu nhật ký hoạt động
1

Từ thanh điều hướng trên trang tổng quan, hãy chọn menu Tool s (Công cụ) rồi chọn A udi t Trai l s
(Nhật ký hoạt động).

2

Từ trang Audit Trails (Nhật ký hoạt động), chọn biểu tượng Filter (Bộ lọc)

.

Lưu ý
Bạn có thể áp dụng bộ lọc cho các kết quả đã lọc trước đó để lọc danh sách kỹ hơn. Để áp dụng một bộ lọc
cho toàn bộ cơ sở dữ liệu nhật ký hoạt động, hãy xóa các bộ lọc trước đó rồi mới tiến hành.

Lọc theo ngày
1

Chọn biểu tượng Calendar (Lịch)

rồi chọn một ngày From (Ngày bắt đầu).

2

Chọn biểu tượng Calendar (Lịch)

rồi chọn một ngày To (Ngày kết thúc).

3

Chọn Fi l ter (Lọc).

Lọc theo tên người dùng
1

Trong trường Who (Người thực hiện), hãy nhập tên người dùng.
Bạn có thể nhập bất kỳ phần nào trong tên người dùng. Không cần nhập dấu sao (*).

2

Chọn Fi l ter (Lọc).

Lọc theo hành động
1

Trong trường What (Hành động), hãy nhập nội dung mô tả hành động.
Bạn có thể nhập bất kỳ phần nào trong nội dung mô tả hành động. Không cần nhập dấu sao (*).

2

Chọn Fi l ter (Lọc).
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Lọc theo nội dung mô tả của đối tượng chịu ảnh hưởng
1

Trong trường văn bản Affected Item (Đối tượng chịu ảnh hưởng), hãy nhập một phần bất kỳ trong nội
dung mô tả của đối tượng chịu ảnh hưởng.
Ví dụ: nội dung mô tả có thể là tên lần chạy, tên người dùng, tên mô-đun phân tích hoặc tên báo
cáo. Bạn có thể nhập bất kỳ phần nào trong nội dung mô tả. Không cần nhập dấu sao (*).

2

Chọn Fi l ter (Lọc).

Lọc theo danh mục đối tượng chịu ảnh hưởng
1

Để lọc theo danh mục đối tượng chịu ảnh hưởng, hãy chọn biểu tượng Category (Danh mục)
trường Affected Item (Đối tượng chịu ảnh hưởng) rồi chọn trong các tùy chọn sau:
u
u
u
u

2

trong

User (Người dùng): Lọc danh sách để hiển thị các hành động của người dùng và hành động
xác thực người dùng.
Run (Lần chạy): Lọc danh sách để hiển thị các thay đổi về thông số lần chạy hoặc trạng thái
lần chạy.
A nal ysi s (Quá trình phân tích): Lọc danh sách để hiển thị các thay đổi về thông số phân tích
hoặc trạng thái phân tích.
System (Hệ thống): Lọc danh sách để hiển thị các hành động ở cấp độ hệ thống, chẳng hạn
như tải tệp lên, bảo trì hệ thống hoặc cài đặt về bảo mật.

Chọn Fi l ter (Lọc).

Xuất dữ liệu nhật ký hoạt động
1

Từ thanh điều hướng trên trang tổng quan, hãy chọn menu Tool s (Công cụ) rồi chọn A udi t Trai l s
(Nhật ký hoạt động).

2

Từ trang Audit Trails (Nhật ký hoạt động), chọn biểu tượng Filter (Bộ lọc)

3

Áp dụng các bộ lọc bạn muốn.

4

Chọn biểu tượng Export (Xuất) .
Phần mềm sẽ tạo báo cáo ở định dạng tệp PDF. Báo cáo này gồm tên người dùng, ngày xuất và các
thông số bộ lọc.

.

Các biểu tượng trong nhật ký hoạt động
Các biểu tượng sau được sử dụng trên màn hình Audit Trails (Nhật ký hoạt động).
B iểu
tượ ng

Tên

Mô t ả

Analysis (Quá trình phân
tích)

Cho biết sự thay đổi về thông số phân tích hoặc trạng thái phân tích.

Run (Lần chạy)

Cho biết sự thay đổi về thông số lần chạy hoặc trạng thái lần chạy.

System (Hệ thống)

Cho biết sự thay đổi về các chế độ cài đặt mô-đun hoặc các chế độ cài đặt hệ
thống.

User (Người dùng)

Cho biết hành động của người dùng hoặc hành động xác thực người dùng.
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Giới thiệu
Đối với sự cố về chất lượng hoặc hiệu suất của lần chạy, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của
Illumina. Xem mục Hỗ trợ kỹ thuật trên trang 71.

Kiểm tra hệ thống
Không cần kiểm tra hệ thống nếu hệ thống vận hành bình thường hoặc khi bảo trì thiết bị. Tuy nhiên, đại
diện bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Illumina có thể yêu cầu bạn kiểm tra hệ thống khi cần khắc phục sự
cố.
LƯU Ý Nếu đã đến hạn rửa thiết bị, hãy thực hiện quy trình rửa trước khi bắt đầu bước kiểm tra hệ thống.
Khi bạn bắt đầu bước kiểm tra hệ thống, hệ thống sẽ tự động đóng phần mềm vận hành và khởi chạy
NextSeq 550Dx Service Software (NSS). Phần mềm dịch vụ khởi chạy và mở màn hình Load (Nạp),
màn hình này được định cấu hình để sử dụng tùy chọn nạp nâng cao.
Bạn cần dùng thông tin đăng nhập của người dùng giữ vai trò quản trị viên trong Local Run Manager để đăng
nhập vào Phần mềm dịch vụ trước khi màn hình nạp hiển thị.
Hình 23 Các tùy chọn kiểm tra hệ thống có thể sử dụng

Các hộp kiểm bị vô hiệu hóa trên màn hình Select (Chọn) tương ứng với các tùy chọn kiểm tra cần có
sự hỗ trợ từ nhân viên đại diện thực địa của Illumina.
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Thực hiện kiểm tra hệ thống
1

Từ màn hình Manage Instrument (Quản lý thiết bị), chọn System Check (Kiểm tra hệ thống).
Khi được nhắc đóng phần mềm NOS, chọn Yes (Có).

2

Nạp vật tư tiêu hao như sau:
a Nếu trên thiết bị chưa có tế bào dòng chảy đã sử dụng, hãy nạp một tế bào dòng chảy đã sử
dụng.
b Dốc sạch hộp đựng thuốc thử đã sử dụng rồi lắp lại vào thiết bị.
c Thêm 120 ml nước ở cấp độ dùng trong phòng thí nghiệm vào ngăn chứa trung tâm của hộp rửa
dung dịnh đệm rồi nạp hộp vào.
d Nạp hộp rửa thuốc thử. Đảm bảo hộp rửa thuốc thử rỗng và sạch sẽ.

3

Chọn Load (Nạp). Phần mềm di chuyển tế bào dòng chảy và hộp rửa thuốc thử vào vị trí. Chọn
Next (Tiếp).

4

Chọn Next (Tiếp). Bước kiểm tra hệ thống bắt đầu.

5

[K hông bắt buộc] Khi bước kiểm tra hệ thống hoàn tất, hãy chọn Vi ew (Xem) bên cạnh tên tùy
chọn kiểm tra để xem các giá trị liên quan đến từng tùy chọn kiểm tra.

6

Chọn Next (Tiếp). Báo cáo kiểm tra hệ thống sẽ mở ra.

7

Chọn Save (Lưu) để lưu báo cáo vào một tệp nén. Tìm đến một vị trí mạng để lưu tệp.

8

Khi đã xong, hãy chọn Exi t (Thoát).

9

Khi được nhắc đóng phần mềm dịch vụ và khởi động lại phần mềm NOS, chọn Yes (Có). Phần mềm
điều khiển tự động khởi động lại.

Kiểm tra chuyển động
K iểm t ra h ệ
thống

Mô t ả

BSM

Kiểm tra độ lợi và cự ly của Cơ cấu ống hút dung dịch đệm (Buffer Straw Mechanism, BSM) để
xác nhận rằng mô-đun đang hoạt động bình thường.

FCLM & FAM

Kiểm tra độ lợi và cự ly của Cơ cấu nạp tế bào dòng chảy (Flow Cell Load Mechanism, FCLM)
và Mô-đun tự động hóa chất lỏng (Fluid Automation Module, FAM) để xác nhận rằng các môđun đang hoạt động bình thường.

Stage Tests (Kiểm
tra bệ)

Kiểm tra giới hạn di chuyển và hiệu suất của bệ di chuyển theo trục XY và 6 bệ di chuyển theo
trục Z, mỗi bệ dành cho 1 máy ảnh.

Kiểm tra quang học
K iểm t ra h ệ t h ố n g

Mô t ả

Flow Cell
Registration (Ghi
nhận tế bào dòng
chảy)

Đo độ nghiêng của tế bào dòng chảy trên một mặt phẳng quang học, kiểm tra chức năng của
máy ảnh, kiểm tra mô-đun chụp ảnh và xác minh việc ghi nhận tế bào dòng chảy ở đúng vị trí
chụp ảnh.
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Kiểm tra chất lỏng
K iểm t ra h ệ t h ố n g

Mô t ả

Valve Response
(Phản hồi của van)

Kiểm tra khả năng chuyển động chính xác của van và bơm, đồng thời kiểm tra phạm vi chuyển
động của ống tiêm của bơm.

Pressure Decay (Sự
suy giảm áp suất)

Kiểm tra tốc độ rò rỉ của một hệ thống chất lỏng kín, giúp xác nhận rằng tế bào dòng chảy đã
được đặt đúng cách vào vị trí giải trình tự.

Flow Rate (Tốc độ
dòng chảy)

Kiểm tra chức năng của các cảm biến bọt khí, được dùng để phát hiện xem các đường ống
thuốc thử có không khí hay không. Đo tốc độ dòng chảy để xem có tắc nghẽn hay rò rỉ không.

Kiểm tra về nhiệt
K iểm t ra h ệ t h ố n g

Mô t ả

Fans (Quạt)

Kiểm tra tốc độ của quạt hệ thống tính theo số xung mỗi phút (PPM, pulse per minute) để xác
nhận rằng quạt hoạt động bình thường. Quạt không hoạt động sẽ trả về giá trị âm.

Thermal Probes
(Đầu dò nhiệt)

Kiểm tra nhiệt độ trung bình của mỗi cảm biến nhiệt. Cảm biến nhiệt không hoạt động sẽ trả về
giá trị âm.

Các tệp khắc phục sự cố
Người đại diện bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Illumina có thể yêu cầu bản sao của các tệp riêng biệt theo
lần chạy hoặc lần quét để khắc phục sự cố. Thường thì các tệp sau sẽ được dùng cho mục đích khắc
phục sự cố.

Tệp khắc phục sự cố cho các lần chạy giải trình tự
Tệp ch ín h

Th ư
mụ c

Mô t ả

Tệp thông tin lần chạy
(RunInfo.xml)

Thư mục
gốc

Chứa những thông tin sau:
• Tên lần chạy
• Số chu kỳ trong lần chạy
• Số chu kỳ trong mỗi đoạn đọc
• Đoạn đọc có được lập chỉ thị không
• Số lượng dải và ô trên tế bào dòng chảy

Tệp thông số lần chạy
(RunParameters.xml)

Thư mục
gốc

Chứa thông tin về thông số lần chạy và thành phần lần chạy. Thông tin bao
gồm RFID, số seri, mã bộ phận và ngày hết hạn.

Tệp cấu hình RTA
(RTAConfiguration.xml)

Thư mục
gốc

Chứa các chế độ cài đặt cấu hình RTA của lần chạy.
Tệp RTAConfiguration.xml được tạo ở đầu lần chạy.

Tệp InterOp (*.bin)

InterOp

Tệp báo cáo nhị phân.
Các tệp InterOp được cập nhật trong suốt lần chạy.

Tệp nhật ký

Logs

Tệp nhật ký mô tả từng bước mà thiết bị thực hiện trong mỗi chu kỳ, cũng như
liệt kê các phiên bản phần mềm và chương trình cơ sở được sử dụng trong lần
chạy. Tệp có tên [Tenthietbi]_CurrentHardware.csv liệt kê số seri của các thành
phần thiết bị.

Tệp nhật ký lỗi
(*ErrorLog*.txt)

RTA logs

Nhật ký về lỗi của RTA.
Tệp nhật ký lỗi được cập nhật mỗi khi có lỗi xảy ra.

Tệp nhật ký chung
(*GlobalLog*.tsv)

RTA logs

Nhật ký về tất cả các sự kiện của RTA.
Các tệp nhật ký chung được cập nhật trong suốt lần chạy.

Tệp nhật ký làn
(*LaneLog*.txt)

RTA logs

Ghi lại các sự kiện xử lý của RTA.
Các tệp nhật ký làn được cập nhật trong suốt lần chạy.
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Lỗi RTA
Để khắc phục các lỗi của RTA, trước tiên hãy xem nhật ký lỗi RTA trong thư mục RTALogs. Các lần
chạy thành công sẽ không có tệp này. Hãy gửi kèm nhật ký lỗi khi báo cáo sự cố cho bộ phận Hỗ trợ kỹ
thuật của Illumina.

Giải quyết lỗi khi kiểm tra tự động
Nếu lỗi xảy ra trong khi kiểm tra tự động, hãy làm theo các hành động khuyến nghị sau đây để giải
quyết lỗi.

Kiểm tra khi chạy giải trình tự
Nếu bước kiểm tra trước lần chạy thất bại, RFID của hộp thuốc thử không bị khóa và có thể dùng cho
lần chạy tiếp theo. Tuy nhiên, RFID của tế bào dòng chảy, hộp thuốc thử và hộp dung dịch đệm sẽ bị
khóa trong khi khởi chạy phần mềm điều khiển. Đây có thể là yêu cầu bắt buộc để giải quyết lỗi. Người
dùng phải tháo tế bào dòng chảy, hộp thuốc thử và hộp dung dịch đệm ra khỏi thiết bị trước khi khởi
động lại hệ thống. Ngoài ra, RFID của vật tư tiêu hao sẽ bị khóa sau khi màng nhôm bị chọc thủng. Sau
khi phần mềm đọc RFID của tế bào dòng chảy, đồng hồ đếm ngược 7 tiếng sẽ bắt đầu chạy và tế bào
dòng chảy sẽ được coi là bị khóa, không thể sử dụng được.
K iểm t ra h ệ t h ố n g

Hàn h đ ộ n g kh u yến n g h ị

Doors Closed (Cửa đã
đóng)

Đảm bảo rằng các cửa khoang chứa đã đóng.

Consumables Loaded
(Đã nạp vật tư tiêu hao)

Cảm biến vật tư tiêu hao không ghi nhận. Hãy đảm bảo mỗi vật tư tiêu hao đã được nạp
đúng cách.
Trên các màn hình thiết lập lần chạy, chọn B ack (Quay lại) để quay lại bước nạp và thiết lập
lại lần chạy.

Required Software
(Phần mềm cần thiết)

Thiếu các thành phần quan trọng của phần mềm.
Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Illumina.

Instrument Disk Space
(Dung lượng ổ đĩa của
thiết bị)

Ổ cứng của thiết bị không có đủ dung lượng ổ đĩa cần thiết để thực hiện lần chạy. Có thể dữ
liệu từ lần chạy trước chưa được chuyển đi.
Hãy xóa dữ liệu lần chạy khỏi ổ cứng của thiết bị.

Network Connection
(Kết nối mạng)

Kết nối mạng bị gián đoạn. Kiểm tra trạng thái mạng cũng như kết nối mạng thực tế.

Network Disk Space
(Dung lượng ổ đĩa
mạng)

Máy chủ mạng đã đầy.

Nh iệt đ ộ

Hàn h đ ộ n g kh u yến n g h ị

Temperature (Nhiệt độ)

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Illumina.

Temperature Sensors (Cảm biến nhiệt độ)

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Illumina.

Fans (Quạt)

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Illumina.
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Hệ t h ố n g ch ụ p ản h

Hàn h đ ộ n g kh u yến n g h ị

Imaging Limits (Giới hạn
chụp ảnh)

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Illumina.

Z Steps-and-Settle (Các
bước di chuyển và ổn định
theo trục Z)

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Illumina.

Bit Error Rate (Tỷ lệ lỗi bit)

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Illumina.

Flow Cell Registration (Ghi
nhận tế bào dòng chảy)

Có thể tế bào dòng chảy chưa nằm đúng vị trí.
• Trên các màn hình thiết lập lần chạy, chọn B ack (Quay lại) để quay lại bước về tế bào
dòng chảy. Cửa khoang chụp ảnh mở ra.
• Tháo rồi nạp lại tế bào dòng chảy để đảm bảo tế bào dòng chảy nằm đúng vị trí.

Ph ân p h ố i t h u ố c t h ử

Hàn h đ ộ n g kh u yến n g h ị

Valve Response (Phản hồi của van)

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Illumina.

Pump (Bơm)

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Illumina.

Buffer Mechanism (Cơ cấu dung dịch
đệm)

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Illumina.

Spent Reagents Empty (Thuốc thử đã
sử dụng đã được dốc sạch)

Dốc sạch hộp đựng thuốc thử đã sử dụng rồi nạp lại hộp đựng rỗng.

Hộp đựng thuốc thử đã sử dụng bị đầy
Luôn dốc sạch hộp đựng thuốc thử đã sử dụng trước khi bắt đầu lần chạy.
Nếu bạn bắt đầu lần chạy mà chưa dốc sạch hộp đựng thuốc thử đã sử dụng, cảm biến hệ thống sẽ kích
hoạt để phần mềm tạm dừng lần chạy khi hộp đựng đầy. Cảm biến hệ thống không thể tạm dừng lần
chạy trong khi đang phân cụm, tái tổng hợp kết đôi hoặc trong quy trình rửa tự động sau lần chạy.
Khi lần chạy tạm dừng, một hộp thoại sẽ mở ra, cung cấp các tùy chọn nâng ống sipper lên và dốc sạch
hộp đựng đầy.

Dốc sạch hộp đựng thuốc thử đã sử dụng
1

Chọn Rai se Si ppers (Nâng ống sipper lên).

2

Tháo hộp đựng thuốc thử đã sử dụng rồi thải bỏ chất bên trong theo đúng cách.

3

Lắp lại hộp đựng rỗng vào khoang chứa dung dịch đệm.

4

Chọn Conti nue (Tiếp tục). Lần chạy sẽ tự động tiếp tục.

Thông báo lỗi RAID
Máy tính của NextSeq 550Dx được trang bị 4 ổ đĩa cứng, 2 ổ cho chế độ chẩn đoán và 2 ổ cho chế độ
nghiên cứu. Nếu có một ổ cứng bắt đầu gặp lỗi, hệ thống sẽ tạo thông báo lỗi RAID (Redundant Array
Of Independent Disks, Mảng ổ đĩa độc lập dự phòng) và đề xuất bạn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật
của Illumina. Thường thì bạn sẽ cần thay ổ đĩa cứng.
Bạn có thể tiến hành các bước thiết lập lần chạy và vận hành bình thường. Mục đích của thông báo này
là để bạn lên lịch dịch vụ trước nhằm tránh gây gián đoạn cho hoạt động vận hành thiết bị bình thường.
Chỉ quản trị viên mới có thể xác nhận cảnh báo RAID. Việc sử dụng thiết bị chỉ với một ổ cứng có thể
dẫn đến mất dữ liệu.
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Lỗi bộ nhớ mạng
Lỗi bộ nhớ mạng xảy ra do một trong những nguyên nhân sau:
u

K hông có đủ dung l ư ợ ng bộ nhớ cho thư mục đầu ra: Tăng dung lượng trên thiết bị lưu trữ
hoặc chuyển thư mục đầu ra đến một vị trí có đủ bộ nhớ.

u

K hông thể kết nối vớ i bộ nhớ mạng: Kiểm tra đường dẫn đến thư mục đầu ra. Xem mục Thiết lập
thư mục đầu ra mặc định trên trang 21.

u

Hệ thống không thể ghi vào bộ nhớ mạng: Liên hệ với quản trị viên CNTT để kiểm tra các
quyền. Tài khoản Windows trong hệ điều hành của thiết bị cần được cấp quyền đọc và ghi vào thư
mục đầu ra.

Tài khoản Windows trong Local Run Manager cũng cần được cấp quyền đọc và ghi vào thư mục đầu ra.
Tham khảo mục Chỉ định chế độ cài đặt tài khoản dịch vụ trên hệ thống trên trang 48.

Định cấu hình các chế độ cài đặt của hệ thống
Hệ thống được định cấu hình trong quá trình lắp đặt. Tuy nhiên, nếu cần thay đổi hoặc cần định cấu hình
lại hệ thống, hãy sử dụng các tùy chọn cấu hình hệ thống. Chỉ tài khoản quản trị viên Windows mới có
quyền truy cập các tùy chọn cấu hình hệ thống.
u

Network Confi gurati on (Cấu hình mạng): Cung cấp các tùy chọn về chế độ cài đặt địa chỉ IP, địa
chỉ máy chủ tên miền (DNS, Domain Name Server), tên máy tính và tên miền.

Thiết lập cấu hình mạng
1

Từ màn hình Manage Instrument (Quản lý thiết bị), chọn System Confi gurati on (Cấu hình hệ
thống).

2

Chọn Obtai n an IP address automati cal l y (Tự động lấy một địa chỉ IP) để lấy địa chỉ IP bằng cách
sử dụng máy chủ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Giao thức cấu hình máy chủ động).
LƯU Ý Giao thức cấu hình máy chủ động (DHCP) là giao thức mạng tiêu chuẩn được sử dụng trên các
mạng IP (Internet Protocol, Giao thức Internet) để phân phối chủ động các thông số cấu hình mạng.
Bạn cũng có thể chọn Use the fol l owi ng IP address (Sử dụng địa chỉ IP sau) để kết nối thiết bị với
một máy chủ khác theo cách thủ công như sau. Hãy liên hệ với quản trị viên mạng để biết các địa
chỉ dành riêng cho cơ sở bạn.
u Nhập địa chỉ IP. Địa chỉ IP là chuỗi gồm 4 số tách biệt bằng dấu chấm, ví dụ như 168.62.20.37.
u Nhập mặt nạ mạng con, là mạng chia nhỏ của mạng IP.
u Nhập cổng mặc định là bộ định tuyến trên mạng có chức năng kết nối Internet.

3

Chọn Obtai n a DNS server address automati cal l y (Tự động lấy một địa chỉ máy chủ DNS) để kết
nối thiết bị với máy chủ tên miền liên kết với địa chỉ IP.
Bạn cũng có thể chọn Use the fol l owi ng DNS server addresses (Sử dụng các địa chỉ máy chủ
DNS sau) để kết nối thiết bị với máy chủ tên miền theo cách thủ công như sau.
u Nhập địa chỉ DNS bạn muốn. Địa chỉ DNS là tên máy chủ được sử dụng để dịch tên miền sang
địa chỉ IP.
u Nhập địa chỉ DNS thay thế. Địa chỉ thay thế được sử dụng nếu DNS bạn muốn không thể dịch
một tên miền cụ thể sang địa chỉ IP.

4

Chọn Save (Lưu) để chuyển đến màn hình Computer (Máy tính).
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LƯU Ý Tên máy tính thiết bị được chỉ định cho máy tính thiết bị tại thời điểm sản xuất. Mọi thay đổi về tên
máy tính đều có thể ảnh hưởng đến khả năng kết nối và phải do quản trị viên mạng xử lý.
5

Kết nối máy tính thiết bị với miền hoặc nhóm làm việc như sau.
u Vớ i thi ết bị kết nối vớ i Internet: Chọn Member of Domai n (Thành viên trong miền) rồi nhập
tên miền liên kết với kết nối Internet tại cơ sở của bạn. Cần sử dụng tên người dùng và mật khẩu
của quản trị viên để thực hiện thay đổi đối với miền.
u Vớ i thi ết bị không kết nối vớ i Internet: Chọn Member of Work Group (Thành viên trong
nhóm làm việc) rồi nhập tên nhóm làm việc. Tên nhóm làm việc chỉ dùng riêng cho cơ sở của
bạn.

6

Chọn Save (Lưu).
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Tổng quan về Real-Time Analysis
Thiết bị NextSeq 550Dx sử dụng một ứng dụng triển khai của phần mềm Real-Time Analysis (RTA) tên
là RTA2. RTA2 chạy trên máy tính thiết bị và trích xuất các mức cường độ từ hình ảnh, tiến hành phát
hiện base, rồi ấn định một điểm chất lượng cho phát hiện base. RTA2 và phần mềm vận hành giao tiếp
thông qua giao diện web HTTP và các tệp bộ nhớ dùng chung. Nếu RTA2 kết thúc, quá trình xử lý
không tiếp tục và dữ liệu lần chạy sẽ không được lưu.

Thông tin đầu vào của RTA2
RTA2 yêu cầu các thông tin đầu vào sau để tiến hành xử lý:
u

Hình ảnh ô nằm trong bộ nhớ hệ thống của thiết bị.

u

Tệp RunInfo.xml, được tạo tự động ở đầu lần chạy và cung cấp tên lần chạy, số chu kỳ, việc một
đoạn đọc có được lập chỉ thị hay không và số ô trên tế bào dòng chảy.

u

Tệp RTA.exe.config, là tệp cấu hình phần mềm ở định dạng XML.

RTA2 nhận lệnh từ phần mềm vận hành về vị trí của tệp RunInfo.xml và việc thư mục đầu ra tùy chọn
có được chỉ định hay không.

Tệp đầu ra của RTA2
Hình ảnh cho mỗi kênh được chuyển vào bộ nhớ dưới dạng các ô. Ô là các vùng chụp ảnh nhỏ trên tế
bào dòng chảy được xác định là trường ngắm của máy ảnh. Từ những hình ảnh này, phần mềm sẽ tạo
sản phẩm đầu ra là một tập hợp các tệp bộ lọc và tệp phát hiện base có điểm chất lượng. Tất cả các tệp
khác đều là tệp đầu ra hỗ trợ.
L o ại t ệp

Mô t ả

Tệp phát hiện base

Mỗi ô được phân tích đều nằm trong một tệp phát hiện base tổng hợp (*.bcl.bgzf) cho từng làn
và từng chu kỳ. Tệp phát hiện base tổng hợp chứa phát hiện base và điểm chất lượng đi kèm
cho mỗi cụm trong làn đó.

Tệp bộ lọc

Mỗi ô lại tạo thông tin bộ lọc được tổng hợp vào 1 tệp bộ lọc (*.filter) cho từng làn. Tệp bộ lọc chỉ
định xem một cụm có đi qua bộ lọc hay không.

Tệp vị trí cụm

Các tệp vị trí cụm (*.locs) chứa các tọa độ X, Y cho mỗi cụm trong một ô. Một tệp vị trí cụm sẽ
được tạo cho mỗi làn trong quá trình tạo mẫu.

Tệp chỉ thị phát
hiện base

Một tệp chỉ thị phát hiện base (*.bci) được tạo cho mỗi làn để lưu giữ thông tin về ô gốc. Tệp chỉ
thị chứa cặp giá trị của từng ô, tức là gồm số ô và số lượng cụm trong ô đó.

RTA2 cung cấp số liệu trong thời gian thực về chất lượng lần chạy, được lưu trữ dưới dạng tệp InterOp.
Tệp InterOp là đầu ra nhị phân chứa các số liệu ở cấp độ đoạn đọc, chu kỳ và ô.

Xử lý lỗi
RTA2 tạo các tệp nhật ký và ghi các tệp đó vào thư mục RTALogs. Lỗi được ghi lại trong một tệp lỗi ở
định dạng *.tsv.
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Các tệp nhật ký và lỗi sau được chuyển tới thư mục đích đầu ra cuối cùng ở cuối quá trình xử lý:
u

*GlobalLog*.tsv tóm tắt các sự kiện quan trọng trong lần chạy.

u

*LaneNLog*.tsv liệt kê các sự kiện xử lý của từng làn.

u

*Error*.tsv liệt kê các lỗi đã xảy ra trong lần chạy.

u

*WarningLog*.tsv liệt kê các cảnh báo đã xảy ra trong lần chạy.

Universal Copy Service
NextSeq 550Dx đi kèm Universal Copy Service. RTA2 yêu cầu dịch vụ này sao chép tệp từ vị trí gốc
đến vị trí đích và dịch vụ này xử lý yêu cầu sao chép theo thứ tự nhận được yêu cầu. Nếu xảy ra ngoại
lệ, tệp sẽ được xếp lại vào hàng đợi sao chép dựa trên số lượng tệp trong hàng đợi sao chép.

Quy trình công việc của Real-Time Analysis
Tạo mẫu
Gh i n h ận và t rích xu ất
cư ờ n g đ ộ
Hiệu ch ỉn h đ ịn h p h a
Ph át h iện b ase
Ch ấm đ iểm ch ất lư ợ n g

Ánh xạ vị trí cụm.
Ghi lại vị trí của từng cụm trên tế bào dòng chảy và xác định giá trị cường độ của từng cụm.

Hiệu chỉnh các ảnh hưởng của quá trình định pha và tiền định pha.
Xác định một phát hiện base cho mỗi cụm.
Ấn định điểm chất lượng cho mỗi phát hiện base.

Tạo mẫu
Bước đầu tiên trong quy trình công việc của RTA là tạo mẫu, tức là xác định vị trí của mỗi cụm trong ô
bằng cách sử dụng các tọa độ X và Y.
Việc tạo mẫu yêu cầu dữ liệu hình ảnh từ 5 chu kỳ đầu tiên trong lần chạy. Sau khi chụp ảnh xong chu
kỳ mẫu cuối cùng của ô, mẫu sẽ được tạo.
LƯU Ý Để phát hiện cụm trong khi tạo mẫu, phải có ít nhất 1 base không phải G trong 5 chu kỳ đầu tiên. Với
mọi trình tự chỉ thị, RTA2 yêu cầu ít nhất 1 base không phải G trong 2 chu kỳ đầu tiên.
Mẫu được dùng làm tham chiếu cho bước tiếp theo là ghi nhận và trích xuất cường độ. Các vị trí cụm
của toàn bộ tế bào dòng chảy được ghi vào các tệp vị trí cụm (*.locs), mỗi làn 1 tệp.

Ghi nhận và trích xuất cường độ
Quy trình ghi nhận và trích xuất cường độ bắt đầu sau khi tạo mẫu.
u

Bước ghi nhận căn chỉnh các hình ảnh chụp được trong mỗi chu kỳ chụp ảnh tiếp theo dựa trên mẫu
này.

u

Bước trích xuất cường độ xác định giá trị cường độ cho từng cụm trong mẫu của một hình ảnh cụ
thể.

Nếu bất kỳ hình ảnh nào trong một chu kỳ không được ghi nhận thành công thì ô đó trong chu kỳ sẽ
không được tạo phát hiện base.
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Hiệu chỉnh định pha
Trong phản ứng giải trình tự, mỗi sợi ADN trong một cụm kéo dài thêm 1 base trong mỗi chu kỳ.
Định pha và tiền định pha xảy ra khi một sợi trở nên không hợp pha với chu kỳ kết hợp hiện tại.
u

Định pha xảy ra khi một base rơi lại phía sau.

u

Tiền định pha xảy ra khi một base nhảy lên phía trước.
Hình 24 Định pha và tiền định pha

A Đoạn đọc có base định pha
B Đoạn đọc có base tiền định pha.
RTA2 hiệu chỉnh các ảnh hưởng của định pha và tiền định pha, nhờ vậy tối đa hóa chất lượng dữ liệu ở
mỗi chu kỳ trong suốt lần chạy.

Phát hiện base
Quá trình phát hiện base sẽ xác định một base (A, C, G hoặc T) cho mỗi cụm của một ô cho trước ở
một chu kỳ cụ thể. Thiết bị NextSeq 550Dx sử dụng phương pháp giải trình tự 2 kênh. Phương pháp này
chỉ cần 2 hình ảnh để mã hóa dữ liệu cho 4 base ADN, 1 từ kênh đỏ và 1 từ kênh xanh lục.
Các cường độ trích xuất từ một hình ảnh được so sánh với một hình ảnh khác dẫn đến 4 quần thể riêng
biệt, mỗi quần thể tương ứng với một nucleotide. Quá trình phát hiện base xác định mỗi cụm thuộc về
quần thể nào.
Hình 25 Trực quan hóa cường độ của cụm
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Bảng 1 Phát hiện base trong giải trình tự hai kênh
Base

K ên h
đỏ

K ên h xan h lụ c

A

1 (bật)

1 (bật)

Các cụm thể hiện cường độ ở cả kênh đỏ và xanh lục.

C

1 (bật)

0 (tắt)

Các cụm chỉ thể hiện cường độ ở kênh đỏ.

G

0 (tắt)

0 (tắt)

Các cụm không thể hiện cường độ nào tại vị trí cụm đã xác định.

T

0 (tắt)

1 (bật)

Các cụm chỉ thể hiện cường độ ở kênh xanh lục.

K ết q u ả

Các cụm đi qua bộ lọc
Trong lần chạy, RTA2 lọc dữ liệu thô để xóa các đoạn đọc không đáp ứng được ngưỡng chất lượng dữ
liệu. Các cụm chồng chéo và chất lượng thấp sẽ được loại bỏ.
Đối với quá trình phân tích 2 kênh, RTA2 sử dụng hệ thống dựa trên quần thể để xác định độ tinh khiết
của phát hiện base. Các cụm đi qua bộ lọc (PF, Pass Filter) khi có không quá 1 phát hiện base trong 25
chu kỳ đầu có độ tinh khiết < 0,63. Các cụm không đi qua bộ lọc không được phát hiện base.

Các lưu ý về việc lập chỉ thị
Quy trình dành cho các đoạn đọc chỉ thị phát hiện base khác với quy trình phát hiện base trong các
đoạn đọc khác.
Đoạn đọc chỉ thị phải bắt đầu với ít nhất 1 base không phải loại G ở một trong 2 chu kỳ đầu. Nếu Đoạn
đọc chỉ thị bắt đầu với 2 phát hiện base loại G thì sẽ không có cường độ tín hiệu nào được tạo ra. Tín
hiệu phải xuất hiện ở một trong 2 chu kỳ đầu để đảm bảo hiệu suất tách đoạn.
Để tăng hiệu lực tách đoạn, hãy chọn trình tự chỉ thị cung cấp tín hiệu trong ít nhất 1 kênh, tốt nhất là
trong cả 2 kênh, ở mọi chu kỳ. Làm theo hướng dẫn này để tránh các tổ hợp chỉ thị chỉ cho ra base G ở
mọi chu kỳ.
u

Kênh đỏ: A hoặc C

u

Kênh xanh lục: A hoặc T

Quy trình phát hiện base này đảm bảo độ chính xác khi phân tích các mẫu ít kênh.

Chấm điểm chất lượng
Điểm chất lượng là dự đoán về xác suất xảy ra một phát hiện base không chính xác. Điểm Q cao hơn
đồng nghĩa với một kết quả đọc base có chất lượng cao hơn và độ chính xác cao hơn.
Điểm Q là một cách đơn giản để truyền đạt các xác suất lỗi nhỏ. Điểm chất lượng được biểu thị dưới
dạng Q(X), trong đó X là số điểm. Bảng dưới đây cho thấy mối quan hệ giữa điểm chất lượng và xác
suất lỗi.
Điểm ch ất lư ợ n g Q(X)

Xác su ất lỗ i

Q40

0,0001 (1 trên 10.000)

Q30

0,001 (1 trên 1.000)

Q20

0,01 (1 trên 100)

Q10

0,1 (1 trên 10)

LƯU Ý Chấm điểm chất lượng dựa trên một phiên bản sửa đổi của thuật toán Phred.
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Chấm điểm chất lượng tính toán một bộ dự báo cho mỗi kết quả đọc base, rồi sử dụng các giá trị dự báo
để tìm kiếm điểm Q trong một bảng chất lượng. Bảng chất lượng được tạo ra để cung cấp các dự đoán
chất lượng chính xác tối ưu cho các lần chạy được tạo ra bởi một cấu hình cụ thể của nền tảng giải trình
tự và phiên bản quy trình hóa học.
Sau khi điểm chất lượng được xác định, kết quả được ghi lại trong các tệp phát hiện base (*.bcl.bgzf).
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Tệp đầu ra giải trình tự
L o ại t ệp

Mô t ả, vị t rí và t ên t ệp

Tệp phát hiện base

Mỗi ô được phân tích đều nằm trong một tệp phát hiện base, được tổng hợp thành 1 tệp cho
từng làn và từng chu kỳ. Tệp tổng hợp chứa phát hiện base và điểm chất lượng được mã hóa
cho mỗi cụm của làn đó.
Data\Intensities\BaseCalls\L00[X]: Các tệp được lưu trữ trong 1 thư mục cho mỗi làn.
[Chu kỳ].bcl.bgzf, trong đó [Chu kỳ] thể hiện số chu kỳ có 4 chữ số. Các tệp phát hiện base được
nén bằng phương thức nén gzip theo khối.

Tệp chỉ thị phát
hiện base

Với mỗi làn, tệp chỉ thị nhị phân liệt kê thông tin ô gốc thành một cặp giá trị cho từng ô, tức là
gồm số ô và số lượng cụm trong ô đó.
Tệp chỉ thị phát hiện base được tạo vào lần đầu tạo tệp phát hiện base cho làn đó.
Data\Intensities\BaseCalls\L00[X]: Các tệp được lưu trữ trong 1 thư mục cho mỗi làn.
s_[Làn].bci

Tệp vị trí cụm

Với mỗi ô, tọa độ XY của tất cả các cụm được tổng hợp vào 1 tệp vị trí cụm cho mỗi làn. Tệp vị
trí cụm là kết quả của việc tạo mẫu.
Data\Intensities\L00[X]: Các tệp được lưu trữ trong 1 thư mục cho mỗi làn.
s_[làn].locs

Tệp bộ lọc

Tệp bộ lọc chỉ định xem một cụm có đi qua bộ lọc hay không. Thông tin bộ lọc được tổng hợp
vào 1 tệp bộ lọc cho mỗi làn và đoạn đọc.
Các tệp bộ lọc được tạo ở chu kỳ 26 bằng 25 chu kỳ dữ liệu.
Data\Intensities\BaseCalls\L00[X]: Các tệp được lưu trữ trong 1 thư mục cho mỗi làn.
s_[làn].filter

Tệp InterOp

Tệp báo cáo nhị phân. Các tệp InterOp được cập nhật trong suốt lần chạy.
Thư mục InterOp

Tệp cấu hình RTA

Được tạo ra khi bắt đầu lần chạy, tệp cấu hình RTA liệt kê chế độ cài đặt của lần chạy.
[Thư mục gốc], RTAConfiguration.xml

Tệp thông tin lần
chạy

Liệt kê tên lần chạy, số chu kỳ trong mỗi đoạn đọc, đoạn đọc có phải là đoạn đọc được lập chỉ thị
hay không cũng như số lượng dải và ô trên tế bào dòng chảy. Tệp thông tin lần chạy được tạo ở
đầu lần chạy.
[Thư mục gốc], RunInfo.xml

Ô trên tế bào dòng chảy
Ô là các vùng chụp ảnh nhỏ trên tế bào dòng chảy được xác định là trường ngắm của máy ảnh. Tổng số
ô phụ thuộc vào số lượng làn, dải và bề mặt được chụp ảnh trên tế bào dòng chảy, cũng như cách các
máy ảnh phối hợp để thu thập hình ảnh. Các tế bào dòng chảy hiệu suất cao có tổng cộng 864 ô.
Bảng 2 Ô trên tế bào dòng chảy
Th àn h p h ần củ a t ế
b ào d ò n g ch ảy

Hiệu su ất
cao

Mô t ả

Số làn

4

Làn là một kênh vật lý có cổng đầu ra và đầu vào riêng.

Số bề mặt

2

Tế bào dòng chảy được chụp ảnh ở 2 bề mặt: trên và dưới. Mặt trên và mặt
dưới của 1 ô lần lượt được chụp ảnh, rồi đến ô tiếp theo.

Số dải ở mỗi làn

3

Dải là một cột ô trong làn.
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Th àn h p h ần củ a t ế
b ào d ò n g ch ảy

Hiệu su ất
cao

Mô t ả

Số đoạn máy ảnh

3

Thiết bị sử dụng 6 máy ảnh để chụp ảnh tế bào dòng chảy theo 3 đoạn của
mỗi làn.

Số ô ở mỗi dải trong
một đoạn máy ảnh

12

Ô là vùng trên tế bào dòng chảy được máy ảnh coi là 1 hình ảnh.

Tổng số ô được chụp
ảnh

864

Tổng số ô bằng số làn × số bề mặt × số dải × số đoạn máy ảnh × số ô ở mỗi dải
trong một đoạn.

Đánh số làn
Làn 1 và 3, gọi là cặp làn A, được chụp ảnh cùng lúc. Làn 2 và 4, gọi là cặp làn B, được chụp ảnh sau
khi đã chụp xong cặp làn A.
Hình 26 Đánh số làn

A Cặp làn A: Làn 1 và 3
B Cặp làn B: Làn 2 và 4

Đánh số dải
Mỗi làn được chụp ảnh theo 3 dải. Các dải được đánh số từ 1 đến 3 đối với tế bào dòng chảy hiệu suất
cao.
Hình 27 Đánh số dải

Đánh số máy ảnh
Thiết bị NextSeq 550Dx dùng 6 máy ảnh để chụp ảnh tế bào dòng chảy.
Các máy ảnh được đánh số từ 1 đến 6. Các máy ảnh từ 1 đến 3 chụp ảnh làn 1. Các máy ảnh từ 4 đến
6 chụp ảnh làn 3. Sau khi chụp ảnh làn 1 và 3, mô-đun chụp ảnh di chuyển theo chiều ngang để chụp
ảnh làn 2 và 4.
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Hình 28 Đánh số máy ảnh và đoạn (Trong hình minh họa là tế bào dòng chảy hiệu suất cao)

Đánh số ô
Mỗi dải trong một đoạn máy ảnh có 12 ô. Các ô được đánh số từ 01 đến 12, bất kể số dải hay đoạn máy
ảnh, và được thể hiện bằng 2 chữ số.
Hình 29 Đánh số ô

Số ô hoàn thiện bao gồm 5 chữ số thể hiện vị trí, cụ thể như sau:
u

B ề mặt: 1 thể hiện mặt trên; 2 thể hiện mặt dưới

u

Dải : 1, 2 hoặc 3

u

Máy ảnh: 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6

u

Ô: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 hoặc 12

Ví dụ: Số ô 12508 chỉ mặt trên, dải 2, máy ảnh 5 và ô 8.
Số ô hoàn thiện gồm 5 chữ số này được dùng trong tên tệp của hình ảnh thu nhỏ và tệp định pha thực
nghiệm. Để biết thêm thông tin, xem mục Tệp đầu ra giải trình tự trên trang 63.
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Cấu trúc thư mục đầu ra
Phần mềm vận hành tự động tạo tên thư mục đầu ra.
Data
Intensi ti es
B aseCal l s
L001: Các tệp phát hiện base của làn 1, được tổng hợp vào 1 tệp trong mỗi chu kỳ.
L002: Các tệp phát hiện base của làn 2, được tổng hợp vào 1 tệp trong mỗi chu kỳ.
L003: Các tệp phát hiện base của làn 3, được tổng hợp vào 1 tệp trong mỗi chu kỳ.
L004: Các tệp phát hiện base của làn 4, được tổng hợp vào 1 tệp trong mỗi chu kỳ.
L001: Tệp *.locs tổng hợp của làn 1.
L002: Tệp *.locs tổng hợp của làn 2.
L003: Tệp *.locs tổng hợp của làn 3.
L004: Tệp *.locs tổng hợp của làn 4.
Images
Focus
L001: Hình ảnh lấy nét của làn 1.
L002: Hình ảnh lấy nét của làn 2.
L003: Hình ảnh lấy nét của làn 3.
L004: Hình ảnh lấy nét của làn 4.
InterOp: Tệp nhị phân.
Logs: Tệp nhật ký mô tả các bước vận hành.
Reci pe: Tệp công thức dành riêng cho từng lần chạy được đặt tên theo ID hộp thuốc thử.
RTA Logs: Tệp nhật ký mô tả các bước phân tích.
RTAComplete.txt
RTAConfiguration.xml
RunInfo.xml
RunParameters.xml
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Chỉ mục
Â
âm thanh 20

B
bàn phím 20
bảo trì phòng ngừa 39
bảo trì thiết bị
vật tư tiêu hao 7
bảo trì, phòng ngừa 39
biểu tượng
Local Run Manager 13
lỗi và cảnh báo 9
nhật ký hoạt động 50
thu nhỏ NOS 10
trạng thái 9
bộ lọc độ tinh khiết 61
bộ lọc không khí 3, 42

C
các cặp làn 64
các cụm đi qua bộ lọc 61
các chế độ cài đặt bảo trì 47
các chế độ cài đặt cấu hình 56
các chế độ cài đặt hệ thống 20, 47
các chế độ cài đặt quản trị và tác vụ 44
các chế độ cài đặt tài khoản dịch vụ 48
các lưu ý về việc lập chỉ thị 61
cảnh báo về trạng thái 9
công tắc nguồn 19
cường độ 60
chế độ RUO 20, 22
chụp ảnh, giải trình tự 2 kênh 60

D
dịch vụ giám sát Illumina Proactive 21
dung lượng ổ đĩa
kiểm tra 9
dữ liệu
thời hạn sao lưu 47

Đ
đánh số dải 64
đánh số làn 64
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đánh số máy ảnh 64
đánh số ô 65
đào tạo trực tuyến 1
đi qua bộ lọc (PF) 61
điểm chất lượng 61
định pha thực nghiệm 60
định pha, tiền định pha 60
độ dài đoạn đọc 24, 26

F
formamide, vị trí số 6 31

G
giải trình tự
giới thiệu 24
vật tư tiêu hao do người dùng tự chuẩn bị 7
giải trình tự trong quá trình phân tích 12

H
hỗ trợ kỹ thuật 71
hỗ trợ khách hàng 71
hộp dung dịch đệm 6, 30
hộp thuốc thử
ngăn chứa số 28 40
ngăn chứa số 6 31
tổng quan 5
hướng dẫn về nước ở cấp độ dùng trong phòng
thí nghiệm 8

K
kiểm tra hệ thống 51
kiểm tra trước lần chạy 32
khả năng tương thích
tế bào dòng chảy, hộp thuốc thử 4
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