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1000000009869(

ישותבמעבדה,השטחמפרטאתמתאר יםהחשמלדר ל ו יק ים.וש י יבת סב

יך ותמדר יח ותבט ימ שלותא
NextSeqמכשיר 550Dxמסמך )
)1000000009868מס'

ידעמספק יעלמ ל ו יק ותש יח ותבהפעלה,בט ותהצהר ימ ותתא י ו ו המכשיר.ות
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יך ןמדר ו י ע ורל הפעלתעב
NextSeq 550Dxמחקרבמצב

מסמך )1000000041922מס'(

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

לך. י א ו

יך NextSeqמערכתמדר ירהמספק550 יתסק יעלכלל יב ותהמכשיר,רכ ורא יםהמכשירלהפעלתה וקהונהל לתחז
ן ו ות.ופתר י ע ב

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

NextSeqהמכשירשלהתמיכהדףבבקר 550DxשלהאינטרנטבאתרIlluminaתוכנה,להורדותלתיעוד,לגשתכדי
צות.ולשאלותמקוונתלהדרכה נפו

NextSeqשלהתמיכהדפיבבקר 550DxשלהאינטרנטבאתרIlluminaלהדרכהתוכנה,להורדותלתיעוד,לגשתכדי
צות.ולשאלותמקוונת נפו

המכשיררכיבי
NextSeqהמכשיר 550Dxתאים.4ו-סטטוסשורתמגע,מסךצגכולל

יבי1איור  כ המכשירר

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

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

למקומותיהם.הרכיביםאתומזיזהאוטומטיתנסגרתההדמיהתאדלתהזרימה,

ובופרמגיבתאי
צוףהפעלתהגדרת NextSeqבמכשיררי 550Dxןכדיהבופרולתאהמגיבלתאגישהמצריכה החומריםאתלטעו

ןלהפעלההמתכלים צלו.שכברהמגיביםמכלאתולרוק נו

ובופרמגיבתאי2איור 

Aןהימנילאזורמתחתתפסעםהמגיבתאאתמכסה—מגיבתאדלת מחסניתמוחזקתהמגיבבתאהדלת.שלהתחתו
המגיב.

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

ןתא אווירמסנ
ןתא ןאתמחזיקהאווירמסנ ןאתהחלףהמכשיר.בגבוממוקםהאווירמסנ עלמידעלקבלתיום.90מדיהאווירמסנ

ן,החלפת ןהחלפתראההמסנ וירמסנ .34בעמודאו

NextSeqתוכנת 550Dx
צוף.הפעלותמבצעיםאשרמשולביםיישומיםכוללתהמכשירתוכנת רי

tכנת NextSeqשלהבקרהתו (NCS(–צוף.הפעלתלהגדרתהשלביםלאורךאותךמנחההבקרהתוכנת רי
tכנת Real-Timeתו Analysis (RTA(—ןוקישורתמונהניתוחמבצעת המכשירההפעלה.במהלךבסיסיםבי

NextSeq 550Dxב-משתמשRTA v2,לגרסאותביחסחשוביםוארכיטקטורהתכונותהבדליכוללתאשר
ןניתוחראהנוסף,מידעלקבלתהקודמות. .49בעמודאמתבזמ

סטטוססמלי
במהלךאוהפעלההגדרתבמהלךבתנאיםשינויכלעלמצביעNCSשלהעליונההימניתבפינהסטטוססמל

ההפעלה.
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סמל
סטטוס

תיאורסטטוסשם

Status OKוס סטט ן)( י ינה.המערכתתק תק

Processing(וד יב ע וד.מבצעתהמערכת( יב ע

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

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

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

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

הערה
ןההודעהלאפור.צבעהאתמשנהוההודעההסמלמצבאתמאפסהודעהאישור בחרהואאםלמשתמשגלויהעדיי
מחדש.מופעלתNCSש-ברגענעלמתהיאאולםבסמל,

ן הפעלהלחצ
ן צ NextSeqה-שבחזיתההפעלהלח 550Dxןהמכשיר.ולמחשבלמכשירהחשמלאספקתאתמפעיל ההפעלהלחצ
NextSeqבאתחולמחדל,כברירתלמכשיר.החשמלאספקתבמצבבתלותהבאות,הפעולותאתמבצע 550Dxנכנס
ן.למצב אבחו
.9בעמודהמכשירהפעלתראההמכשיר,שלראשוניתהפעלהעלמידעלקבלת

יראההמכשיר,כיבויעלמידעלקבלת .37בעמודהמכשירכיבו

פעולהחשמלאספקתמצב

למכשירהחשמלאספקת
יה ו כב

ןעללחץ יהלחצ יקכד החשמל.אספקתאתלהדל

למכשירהחשמלאספקת
לקת ו ד

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

למכשירהחשמלאספקת
לקת ו ד

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

צוףהפעלתבמהלךהמכשירכיבויהערה צררי שימושיתאפשרלאסופית.היאהפעלהעצירתמיידי.באופןההפעלהאתעו
צוףונתוניבהפעלהבשימוששהיוהמתכליםבחומריםחוזר יישמרו.לאמההפעלההרי

חוזרלשימושהניתןBeadChipמתאםשלכלליתסקירה
ןBeadChipה-מתאם צורהשמורBeadChipה-הסריקה.במהלךBeadChipה-אתמחזיקחוזרלשימושהנית ב

ן,לאחרההחזקה.תפסבאמצעותהמתאםשלהשקועבמדףמאובטחת ןBeadChipה-מתאםמכ בתאהבמהלתוךנטע
ההדמיה.
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יתןBeadChipמתאם3איור  חוזרלשימושהנ

AמתאםBeadChip
Bהחזקהתפס

מגיביםערכתשלכלליתסקירה

צוףמתכליםחומריםשלכלליתסקירה לרי
צוףהמתכליםהחומרים NextSeqלהפעלתהנדרשיםלרי 550Dxכלפעמי.חד-לשימושבערכהבנפרדמסופקים

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

חומריםאחרמדויקמעקבלשם)RFID(רדיותדרבזיהוימשתמשיםהבופרומחסניתהמגיבמחסניתהזרימה,תא
ותאימות.מתכלים

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

הערה
צוףהמתכליםהחומריםעלשמור לשימוש.מוכניםשיהיועדבאריזותיהםמאוחסניםהםכאשרלרי

ן הערכהתאימותסימו
וניםמסומניםהערכהרכיבי ןתאימותעללהצביעכדיצבעקידודבעליבמחו ןזרימהתאיבי מגיבים.מחסניותלבי

אוניברסלית.היאהבופרמחסניתתואמים.זרימהובתאמגיבבמחסניתתמידהשתמש
ןמופיעמגיבומחסניתזרימהתאכלעל גבוהה)Highסימו בינונית).Midאו( שלההכנהבעתהתוויתאתתמידבדוק(

להפעלה.מתכליםחומרים
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ןהערכהסוג יתעלסימו ו התו

י יב וקהבעלתערכהרכ וההתפ גב

י יב וקהבעלתערכהרכ יתתפ ונ ינ ב

הזרימהתאשלכלליתסקירה
הזרימהתאמחסנית4איור 

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

צריםשעליוזכוכיתבסיסהואהזרימהתא צעתאשכולותנו צוף.תגובתומבו ןהזרימהתאהרי תאמחסניתבתוךנתו
זרימה.

צעותשלהםשההדמיותמסלולים4מכילהזרימהתא בזוגות.מבו
tצמד3ו-1למסלולים ן.באותוהדמיהמתבצעת)Aמסלולים( הזמ
tצמד4ו-2למסלולים מסתיימת.Aמסלוליםצמדשלההדמיהכאשרהדמיהמתבצעת),Bמסלולים(

צוףמתבצעהזרימהבתאמסלולים,4ישהזרימהשבתאלמרות צוספריותסדרתשלאואחתספרייהשלרקרי שקוב
המסלולים.4לכלהזרימהלתאאוטומטיתומועברותיחידמכלמתוךהמגיבבמחסניתנטענותספריותבמאגר.
צעתמהמסלוליםאחדכלשלההדמיה תאאריחיראהנוסף,מידעלקבלתאריחים.המכוניםקטניםהדמיהבאזורימבו
.53בעמודהזרימה
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מגיבמחסניתשלכלליתסקירה
ומכליםRFIDמעקבעםפעמיחד-לשימושמתכלהחומרהיאהמגיבמחסנית שמולאואלומיניוםברדידיהעטופים 
צירתבמגיבימראש צוף.אשכולותי ורי

מגיבמחסנית5איור 

כנו.ספריותלטעינתייעודיאגירהמכלכוללתהמגיבמחסנית מועברותהספריותההפעלה,שמתחילהאחרישהו
הזרימה.לתאהאגירהממכלאוטומטית

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

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

ים עהלגרוםעלוליםהעיני מעבדהוחלוקכפפות,לעיניים,מגןהכוללמגן,בציודהשתמשגופנית.לפגי
כוןבהתאם בהתאםאותםוהשלךכימיתבפסולתשמטפליםכפיהמשומשיםבמגיביםטפלהחשיפה.לסי
ןובטיחות,בריאותסביבה,עלנוסףלמידעהחלים.והמקומייםהלאומייםהאזוריים,ולתקניםלחוקים עיי
ן .support.illumina.com/sds.htmlשבכתובתהבטיחותבגיליו
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שמוריםאגירהמכלי
י6איור  ל כ ספריםאגירהמ ממו

תיאורמיקום

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

ותטעינת10 י ספר

#6במיקוםלהסרהניתןמכל
ציהמגיבכוללתמראששמולאההמגיבמחסנית בטוחהבהשלכהלסייעכדיפורמאמיד.מכילאשר6במיקוםדנטור

צוף,הפעלתאחריבשימושהיהשלאמגיבכלשל ן6שבמיקוםהמכלהרי הסרתראהנוסף,מידעלקבלתלהסרה.נית
.20בעמוד#6ממיקוםמשומשאגירהמכל

בופרמחסניתשלכלליתסקירה
שטיפה.ובתמיסתבבופריםמראששמולאומכליםשלושההמכילפעמיחד-לשימושמתכלהחומרהיאהבופרמחסנית
צוףמספיקההבופרמחסניתתכולת אחד.זרימהתאשללרי

בופרמחסנית7איור 
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העבודהתחילת2פרק
9המכשירהפעלת
10המערכתהגדרותשלאישיתהתאמה

וד י יםוחומריםצ 11המשתמשידיעל-המסופקיםמתכל

המכשירהפעלת
.(מופעל)Iלמצבמצביהדו-ההפעלהמתגאתהעבר

עלהמתג8איור  המכשירבגבהממוקםההפ

ןעללחץ1 ןהמגיב.תאשמעלההפעלהלחצ אתומפעיללמכשירהחשמלאספקתאתמפעילההפעלהלחצ
התוכנה.ואתבמכשירהמשולבהמחשב

ן9איור  עלהלחצ המכשירבחזיתהממוקםההפ

ן2 טעינתה.אתתסייםההפעלהשמערכתעדהמת
ןהמערכתאתומאתחלתמופעלת)NCS(NextSeqשלהבקרהתוכנת האתחולששלבלאחראוטומטי.באופ
בית)Homeהמסךיושלם, ייפתח.(

ן3 Localל-שלךוהסיסמההמשתמששםאתהז Run Manager.
ןהגדרתעלמידעלקבלת.1בעמודמשתמשיםסיסמאותראהסיסמאות,עלמידעלקבלת Localב-חשבו Run

Manager,1בעמודניהולשלומשימותהגדרותראה.

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

המכשיר.

ןצבעסרגלהביתמסךמצב ו ו י הסטטוססמלכ

ןמצב ו יםאבח כ ו יםבר לNextSeqDxאלהבא ו יכח ופק א

יםמחקרמצב כ ו יםבר יכתוםNextSeqאלהבא כ אנ

המערכתהגדרותשלאישיתהתאמה
השמעהגדרותהקלט,העדפותהמכשיר,זיהויעבוראישיתלהתאמהניתנותמערכותהגדרותכוללתההפעלהמערכת
.45בעמודהמערכתהגדרותשלתצורהקביעתראההרשת,תצורתהגדרותאתלשנותכדיהפלט.תיקייתומיקום

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

המכשירשלוהכינויהאווטארשלאישיתהתאמה
Manageבחרהבית,במסך1 Instrumentמכשיר).(ניהול

Systemבחר2 Customizationמערכת).שלאישית(התאמה

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

Nickבשדה4 Name,(י כינו ן( המכשיר.עבורמועדףשםהז

במסך.ולהתקדםההגדרותאתלשמורכדי(שמור)Saveבחר5
מהמסכים.אחדכלשלהעליונההשמאליתבפינהמופיעיםוהשםהתמונה

צלילמקלדתאפשרותהגדרת חיוויו
Manageבחרהבית,במסך1 Instrumentמכשיר).(ניהול

Systemבחר2 Customizationמערכת).שלאישית(התאמה

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

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

במסך.ולהתקדםההגדרותאתלשמורכדי(שמור)Saveבחר5
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ההפעלההגדרתאפשרויותשלהגדרה
Manageבמסך1 Instrumentבחרמכשיר),(ניהולSystem Customizationהמערכת).שלאישית(התאמה

ן2 ןתיבתאתסמ Useהסימו Advanced Load Consumablesכדימתקדמת)מתכליםחומריםבטעינת(השתמש
יחיד.מסךדרךההפעלהשלהמתכליםהחומריםכלשלטעינהלאפשר

ן3 ןתיבתאתסמ Skipהסימו Pre-Run Check Confirmationלהתחילכדיהפעלה)לפניבדיקהאישורעל(דלג
צוף שהצליחה.אוטומטיתבדיקהלאחראוטומטירי

צאתההגדרותאתלשמורכדי(שמור)Saveבחר4 מהמסך.ול

אוטומטיתהשלכהאפשרותהגדרת
Manageבמסך1 Instrumentבחרמכשיר),(ניהולSystem Customizationהמערכת).שלאישית(התאמה

ן2 ןתיבתאתסמ Purgeהסימו Consumables at End of Runלהשליךכדיההפעלה)בסוףמתכליםחומרים(השלך
צלוהמגיביםלמכלהמגיביםממחסניתבשימושהיושלאהמגיביםאת הפעלה.כללאחראוטומטיתשנו

העבודה.זרימתאתמאריכהמתכליםחומריםשלאוטומטיתהשלכההערה

צאתההגדרותאתלשמורכדי(שמור)Saveבחר3 מהמסך.ול

המשתמשידיעל-המסופקיםמתכליםוחומריםציוד
ציודהמתכליםהחומרים NextSeqבמכשירבשימושנמצאיםהבאיםוה 550Dx.ציודהמתכליםהחומרים הבאיםוה
צוףהמתכלים,החומריםהכנתבפעולותבשימושנמצאים ןנוסף,מידעלקבלתהמכשיר.ותחזוקתהרי י מדריךבעי
NextSeqשלהמערכת 550.

צוףמתכליםחומרים לרי

מטרהספקמתכלהחומר

ות י ל,מטל ו וה כ ל70%אל י ופ ופר יז א
ו א

ל, ו 70%אתנ

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

י ו יק ימהתאנ יתומטרהזר כלל

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

י ו יק ימהתאנ יתומטרהזר כלל

ןלתחזוקהמתכליםחומרים בעיותופתרו

מטרהספקמתכלהחומר

NaOCl,5%
ום י וד ס יט)( ור ל כ ו יפ ה

Sigma-Aldrich,מק"ט
239305

ו א צר( ו וה-מ ו בדרגתערךש
מעבדה)

יפת ותהמכשירשט ע יפהבאמצ יתהשט ידנ הפעלה;לאחרה
לל ו 0.12%ל-מד

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

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

ן ירמסנ ו ו י20022240מק"ט,Illuminaא ו יק ירנ ו ו כנסהא ורךלמכשירשנ ולצ ונ ינ צ
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מעבדהבדרגת-למיםבנוגעהנחיות
וניםללאבמיםאומעבדהבדרגת-במיםתמידהשתמש צועלשםי במיתשתמשאללעולםהמכשיר.עםההליכיםבי

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

tמגאוהם18מים )MΩ(

tמיםMilli-Q

tמיםSuper-Q

tמולקולריתביולוגיתבדרגהמים

ציוד

מקורפריט

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

ימעבדהספק8°Cעד2°Cמקרר, כלל
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ריצוף3פרק
13מבוא
צוףשלעבודהזרימת 14רי
יתהכנת יבמחסנ 14המג
15הזרימהתאהכנת
ותהכנת י צוףספר 15לרי

צוףהפעלתהגדרת 16רי
יטור 22הפעלההתקדמותנ

23אוטומטיבאופןהפעלהלאחרשטיפה

מבוא
צוףהפעלתלבצעכדי NextSeqבמכשיררי 550Dx,ן ןולאחרזרימהותאמגיבמחסניתהכ להנחיותבהתאםפעלמכ

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

צירת אשכולותי
צירתבמהלך ןולאחרהזרימהתאשלהשטחלפנינקשרותיחידותDNAמולקולותאשכולות,י צורכדימוגברותמכ לי

אשכולות.

צוף רי
צירת צעתהאשכולותשלהדמיהי צוףכימיתבאמצעותמבו ציםבשנירי ציפייםמסנניםושילוביערו אחדלכלהספ

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

ןבסיסים, ןסינו ןומת ו איכות.צי

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

צורך משני.ניתוחל

צוףהפעלתשלהזמןמשך רי
ןמשך צוףהפעלתשלהזמ צעים.המחזוריםבמספרתלוירי קצהעםהפעלההואהמקסימליההפעלהאורךהמבו

אינדקס.קריאות2עבורקריאהלכלמחזורים8עדובנוסף)1502x(קריאהבכלמחזורים150שלמשויך

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

י יפ שלך.הספצ

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

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

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

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

ן ע ימה.תאאתט הזר

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

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

כנתממשקדרךההפעלהאתנטר ו וההפעלהת וברמחשבא Localעםלרשתהמח Run Manager.

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

המגיבמחסניתהכנת
צוףכדי צליח,שהרי המגיב.למחסניתהמתייחסותלהוראותבהתאםלפעולהקפדי

צא1 ןהמגיבמחסניתאתהו .-15°Cעד-25°Cשלבטמפרטורהמהאחסו

יבשהופשרה,שהמחסניתאחריבנוזל.המחסניתאתתשקיעאלהמגיבים.להפשרתהבאותמהשיטותאחתבחר2
הבא.לשלבשתמשיךלפניאותה

יציבותמגבלתלהפשרהעדזמןטמפרטורה

יםאמבט ורהמ ות30°C60עד15°Cשלבטמפרט ותרלאדק ות6מ-י שע

2°Cעד8°C7ות ותרלאשע ים7מ-י ימ
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ההפשרה.זמןאתהארךמים,אמבטבאותואחתממחסניתיותרמפשיריםכאשרהערה

המגיבים.אתלערבבכדיפעמיםחמשהמחסניתאתהפוך3

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

ויר.בועותאתלהפחיתכדיהדלפקעלבעדינותהקש5 האו
צאותלהשגת ההפעלה.ולהגדרתהדגימהלטעינתישירותהתקדםמיטביות,תו

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

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

הזרימהתאהכנת
צא1 ןחדשזרימהתאהו .8°Cעד2°Cשלבטמפרטורהמאחסו

צדוהנחמהקופסההאלומיניוםאריזתאתהסר2 דקות.30למשךהחדרבטמפרטורתב

ןשלמההאלומיניוםאריזתכאשרהערה הימנעשעות.12עדהחדרבטמפרטורתלהישאריכולהזרימהתאנזק,בהואי
ן הזרימה.תאשלחוזריםוחימוםמצינו

צוףספריותהכנת לרי
ציהבצע בהתאםלהשתנותיכולהטעינהריכוזבפועל,מ"ל.1.3שלטעינהלנפחשלךהספריותשלודילולדנטור

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

ספריותשלודילולדנטורציה
ציהבצע הטעינהריכוזבפועל,.1.8 pMשלטעינהוריכוזמ"ל1.3שלטעינהלנפחשלךהספריותשלודילולדנטור
ןהוראות,לקבלתהספרייה.שלוהכימותההכנהלשיטותבהתאםלהשתנותיכול י ןעי ו לי הכנתעבורהמידעבגי

ספרייה.

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

נמוכה.סיביםתכולתעם

נקייה.מ"ל1טפטפתשלקצהבאמצעותהרדידאתדקור2

ן3 ןבעל#10מכללתוךמוכנותספריותשלמ"ל1.3טע Loadהסימו Library Hereן ן).ספרייה(טע שחרורבעתכא
האלומיניום.ברדידממגעהימנעהספריות,
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עינת10איור  ותט ספרי

צוףהפעלתהגדרת רי

BaseSpaceאלהתחברות
ן1 .BaseSpaceל-שלךוהסיסמההמשתמששםאתהז

(הבא).Nextבחר2

הזרימהתאטעינת
הקודמת.מההפעלההמשומשהזרימהתאאתהסר1

צא2 האלומיניום.מאריזתהזרימהתאאתהו

צאה11איור  וםמאריזתהו י לומינ הא

צאהצדקהמבנהבעלתהשקופההפלסטיקאריזתאתפתח3 הזרימה.תאאתוהו

1000000041922v03מס'מסמך HEB
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צאה12איור  עלתמהאריזההו הצדפהמבנהב

הזכוכיתאתיבשבאלכוהול.הספוגהעםסיביםנטולתמטליתבאמצעותהזרימהתאשלהזכוכיתמשטחאתנקה4
נמוכה.סיביםתכולתבעלתבמעבדהלשימושמטליתבאמצעות

הניקוי.שלבעלחזורהצורךבמידתנקי.הזרימהתאשלהזכוכיתשמשטחודאהערה

הבמה.עלהזרימהתאאתושיםהיישורפיניכנגדהזרימהתאאתישר5

עינת13איור  הזרימהתאט

(טעינה).Loadבחר6
מסומנים.והחיישניםבמסךמופיעהזרימהתאמזההאוטומטית,נסגרתהדלת

מצביטה.להימנעכדינסגרתכשהיאהזרימהתאמדלתידיךאתהרחקהערה

(הבא).Nextבחר7

ן צלוהמגיביםמכלריקו שנו
הדלת.שלהתחתונההשמאליתלפינהשמתחתהתפסבאמצעותהבופרמכלדלתאתפתח1

צלוהמגיביםמכלאתהסר2 החלים.לסטנדרטיםבהתאםהמכליםאתוהשלךשנו

1000000041922v03מס'מסמך HEB
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להסרת14איור  יביםמכ לוהמג צ ו שנ

לתמיכה.מתחתיוידךאתשיםהמכל,אתמסירכשאתההערה

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

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

צלוהמגיביםמכלאתהסט3 ןנקישהקולשייעצר.עדהבופרמכללתוךהריקשנו י צי במקומו.נמצאשהמכלמ

עינת15איור  לט יביםמכ לוהמג צ ו הריקשנ

1000000041922v03מס'מסמך HEB
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הבופרמחסניתטעינת
ן.מהתאבשימוששהיההבופרמחסניתאתהסר1 ו העלי

צה.אותהלמשוךואזהבופרמחסניתאתלהריםכדימסויםכוחנדרש החו

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

עינת16איור  יתט הבופרמחסנ

(הבא).Nextובחרהבופרתאדלתאתסגור3

ן המגיבמחסניתאתטע
הדלת.שלהתחתונההימניתלפינהשמתחתהתפסבאמצעותהמגיבמכלדלתאתפתח1

לתקנותבהתאםבשימושהיושלאהרכיביםאתהשלךהמגיב.מתאבשימוששהיההמגיבמחסניתאתהסר2
החלות.

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

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

נוסף,מידעלקבלתלהסרה.ניתן6שבמיקוםהמכלבשימוש,היהשלאהמגיבשלבטוחהלהשלכהלסייעכדיהערה
.20בעמוד#6ממיקוםמשומשאגירהמכלהסרתראה

ןולאחרתיעצרשהמחסניתעדהמגיבתאלתוךהמגיבמחסניתאתהסט3 המגיב.תאדלתאתסגורמכ

1000000041922v03מס'מסמך HEB
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עינת17איור  יתט מגיבמחסנ

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

מסומנים.והחיישנים

(הבא).Nextבחר5

#6ממיקוםמשומשאגירהמכלהסרת
ןהגומיכיסויאתהסרמהמכשיר,המשומשתהמגיבמחסניתאתשהסרתאחרי1 .#6מיקוםשלידהחריץמעלהמג

יתןפריטשל#6מיקום18איור  להסרהנ

Aןגומיכיסוי מג
B#6מיקום

ציאכדישמאלהאותהודחףמטהכלפיהשקופההפלסטיקלשוניתעללחץ2 המכל.אתלהו

החלות.לתקנותבהתאםהמכלאתהשלך3

ן י הפעלהפרמטריצי
Runבמסךהשלבים Setupהמערכת:לתצורתבהתאםמשתניםהפעלה)(הגדרות

tBaseSpace or BaseSpace Onsite)BaseSpaceאוBaseSpace Onsite(–במסךRun Setupהפעלה)(הגדרות
BaseSpaceהכרטיסייהבאמצעותשהוגדרוההפעלותמפורטות Prepהכנת)BaseSpace.(ההפעלהאם
Runבמסךמופיעהלאהמיועדת Setupצוףמסומנתשההפעלהודאהפעלה),(הגדרות .BaseSpaceב-לרי

tStandalone(עצמאית Runהמסך–( Setupההפעלה.פרמטרילהגדרתשדותכוללהפעלה)(הגדרות

)BaseSpace(תצורתזמינההפעלהבחר
הזמינות.ההפעלותרשימתמתוךהפעלהשםבחר1

ןאוברשימהלגלולכדיומטהמעלהבחציםהשתמש (חיפוש).Searchבשדההפעלהשםלהזי
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(הבא).Nextבחר2

ההפעלה.פרמטריאתאשר3
tRun Nameב-שהוקצהכפיההפעלה,שם–הפעלה)(שםBaseSpace.
tLibrary IDצוהספריותשם–ספרייה)(מזהה .BaseSpaceב-שהוקצהכפיבמאגרשקוב
tRecipe(ן ן,שם–(מתכו NextSeqהמתכו High)NextSeq(אוגבוההNextSeq Mid)NextSeq,(בינונית

בהפעלה.בשימוששהייתההמגיבבמחסניתבתלות
tRead Typeמשויך.קצהאויחידהקריאה–קריאה)(סוג
tRead Lengthקריאה.בכלהמחזוריםמספר–קריאה)(אורך
t[י ל ונ י אופצ רלוונטי.אםאישית,בהתאמהתחלים[
tRun parametersפרמטרי קריאה.בכלהמחזוריםמספראוהקריאותמספראתשנה–הפעלה)(
tCustom primersלקבלתאישית.המוגדריםהתחליםעבורההגדרותאתשנה–אישית)בהתאמה(תחלים

.)15057456מס'(מסמךNextSeqשלאישיתבהתאמהתחליםמדריךראהנוסףמידע
tPurge consumables for this runלהשליךכדיההגדרהאתשנה–זו)הפעלהעבורמתכליםחומרים(השלך

ןהמתכליםהחומריםאת הנוכחית.ההפעלהאחריאוטומטיבאופ

(הבא).Nextבחר4

ן עצמאית)(תצורההפעלהפרמטריהז
ן1 העדפתך.פיעל-הפעלהשםהז

י]2 ל ונ י אופצ ן[ העדפתך.פיעל-ספרייהמזהההז

ןקריאהסוגבחר3 Singleהאפשרויותמבי Readקריאה Pairedאויחידה)( Endקצה משויך).(

ן4 צוף.בהפעלתקריאהבכלהמחזוריםמספראתהז הרי
tRead קריאה1 ן–)1( מחזורים.151עדשלערךהז
tIndex ן–)1(אינדקס1 Indexשלהתחלעבורשנדרשיםהמחזוריםמספראתהז 1 (i7)1(אינדקס)i7.((
tIndex ן–)2(אינדקס2 Indexשלהתחלעבורשנדרשיםהמחזוריםמספראתהז 2 (i5)2(אינדקס)i5.((
tRead קריאה2 ן–)1( .1שבקריאההמחזוריםלמספרזההלרובהואזהערךמחזורים.151עדשלערךהז

וניםבאמצעותשלךההזנותאתמאשרתהבקרהתוכנת הבאים:הקריטרי
tהמותרהמרביהמחזוריםממספרחורגיםשלאמחזוריםסה"כ
tצירתהמשמשיםהמחזורים5מ-יותרשגדולים1לקריאהמחזורים תבניתלי
t2וקריאה1קריאהשלמהמחזוריםחורגיםלאאינדקסקריאתמחזורי

י]5 ל ונ י אופצ ןאישית,בהתאמהבתחליםמשתמשאתהאם[ ןתיבתאתסמ נעשהשבהםלתחליםהמתייחסתהסימו
.)15057456מס'(מסמךNextSeqשלאישיתבהתאמהתחליםמדריךראהנוסףמידעלקבלתשימוש.

tRead קריאה1 .1קריאהעבוראישיתבהתאמהתחל–)1(
tIndex .1אינדקסעבוראישיתבהתאמהתחל–)1(אינדקס1
tIndex .1אינדקסעבוראישיתבהתאמהתחל–)2(אינדקס2
tRead קריאה2 .1קריאהעבוראישיתבהתאמהתחל–)2(

י]6 ל ונ י אופצ ןבחר[ Advancedבלחצ Settingsפרמטריאתלשנותכדימתקדמות)(הגדרות
ההפעלה.

tןבחר ן).Recipeהנפתחתברשימהמתכו ברשימה.מופיעיםתואמיםמתכוניםרק(מתכו
tOutput folder locationבחרהנוכחית.ההפעלהעבורהפלטתיקייתמיקוםאתשנה–פלט)תיקיית(מיקום

Browse(ן ו עי ברשת.למיקוםלנווטכדי(
tIncluded fileקובץ ציםאתבחר–כלול)( במקרהשימושייםלהיותושעשוייםהפלטבתיקייתשייכללוהקב

צילדוגמה,נוסף.ניתוחשיידרש צימניפסטקוב דגימה.וקוב
tPurge consumables for this runלהשליךכדיההגדרהאתשנה–זו)הפעלהעבורמתכליםחומרים(השלך

ןהמתכליםהחומריםאת הנוכחית.ההפעלהאחריאוטומטיבאופ
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tUse run monitoring for this runשייעשהכךההגדרהאתשנה–זו)הפעלהעבורהפעלהבניטור(השתמש
.BaseSpaceב-הפעלהבניטורשימוש

(הבא).Nextבחר7

הפעלהלפניהבדיקהסקירת
וייםמופיעיםהבדיקהבמהלךהמערכת.שלהפעלהלפניאוטומטיתבדיקהמבצעתהתוכנה ו במסך:הבאיםהחי

tן ןהבדיקה—אפורסימו צעה.לאעדיי בו

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

ןראהלהתקדם. .40בעמודאוטומטיתבדיקהשגיאותפתרו

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

ההפעלה.שלפניהאוטומטית

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

.11בעמודההפעלההגדרתאפשרויות

זהירות
צוף,הפעלתבמהלךWindowsממערכתמתנתקאתהאם.Windowsל-מחוברנשארשאתהודא ההפעלהרי

נפסקת.

שעות.24מ-יותרלמשךבמכשירפעיללאבמצבלהישאריכוליםאינםמגיביםחומריםהערה

הפעלההתקדמותניטור
צמותההפעלה,התקדמותניטור1 וניהעו צי במסך.מופיעיםמדדיםכאשרהאיכותו

ב-נגישיםההפעלהמדדיזאת,עםההפעלה.מדדילהצגתלחזורתוכללא(בית)Homeבאפשרותשתבחראחריהערה
BaseSpaceבאמצעותעצמאיממחשבלהצגהניתניםאוSequencing Analysis Viewer)SAV.(

הפעלהלמדדימחזורים
הפעלה.שלשוניםבשלביםמופיעיםההפעלהמדדי

tצירתשלביבמהלך מדדים.מופיעיםלאהאשכולי
tצירתנשמריםהראשוניםהמחזורים5 תבנית.לי
tןהאשכול,צפיפותעלמידעוכוללים25מחזוראחרימופיעיםההפעלהמדדי התפוקההאשכולות,מעברמסנ

ציוני האיכות.ו

1000000041922v03מס'מסמך HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו
22

יך ןמדר ו י ע ורל NextSeqהפעלתעב 550Dxמחקרבמצב



נתוניםהעברת

Localסטטוס Run Managerית קי פלטתי

ובר מח

ובר ירמח יםומעב ונ נת

ותק מנ

ןלא י זמ

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

ןלפניהמכשירממחשבידנית נוספת.הפעלהלהתחיליהיהשנית

UniversalCopy Service
NextSeq 550DxאתכוללUniversal Copy Service. RTA2ציםלהעתיקמהשירותמבקש למיקוםמקורממיקוםקב

ן.סדרלפיההעתקהבקשותאתמעבדוהשירותיעד צבהקובץחריגה,שלבמקרהקבלת להעתקהבתורמחדשמו
ציםלמספרבהתאם ההעתקה.שבתורהקב

Sequencing Analysis Viewer
Sequencingהתוכנה Analysis Viewerצוףמדדימציגה צריםרי כתרשימים,מופיעיםהמדדיםההפעלה.במהלךשנו
צריםנתוניםעלבהתבססוטבלאותגרפים ציונכתביםRTAידיעל-שנו עםמתעדכניםהמדדים.InterOpבקוב

ן)Refreshבחרההפעלה.התקדמות ציגכדיההפעלהבמהלךשלבבכל(רענו לקבלתהמעודכנים.המדדיםאתלה
Sequencingב-למשתמשמדריךראהנוסף,מידע Analysis Viewer15020619מס'(חלק(.

Sequencingהתוכנה Analysis Viewerןתוכלהמכשיר.במחשבשמותקנותבתוכנותכלולה Sequencingאתלהתקי
Analysis Viewerמרחוק.ההפעלהמדדיאתלנטרכדיהמכשיר,מקושרשאליהרשתלאותההמקושראחרבמחשבגם

אוטומטיבאופןהפעלהלאחרשטיפה
צוף,הפעלתבסיום הבופרשבמחסניתהשטיפהתמיסתבאמצעותהפעלהלאחראוטומטיתשטיפהיוזמתהתוכנההרי
המגיב.שבמחסניתNaOClוה-

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

השטיפהלאחר
ןבמיקוםנשאריםהיניקההתקניהשטיפהלאחר וירכניסתלמנועכדיהתחתו המחסניותאתהשארלמערכת.או

ן הבאה.ההפעלהעדבמקומ
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סריקה4פרק
25מבוא
26סריקהשלעבודהזרימת
יתהורדת DMAP26תיקי
27במתאםBeadChipה-טעינת
28סריקההגדר
יטור 29סריקההתקדמותנ

מבוא
NextSeqבמכשירסריקהלבצעכדי 550Dxהבאים:ההפעלהרכיבילךדרושים
tBeadChipצלב ומוכתםמו
tה-מתאםBeadChipן חוזרלשימושהנית
tצי Decodeקוב Map)DMAP(ה-עבורBeadChipמשתמשאתהשבו
tה-סוגעבורמניפסטקובץBeadChipמשתמשאתהשבו
tה-סוגעבוראשכולקובץBeadChipמשתמשאתהשבו

צי צריםהפלטקוב שצוינה.הפלטלתיקייתלהעברהלתורמועבריםואזהסריקהבמהלךנו
BlueFuseתוכנתבאמצעותניתוחבצע Multi,קביעתשלקובץבתבניתזמיניםיהיוהסריקהשנתונידורשתאשר

NextSeqהמכשירמחדל,כברירת).GTC(גנוטיפ 550Dxצר שלבתבניתמשויכותגנוטיפוקביעותמתוקנניםנתוניםיו
ציהלךיש.GTCקובץ צורכךהמכשירתצורתאתלקבועאופ צישיי צמהנתוניקוב מידעלקבלתנוספים.)IDAT(עו
.47בעמודBeadChipסריקתתצורתראהנוסף,

Decode File Client
אחדלכלשמשויךהאותאתומכמתתBeadChipב-החרוזיםמיקומיאתשמזההמידעמכילהDMAPהתיקייה

.BeadChipשלברקודלכלייחודיתהיאDMAPתיקייתמהחרוזים.

Decodeהשירותכלי File ClientתיקיותלהורידלךמאפשרDMAPשלמהשרתיםישירותIlluminaפרוטוקולבאמצעות
HTTP.סטנדרטי
Decodeאללגשתכדי File ClientשלהתמיכהדףאלעבורDecode File ClientשלהאינטרנטבאתרIllumina

)support.illumina.com/array/array_software/decode_file_client/downloads.html.(ן Decodeאתהתק File Client
ברשת.DMAPה-תיקייתשללמיקוםגישהעםבמחשב
.26בעמודDMAPתיקייתהורדתראהנוסף,מידעלקבלת

אשכולוקובצימניפסטקובצי
ציאחדכלאשכול.ולקובץמניפסטלקובץגישהמחייבתהתוכנה,BeadChipכלעבור הואוהאשכולהמניפסטמקוב
צילהשתמשהקפד.BeadChipשללסוגייחודי צים.NS550הצירוףאתכוללששמםאשכולבקוב תואמיםאלהקב

NextSeqלמערכת 550Dx.

tיפסטקובץ צי–מנ ןאתמתאריםמניפסטקוב צי.BeadChipב-SNPה-אוהבדיקהתוכ משתמשיםמניפסטקוב
.*.bpmהקובץבתבנית

tי לקובצ ו צי–אשכ ציהמערךעבורהאשכולותמיקומיאתמתאריםאשכולקוב ומשתמשיםIlluminaשלהגנוטיפיז
ציגנוטיפ.קביעתלבצעכדינתוניםניתוחבעתבהם .*.egtהקובץבתבניתמשתמשיםאשכולקוב

ציםמיקום BeadChipבמסךמפורטהקב Scan Configurationסריקת(תצורתBeadChip.(שלהביתבמסךNCS,בחר
Manage Instrumentמכשיר),(ניהולSystem Configurationןולאחרמערכת)(תצורת BeadChipמכ Scan

Configurationסריקת(תצורתBeadChip.(
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NextSeqמכשירשלההתקנהבעת 550Dx,ציג ציםאתמורידIlluminaנ ןהללוהקב ציי הבקרה.בתוכנתהנתיבאתומ
ן ציםאתלשנותצורךאי ןשלבמקרהלמעטהללו,הקב ראהנוסף,מידעלקבלתחדשה.גרסהכשזמינהאואובד

ציהחלפת צימניפסטקוב .45בעמודאשכולוקוב

סריקהשלעבודהזרימת
ורד ידעאתה ורDMAPשלהמ וושמ ות וםא יק יתבמ י יק ן.DMAPה-ת י ו שצ

ן ע .BeadChipה-במתאםBeadChipה-אתט

ן ע במכשיר.BeadChipה-מתאםאתט

ן י י יאתצ יקה:פרמטר וםהסר יק יתמ י יק וםDMAPה-ת יק הפלט.ומ

ור ותאתסק צא ו יקהת ית.הבד ומט וט הא
על).Startבחר הפ )

יקהאתנטר וךהסר כנתממשקמת ו הבקרה.ת

DMAPתיקייתהורדת
עםDMAPלתיקייתלגשתבאפשרותך  Decode File Clientןבאמצעות ברירת(תצוגתBeadChipבאמצעותאוחשבו
המחדל).

ןבאמצעותDMAPלתיקייתגישה חשבו
Decodeשלהראשיתבכרטיסייה1 File Client,הורדה:אפשרותבחר

tAutoPilot
tה-שבביכלBeadChipן י הורדולאעדי
tה-שבביכלBeadChip
tשבביBeadChipרכשהזמנתלפי
tשבביBeadChipברקודלפי

ן2 הדרוש.המידעאתהז

צונךDMAPה-תיקייתאתאתר3 להוריד.שבר

ההורדה.ביעדפנוימקוםמספיקשישודא4

Downloadבכרטיסייהההורדהמצבאתהצגבהורדה.התחל5 Status and Logן(מצב יומ ההורדה).ו

ן.DMAPה-תיקייתבמיקוםDMAPהתיקייהאתשמור6 י שצו
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BeadChipבאמצעותDMAPלתיקייתגישה
ן2באמצעותBeadChipשבביזהה1 הבאות:האפשרויותמבי

tשלברקודBeadChip
tה-שבביקופסתמזההBeadChip
tרכשהזמנתמספר
tמכירההזמנתמספר

צונךDMAPה-תיקייתאתאתר2 להוריד.שבר

ההורדה.ביעדפנוימקוםמספיקשישודא3

Downloadבכרטיסייהההורדהמצבאתהצגבהורדה.התחל4 Status and Logן(מצב יומ ההורדה).ו

ן.DMAPה-תיקייתבמיקוםDMAPהתיקייהאתשמור5 י שצו

במתאםBeadChipה-טעינת
צורךלאחורקלותמוטההתפסהמתאם.החזקתתפסאתמטהלחץ1 הפתיחה.ל

ו,BeadChipב-אוחזכשאתה2 צותי ה-אתושיםההחזקהלתפסקרובשהברקודכךBeadChipה-אתהצבבק
BeadChipהמתאם.שלהשקועהמדףבתוך

עינת19איור  במתאםBeadChipט

צבBeadChipשה-ודא,BeadChipה-מצדיאחדשבכלהפתחיםבאמצעות3 המתאם.שלהשקועבמדףמיו

צוב20איור  י אבטחתי BeadChipה-ו

.BeadChipה-אתלאבטחכדיההחזקהתפסאתבעדינותשחרר4

ן5 צדוBeadChipב-התבונ ןהצורךבמידתהמתאם.עלאופקיתמונחBeadChipשה-וודאב ה-מיקוםאתתק
BeadChip.
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BeadChipה-מיקוםבדיקת21איור 

Aןהמיקום משוחרר.התפסכאשרהמתאםעלאופקיתמונחBeadChipה-–הנכו
Bןלאמיקום משוחרר.התפסכאשראופקיאינוBeadChipה-–נכו

סריקההגדר
י)Experimentבחרהבית,במסך1 (סריקה).Scanבחרואז(ניסו

קיימת)(אםקודמתמהפעלהמתכליםחומריםמשחררתההדמיה,תאדלתאתפותחת(סריקה)Scanהפקודה
רגיל.מצבהואקצרעיכובהסריקה.הגדרתמסכיסדרתאתופותחת

צוףמתכליםחומריםפריקת לרי
צוףמתכליםחומריםאם אותךמנחההתוכנהסריקה,מגדירכשאתהבמערכתנמצאיםשימוששבהםנעשהשכברלרי

הבא.לשלבשתתקדםלפניהבופרומחסניתהמגיבמחסניתאתלפרוק

צוףהמתכליםהחומריםאתהסרזאת,לעשותתונחהאם1 קודמת.מהפעלההמשומשיםלרי

aהחלות.לתקנותבהתאםבשימושהיושלאהרכיביםאתהשלךהמגיב.מתאהמגיבמחסניתאתהסר
bהבופר.מתאבשימוששהיההבופרמחסניתאתהסר

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

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

ההדמיה.מתאהזרימהתאאתהסר2

הבופר.ומחסניתהמגיבמחסניתדלתותאתסגור3

BeadChipה-מתאםטעינת
הבמה.עלBeadChipה-מתאםאתלמקםכדיהיישורבפיניהשתמש1

עינת22איור  BeadChipה-מתאםט

(טעינה).Loadבחר2

1000000041922v03מס'מסמך HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו
28

יך ןמדר ו י ע ורל NextSeqהפעלתעב 550Dxמחקרבמצב

http://support.illumina.com/sds.html


אםרגיל.מצבהואקצרעיכובמסומנים.והחיישניםבמסךמופיעBeadChipה-מזההאוטומטית,נסגרתהדלת
ןלא ןתוכלשבהשיחדו-תיבתמופיעה,BeadChipה-שלהברקודאתלקרואנית ןהברקודאתלהזי ידני.באופ

ןלתוכנהראה .44בעמודBeadChipה-שלהברקודאתלקרואאפשרותאי

הבא)Nextבחר3 ).

סריקההגדרת
Scanבמסך1 Setupהבא:המידעאתאשרסריקה)(הגדרת

tBarcode(ברקוד הברקודאם.BeadChipה-טעינתבעתBeadChipה-שלהברקודאתקוראתהתוכנה–(
ן ןידנית,הוז צ ערוך)Editהלח צורךמופיע( נוספים.שינוייםל

tType(סוג)–הסוגשדהBeadChipה-שלהברקודעלבהתבססאוטומטיתמאוכלסBeadChip.
tDMAP Locationמיקום)DMAP(–התיקייהמיקוםDMAPבמסךמפורטBeadChip Scan Configuration

ן)Browseבחרבלבד,הנוכחיתהסריקהמיקוםאתלשנותכדי).BeadChipסריקת(תצורת ו עי אלונווט(
ן.המיקום הנכו

tOutput Locationןהפלטמיקום–פלט)(מיקום צוי BeadChipבמסךמ Scan Configurationסריקת(תצורת
BeadChip.(בחרבלבד,הנוכחיתהסריקהמיקוםאתלשנותכדיBrowse(ן ו עי המועדף.המיקוםאלונווט(

(הבא).Nextבחר2

הפעלהלפניהבדיקהסקירת
וייםמופיעיםהבדיקהבמהלךהמערכת.שלהפעלהלפניאוטומטיתבדיקהמבצעתהתוכנה ו במסך:הבאיםהחי

tן ןהבדיקה—אפורסימו צעה.לאעדיי בו

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

ןראהלהתקדם. .40בעמודאוטומטיתבדיקהשגיאותפתרו

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

ההפעלה.שלפניהאוטומטית

הסריקההתחלת
מתחילה.הסריקה(התחל).Startבחרמסתיימת,האוטומטיתהבדיקהכאשר
ןבסריקהשתתחילכךהמערכתתצורתאתלקבועכדי שלהגדרהראהשהצליחה,בדיקהלאחראוטומטיבאופ

.11בעמודההפעלההגדרתאפשרויות

סריקההתקדמותניטור
ןבתמונהמהצבעיםאחדכל.BeadChipה-תמונתבאמצעותהסריקההתקדמותניטור1 ציי הסריקה.מצבאתמ

tנסרקלא–בהיראפור
tנרשם.לאאךנסרק–כההאפור
tבהצלחה.ונרשםנסרק–ירוק
tנכשלו.והרישוםהסריקה–אדום

בסריקתכשלראהשנכשלו.מקטעיםשכוללותהדגימותאתמחדשלסרוקבאפשרותךנכשל,הרישוםאם
BeadChip44בעמוד.
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ןלמעברBeadChipה-תמונתאתבחר2 נבחרת.דגימהשלמפורטתותצוגהמלאהתצוגהבי
tב-הדגימותאתמראההמלאההתצוגהBeadChipדגימה.כלבתוךהמקטעיםואת
tשנבחרה.בדגימהמהמקטעיםאחדכלמראההמפורטתהתצוגה

מפורטתותצוגהמלאהתצוגה:BeadChipתמונת23איור 

יישמרו.לאהסרוקיםהנתוניםהשלמתה,לפניהסריקהאתתעצוראםסופית.היאסריקהעצירתהערה

נתוניםהעברת
המכשיר.במחשבזמניתנכתביםהנתוניםהסריקה.פלטתיקייתאללהעברהלתורמוכנסיםהנתוניםהסריקהבתום

ןהמכשירממחשבנמחקתהזמניתהתיקייה אחרת.סריקהמתחילהכשאחריהאוטומטיבאופ
ןמשך נכתבושהנתוניםודאהבאה,בסריקהשתתחיללפנילרשת.שלךבחיבורתלויהנתוניםלהעברתשנדרשהזמ

ציודאזאת,לבדוקכדיהפלט.בתיקיית מבנהראהנוסף,מידעלקבלתהברקוד.בתיקייתנמצאיםGTCה-שקוב
.57בעמודסריקהשלפלטתיקיית

ציםאחדלכלחוזר.כשהחיבוראוטומטיתמתחדשתהנתוניםהעברתלחיבור,הפרעהשלבמקרה צבישמהקב ןקו זמ
צבהפלט.לתיקייתלהעברהלתורשהוכנסמרגעאחתשעהשל ןכשקו מחדשמאותחלהמכשירכאשראונעצר,הזמ

הפלט.בתיקייתנכתביםאינםהנתוניםההעברה,תוםלפני
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תחזוקה5פרק
31מבוא
ע צו יתשטיפהבי 31ידנ

ןהחלפת ירמסנ ו 34או
י ונ כנהעדכ 35תו

ות י ו לאפשר יאתחו יבו כ 36ו

מבוא
כי ןוהחלפתידניותמכשירשטיפותכולליםהתחזוקההלי ויר.מסנ והאתחולהמכשירכיבויאפשרויותגםהאו

מתוארות.
tצוף,הפעלתכלאחריהמתבצעתהפעלה,לאחראוטומטיתשטיפה–המכשירשלשטיפות צועיעלשומרתרי בי

צועראהמסוימים.בתנאיםידניתשטיפהנדרשתלעתמעתזאת,עםהמכשיר. .31בעמודידניתשטיפהבי

tןהחלפת ירמסנ ו ןשלסדירההחלפה–או וירזרימתמבטיחההאווירמסנ המכשיר.דרךתקינהאו

מונעתתחזוקה
Illuminaצה ןאםשנה.בכלמונעתתחזוקהלטיפולזמניםלוחלקבועממלי למנהלפנהטיפולים,המכסהחוזהלךאי

בתשלום.מונעתתחזוקהשירותלתאםכדיIlluminaשלהטכניתלתמיכהאובאזורךהלקוחותתיקי

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

Post-Run Washהפעלה).לאחרידנית(שטיפה

י תיאורשטיפותסוג

יפה ירהשט מה
ן:משך ות20הזמ דק

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

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

יפה יתשט לאחרידנ
הפעלה

ן:משך ות90הזמ דק

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

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

צוע זרימהותאהמכשירעםשסופקולשטיפההבופרומחסניתלשטיפההמגיבמחסניתנדרשיםידניתשטיפהלבי
ןמשומשזרימהבתאמשומש. צורךפעמים20עדלהשתמשנית המכשיר.שלשטיפותל

יתמגיבשלשטיפהמחסנית24איור  עלתבופרשלשטיפהומחסנ ןב ו י.סגנ מקור
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יתמגיבשלשטיפהמחסנית25איור  עלתבופרשלשטיפהומחסנ ןב ו חדש.סגנ

הפעלהלאחרידניתלשטיפההכנה
ןבחר ןשמתוארכפיהפעלהלאחרידניתלשטיפהלהכי ןאולהל בכוונתךאםהבא).(הסעיףמהירהלשטיפהלהכי

ןלסעיףוהמשךהמהירההשטיפהסעיףעלדלגהפעלה,לאחרידניתשטיפהלבצע המשומשהזרימהתאאתטע
.33בעמודהשטיפהומחסניות

המסופקיםמתכליםחומרים
ותיאורנפחהמשתמשידיעל-

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

100% Tween 20
ים מעבדהבדרגתמ

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

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

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

צורךהמבחנהאתהפוך2 ערבוב.ל

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

עינת26איור  NaOClט

0.05%שטיפהתמיסתשתתקבלכדיהבאיםהנפחיםאתשלב4 Tween 20:

1000000041922v03מס'מסמך HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו
32

יך ןמדר ו י ע ורל NextSeqהפעלתעב 550Dxמחקרבמצב



ןבעלתבופרשלשטיפהמחסנית מקוריסגנו
t100%Tween ליטר)מיקרו-62(20
tמ"ל)125(מעבדהבדרגתמים
tלשטיפה.הבופרמחסניתשלהמרכזילמכלמ"ל125בנפחשטיפהתמיסתהוסף

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

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

מהירהלשטיפההכנה
ןבאפשרותך ן,כמתוארמהירהלשטיפהלהכי בעמודהפעלהלאחרידניתלשטיפההכנההלאפשרותחלופהבתורלהל

32.

המסופקיםמתכליםחומרים
ותיאורנפחהמשתמשידיעל-

100% Tween 20
ים מעבדהבדרגתמ

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

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

לשטיפה.הבופרמחסניתשלהמרכזילמכלמ"ל40בנפחשטיפהתמיסתהוסף2

Performבחר3 Washבצע ןולאחרשטיפה)( Quickבחרמכ Washמהירה).(שטיפה

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

צלוהמגיביםמכלאתהסר2 החלים.לסטנדרטיםבהתאםהמכליםאתוהשלךשנו

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

צלוהמגיביםמכלאתהסט3 שייעצר.עדהבופרמכללתוךהריקשנו

מותקנת.אםהקודמת,מההפעלההמשומשתהבופרמחסניתאתהסר4

ן5 השטיפה.תמיסתאתהמכילהלשטיפההבופרמחסניתאתטע

מותקנת.אםהקודמת,מההפעלההמשומשתהמגיבמחסניתאתהסר6

ן7 לשטיפה.המגיבמחסניתאתטע

אוטומטית.מתחילההשטיפהשלפניהבדיקה(הבא).Nextבחר8

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

השטיפהלאחר
ןבמיקוםנשאריםהיניקההתקניהשטיפהלאחר וירכניסתלמנועכדיהתחתו המחסניותאתהשארלמערכת.או

ן הבאה.ההפעלהעדבמקומ

ןהחלפת אווירמסנ
ןישחלופיים.אווירמסננישלושהכוללותחדשותמערכות הנחיהמתקבלתכאשרבהםולהשתמשאותםלאחס

ן.אתלהחליףמהמכשיר המסנ
ן וירזרימתמבטיחהאווירמסנ ןלהחלפתהתראהמציגההתוכנההמכשיר.דרךאו כשתונחהיום.90מדיהאווירמסנ

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

ןאתהסר1 ןמסגרתעלוכתובמהאריזההאווירמסנ אותו.התקנתשבוהתאריךאתהמסנ

ןהחלקעללחץהמכשיר,בגב2 ןמגששלהעליו המגש.אתלשחררכדיהמסנ

ןבחלקאחוז3 ןמגששלהעליו צאכךכולוהמגשאתלהריםכדימעלהאותוומשוךהמסנ מהמכשיר.שיי

ןאתהסר4 אותו.והשלךהישןהאווירמסנ

ןאתהכנס5 למגש.החדשהאווירמסנ

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

ןמגשאתהסט6 ןחלקואתדחףהמכשיר.לתוךהמסנ ןמגששלהעליו השמעתתוךלמקומושייכנסעדהמסנ
נקישה.
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ןהכנסת27איור  ירמסנ ו האו

תוכנהעדכוני
Systemהנקראתתוכנהבחבילתארוזיםהתוכנהעדכוני Suiteהבאות:התוכנותאתכוללתאשרמערכת),(חבילת

tNextSeq Control Software)NCS(

tמתכוניNextSeq

tRTA2

tNextSeq Service Software)NSS(

tSequencing Analysis Viewer)SAV(

tBaseSpace Broker

ןבאפשרותך .USBמיקוםאורשתבאמצעותידניתאולאינטרנטחיבורבאמצעותאוטומטיתתוכנהעדכונילהתקי

tים ונ יםעדכ ןעלהתראהסמלמופיעלאינטרנט,גישהעםלרשתהמחובריםמכשיריםעבור–אוטומטי הלחצ
Manage Instrumentןכשישהבית,במסךמכשיר)(ניהול ן.עדכו זמי

tים ונ יםעדכ י Systemשלההתקנהתוכניתאתהורד–ידנ SuiteהמכשירשלהתמיכהדףמNextSeq 550Dx
.Illuminaשלהאינטרנטבאתר
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ן אוטומטיתוכנהעדכו
Manageבחר1 Instrumentמכשיר).(ניהול

Softwareבחר2 Updateן עדכו תוכנה).(

Installבחר3 the update already downloaded from BaseSpaceן ןאת(התק ).BaseSpaceמ-הורדשכברהעדכו

ן)Updateבחר4 עדכ ן.להתחילכדי( הפקודה.לאישורשיחדו-תיבתנפתחתבעדכו

ההתקנה:באשףלהנחיותבהתאםפעל5

aי.הסכםאתאשר הרישו
bן י צר.בהערותעי המו
cן י ן.הכלולותהתוכנותברשימתעי בעדכו

ן ןמחדשתופעלהבקרהתוכנתיושלםכשהעדכו אוטומטי.באופ

ןכלולאםהערה ן.שהקושחהאחריהמערכתשלאוטומטיתמחדשהפעלהתידרשקושחה,עדכו תעודכ

ן ידניתוכנהעדכו
Systemשלההתקנהתוכניתאתהורד1 SuiteשלהאינטרנטמאתרIlluminaברשת.במיקוםאותהושמור

ן, ןהתוכנהשלההתקנהקובץאתהעתקלחלופי נייד.USBלכונ

Manageבחר2 Instrumentמכשיר).(ניהול

Softwareבחר3 Updateן עדכו תוכנה).(

Manuallyבחר4 install the update from the following locationן ן(התק הבא).מהמיקוםידניתועדכ

ן)Browseבחר5 ו עי ןולאחרהתוכנההתקנתקובץשללמיקוםלנווטכדי( ן).Updateבחרמכ עדכ )

ההתקנה:באשףלהנחיותבהתאםפעל6

aי.הסכםאתאשר הרישו
bן י צר.בהערותעי המו
cן י ן.הכלולותהתוכנותברשימתעי בעדכו

ן ןמחדשתופעלהבקרהתוכנתיושלםכשהעדכו אוטומטי.באופ

ןכלולאםהערה ן.שהקושחהאחריהמערכתשלאוטומטיתמחדשהפעלהתידרשקושחה,עדכו תעודכ

וכיבויאתחולאפשרויות
ןבחירהידיעל-הבאותלתכונותגש Rebootבלחצ / Shutdownי):/(אתחול כיבו
tReboot to RUOל-(אתחולRUO—(מחקר.במצבנפתחהמכשיר
tRestartן.במצבנפתחהמכשיר–מחדש)(הפעלה אבחו
tRestart to Dx from RUOןלמצבמחדש(הפעלה ן.במצבנפתחהמכשיר)—RUOמ-אבחו אבחו
tShutdown—(י כיבו ן.במצבנפתחהמכשירשוב,מופעלהואכאשר( אבחו
tExit to Windowsציאה י ציגNCSאתלסגורתוכלבהרשאות,כתלות–)Windowsל-( .Windowsאתולה

ןבמצבמחדשהפעלה אבחו
ן.למצבשייכנסכךמחדשולאתחלהמכשיראתבבטחהלכבותכדימחדש)(הפעלהRestartבפקודההשתמש אבחו

ן מחדל.כברירתשמוגדרהאתחולמצבהואמצב אבחו
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Manageבחר1 Instrumentמכשיר).(ניהול

Rebootבחר2 / Shutdownי)./(אתחול כיבו

מחדש).(הפעלהRestartבחר3

י המכשירכיבו
Manageבחר1 Instrumentמכשיר).(ניהול

Rebootבחר2 / Shutdownי)./(אתחול כיבו

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

ן.למצבכניסהמבצעהאתחולהמכשיראתמדליקיםכאשרמחדל,כברירתהערה אבחו

זהירות
האופטיהתיאוםעללהשפיעעלולההולמתבלתיבצורהלמקוםממקוםהמכשירהזזתהמכשיר.מיקוםאתתשנהאל

ציגפנההמכשיר,מיקוםאתלשנותעליךאםהנתונים.בשלמותולפגוע באזורך.Illuminaלנ

ציאה Windowsל-י
Exitהפקודה to Windowsציאה י תיקייהולכלהמכשירשלההפעלהלמערכתגישהמספקת)Windowsל-(
צאתבבטחההתוכנהאתמכבההפקודההמכשיר.במחשב צאתיכולמנהלמשתמשרק.Windowsאלויו אלל

Windows.

Manageבחר1 Instrumentמכשיר).(ניהול

Rebootבחר2 / Shutdownי)./(אתחול כיבו

Exitבחר3 to Windowsציאה י ).Windowsל-(

1000000041922v03מס'מסמך HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו
37

יך ןמדר ו י ע ורל NextSeqהפעלתעב 550Dxמחקרבמצב



1000000041922v03מס'מסמך HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו
38

יך ןמדר ו י ע ורל NextSeqהפעלתעב 550Dxמחקרבמצב



ןAנספח  בעיותפתרו
39מבוא
י ןקובצ ו ותפתר עי 39ב
ן ו אותפתר י 40אוטומטיתבדיקהשג
יביםמכל צלוהמג ו 41מלאשנ

42חוזרתהצלבהשלעבודהזרימת
BeadChipאות י 44סריקהושג
יםשלאישיתהתאמה ונ ותמתכ יםותיקי ונ 45מתכ
יאההודעת RAID45שלשג
עת 45המערכתהגדרותשלתצורהקבי

מבוא
צועיםאוההפעלהבאיכותבעיותשלבמקרה .63בעמודטכניסיועראה.Illuminaשלהטכניתלתמיכהפנהבבי

ןקובצי בעיותפתרו
ציג יIlluminaשלהטכניתהתמיכהנ ציםשלעותקיםלבקשעשו ציפייםקב ציפייםאולהפעלהספ כדילסריקהספ

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

ןקובצי צוףלהפעלותבעיותפתרו רי

יהמפתחקובץ קי תיאורתי

ובץ יק הפעלהפרט
)RunInfo.xml(

ית י יק ת
יס בס

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

ובץ יק הפעלהפרמטר
)RunParameters.xml(

ית י יק ת
יס בס

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

ובץ ורהק RTAשלתצ

)RTAConfiguration.xml(
ית י יק ת
יס בס

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

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

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

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

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

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

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

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

י ובצ ןק ומ לי ו מסל
)*LaneLog*.txt(

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

RTAשגיאות
ןתחילה,RTAשגיאותלפתורכדי ןעיי ןאשרRTAשלהשגיאותביומ קייםלאזהקובץ.RTALogsבתיקייהמאוחס

ןאתכלולהצליחו.הפעלותכאשר .Illuminaשלהטכניתלתמיכההבעיותעלמדווחכשאתההשגיאהרישוםיומ
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ןקובצי מערךסריקותעבורבעיותפתרו

יהמפתחקובץ קי תיאורתי

ובץ יק יקהפרמטר סר
)ScanParameters.xml(

ית י יק ת
יס בס

ל י עמכ יד יעלמ יקה.פרמטר ידעהסר ללהמ ו יךאתכ יקה,תאר ודהסר ,BeadChipשלברק
ום יק ובץמ לק ו וםאשכ יק ובץומ יפסט.ק מנ

י ובצ ןק ומ יםי ומנ יי ובצ ןק ומ י יםה יםאחדכלמתאר ומהשלב ע צ ו יקה.במהלךבמכשירשב הסר

י ובצ יםק ים]Barcode[מדד יםהמדד ופק ימס ימהכמדד ידג מקטע.ומדד
[barcode]_sample_metrics.csv–ור ימהכלעב ץדג ו ער וםו אד וק),( יר Percentמפרטו Off

Image,Percent Outliers,P05,P50,P95,Avg FWHM Avg,FWHM Stddev-וMin
Registration Score.

[barcode]_section_metrics.csv–ור יח,מקטעכלעב אר Laserמפרטו Z-position,Through
Focus Z-position,Red FWHM,Green FWHM,Red Avg Pixel Intensity,Green Avg Pixel

Intensity,Red Registration Score-וGreen Registration Score.

י ובצ יקהק וזרתסר יאתמפרט–Barcode[[barcode]_rescan.flowcell[ח ומ יק יםמ יח יםהאר ותאמ יקההמ וזרת,לסר אשרח
ים לל ו יפהכ וגברתחפ ןמ י ים.ב יח אר

ן אוטומטיתבדיקהשגיאותפתרו
צותהפעולותאתבצעהאוטומטית,הבדיקהבמהלךשגיאותמתעוררותאם ןהבאותהמומל השגיאה.לפתרו

צוףלהפעלותבדיקות רי
עםהבאה.בהפעלהבהשימושומתאפשרננעלתאינההמגיבמחסניתשלRFIDה-נכשלת,הפעלהלפניבדיקהאם

תוכנתאתחולבמהלךנעולותיהיוהבופרומחסניתהמגיבהחומרמחסניתהזרימה,תאשלRFIDה-מערכותזאת,
צורךלהידרששעשויהבקרה, ןל ומחסניתהמגיבהחומרמחסניתהזרימה,תאאתלהסירהמשתמשעלבעיה.פתרו
האלומיניוםשרדידילאחרננעלותהמתכלותRFIDה-מערכותבנוסף,מחדש.המערכתהפעלתלפנימהמכשירהבופר
לנעולנחשבהזרימהשתאלפנישעות7שלטיימרמופעלהתוכנה,ידיעלנקראזרימהתאשלRFIDכאשרנוקבו.
ןובלתי לשימוש.נית

מומלצתפעולהמערכתבדיקות

ותהדלתות ותודאנסגר ות.התאשדלת נסגר

ים ומר יםהח המתכל
ים ונ ע ט

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

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

יסקשטח שלהד
המכשיר

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

יאתנקה ונ ןההפעלהנת ונ המכשיר.שלהקשיחמהכ

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

יסקשטח מלא.הרשתשרתברשתד

מומלצתפעולהטמפרטורה

ורה כהפנהטמפרט י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

י ישנ י ורהח כהפנהטמפרט י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

ים ורר ו כהפנהמא י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ
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מומלצתפעולההדמיהמערכת

ות ל ו יהגב כהפנההדמ י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

ים עד כהפנהZעלוהצבהצ י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

ותקצב א י יטשג כהפנהב י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

Flow Cell Registration
ישום ר ימה)תא( זר

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

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

יבאספקת מומלצתפעולהמג

ובת וםתג כהפנהשסת י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

כהפנהמשאבה י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

ן ו ופרמנגנ כהפנהב י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

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

מערךלסריקותבדיקות

מומלצתפעולהמערכתבדיקות

ותהדלתות ותודאנסגר ות.התאשדלת נסגר

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

ההפעלה.

כנה ו יםהנדרשתהת יםחסר יב יםרכ י יט כנה.שלקר ו הת
ע ןבצ ו כנהעדכ ו ית יידנ יכלאתלשחזרכד יב כנה.רכ ו הת

יאתאמת ובצ יבודאהקלטק ובץשהנת ללק ו ובץהאשכ לק יפסטו ןהמנ ו כ יםנ ישנם.ושהקבצ

יסקשטח ןהמכשירשלהד ונ ןהמכשירשלהקשיחבכ י יקא יסקשטחמספ ורךד עלצ ו צ י ןהפעלה.ב יתכ יםי ונ שנת
ודמתמהפעלה ו.לאק עבר ו ה

יאתנקה ונ ןההפעלהנת ונ המכשיר.שלהקשיחמהכ

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

יסקשטח ןברשתד ו ומלאBaseSpaceה-חשב מלא.הרשתששרתא

מומלצתפעולההדמיהמערכת

ות ל ו יהגב כהפנההדמ י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

ים עד כהפנהZעלוהצבהצ י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

ותקצב א י יטשג כהפנהב י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

וז ימרכ ומט וט וקא צבBeadChipשה-ודא.BeadChipה-מתאםאתפר ו י וךמ לאחרהמתאםבת ןו ןמכ ע אתט
המתאם.

צלוהמגיביםמכל מלאשנו
צלוהמגיביםשלהאגירהמכלכאשרתמידהפעלההתחל ריק.שנו

ןמבליהפעלהתתחילאם צלו,המגיביםשלהאגירהמכלאתלרוק אתלהשהותלתוכנהיגרמוהמערכתחיישנישנו
צירתבמהלךהפעלהלהשהותיכוליםלאהמערכתחיישנימלא.יהיהכשהמכלההפעלה עםחוזרתסינתזהאשכולות,י

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

צלוהמגיביםמכלאתהסר2 ןתכולתואתוהשלךשנו המתאים.באופ

הבופר.לתאהריקהמכלאתהחזר3

אוטומטית.תחודשההפעלה(המשך).Continueבחר4

חוזרתהצלבהשלעבודהזרימת
צרוהמדדיםאם ציגיםהראשוניםהספוריםהמחזוריםבמהלךשנו צמותמ ן,2500מ-נמוכותעו צורךשיהיהייתכ

ןשרמתספריותמספרחוזרת.הצלבהבהפעלת וו ןהגי צמותלהציגעשויותנמוכהבה זהערך;1000מ-הנמוכותעו
ןולאצפויהוא חוזרת.הצלבהבאמצעותאותולפתורנית

Endהפקודההערה Runבחומריםחוזרשימושיתאפשרלאההפעלה.אתלחדשניתןלאסופית.היאהפעלה)(סיום
צוףונתוניבהפעלהבשימוששהיוהמתכלים יישמרו.לאמההפעלההרי

ההפעלה:סיוםלפניהבאותהפעולותאתמבצעתהתוכנההפעלה,מסייםכשאתה
tבטוח.למצבהזרימהתאהעברת
tה-נעילתשחרורRFIDיותר.מאוחרתלהפעלההזרימהתאשל
tהזרימה.לתאחוזרתהצלבהשלתפוגהתאריךהקצאת
tרגיל.מצבהואעיכובשהושלמו.למחזוריםההפעלהיומניכתיבת
tהפעלה.שלאחרהאוטומטיתהשטיפהעקיפת

צועלשםהבאותהפעולותאתמבצעתהתוכנהחוזרת,הצלבההפעלתמתחילכשאתה ההפעלה:בי
tצירת ייחודי.הפעלהשםעלהמבוססתהפעלהתיקייתי
tחלף.לאהזרימהתאשלהחוזרתההצלבהשתאריךבדיקה
tרגיל.מצבהואעיכובהמגיבים.תיחול
tצירתשלבעלדילוג האשכולות.י
tהקודם.'1'קריאהתחלהסרת
tחדש.'1'קריאהתחלשלהצלבה
tינו.הפעלהפרמטריפיעל-ההפעלהובשאר'1ב'קריאההמשך שצו

חוזרתהצלבהעבורהפעלהלסיוםנקודות
ן צענית הבאות:בנקודותההפעלהאתמסיימיםאםרקיותרמאוחרחוזרתהצלבהלב

tי וראחר צמות–5מחז צוף.שלהראשוניםהמחזורים5אתמצריכהאשרתבנית,רישוםאחרימופיעותהעו הרי
צירתבמהלךהפעלהתסייםאל.5מחזוראחרילסייםמומלץאולםבטוח,הוא1מחזוראחריהפעלהסיוםאמנם י

אשכול.
tו1קריאה יההפעלהאתסיים–1אינדקסקריאתא שהחלהאחרימשויך.קצהעםחוזרתסינתזהשתתחיללפנ

ןלאמשויך,קצהעםחוזרתסינתזה יותר.מאוחרבשלבחוזרתלהצלבההזרימהתאאתלשמורנית

נדרשיםמתכליםחומרים
NextSeqמגיבמחסניתמצריכהחוזרתהצלבההפעלת 550Dxהופסקהשבולמועדקשרללאבופר,ומחסניתחדשה

ההפעלה.

1000000041922v03מס'מסמך HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו
42

יך ןמדר ו י ע ורל NextSeqהפעלתעב 550Dxמחקרבמצב



הנוכחיתההפעלהסוף
Endבחר1 Runבחרהפקודה,אתלאשרכשתונחההפעלה).(סיוםYes.(ן כ )

ן).Yesבחרהזרימה,תאאתלשמורכשתונחה2 כ חוזרת.להצלבההתפוגהלתאריךלבשים(

ןשתהיהעד8°Cעד2°Cשלבטמפרטורהוהשארשנשמרהזרימהתאאתהסר3 ההצלבההפעלתאתלהגדירמוכ
החוזרת.

מבנהבעלהפלסטיקבמארז,8°Cעד2°Cשלבטמפרטורהימים7עדשלזמןלפרקהזרימהתאאתלאחסןתוכלהערה
צאותלהשגתהלחות.סופחללאהצדפה, ימים.3בתוךחוזרתהצלבהשנשמרהזרימהלתאבצעמיטביות,תו

צוע ידניתשטיפהבי
Performבחרהבית,במסך1 Washבצע שטיפה).(

Washבמסך2 Selectionבחירת Manualבחרשטיפה),( Post-Run Washצועראההפעלה).לאחרידנית(שטיפה בי
.31בעמודידניתשטיפה

השטיפהלצורךבהןלהשתמשבאפשרותךשהופסקה,מההפעלההבופרומחסניתהמגיבמחסניתאתהסרתלאאםהערה
ן,הידנית. הבופר.שלהשטיפהומחסניתהמגיבשלהשטיפהמחסניתבאמצעותהידניתהשטיפהאתבצעלחלופי

BaseSpaceבכרטיסייהחדשההפעלההגדרת Prepהכנת)BaseSpace(
BaseSpaceאוBaseSpaceהיאהמכשירשלהתצורההגדרתאם1 Onsite,בכרטיסייהחדשההפעלההגדרPrep

המקורית.ההפעלהשלפרמטריםאותםעם(הכנה)

ולאחרהקודמתההפעלההגדרותאתלשמורכדיהמתאיםהמאגרמזההאתבחר(מאגרים),Poolsהכרטיסייהעללחץעצה
ן החדשה.להפעלהייחודישםהקצהמכ

במכשירהפעלההגדרת
ן1 חדשה.מגיבמחסניתהכ

ן,שנשמרהזרימהתאאם2 דקות).30–15(החדרלטמפרטורתלהגיעלוהנחאוחס

ןנקה3 שנשמר.הזרימהתאאתוטע

צלו,המגיביםשלהאגירהמכלאתהסר4 ןתכולתואתהשלךשנו ןולאחרהמתאיםבאופ ןמכ המכלאתמחדשטע
הריק.

ן5 החדשות.המגיבומחסניתהבופרמחסניתאתטע

Runבמסך6 Setupןבחרהפעלה),(הגדרות הבאות:האפשרויותמבי
tBaseSpace or BaseSpace Onsite)BaseSpaceאוBaseSpace Onsite(–אתואשרההפעלהאתבחר

ההפעלה.פרמטרי
tStandalone(עצמאית ן–( ןההפעלהשםאתהז ציי המקורית.ההפעלהשלהשםפרמטריאתו

ההפעלה.אתולהתחילההפעלהשלפנילבדיקתלהתקדםכדי(הבא)Nextבחר7
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BeadChipסריקהושגיאות

ןלתוכנה BeadChipה-שלהברקודאתלקרואאפשרותאי
ןבחרהברקוד,שגיאתשלשיחהדו-תיבתמופיעהכאשר הבאות:האפשרויותמבי
tבחרRescanנוספת.פעםהברקודאתלקרואתנסההתוכנהחוזרת).(סריקה
tןטקסטשדהבחר הברקודמספרישלך,BeadChipב-בתלותבתמונה.כמתוארהמספרים,הברקודאתוהז

הפלט.בתיקייתמאוחסנתהברקודתמונת(שמור).Saveבחרספרות.12עדכוללים
tבחרCancel.(ביטול .BeadChipה-מתאםאתלפרוקכדינפתחתההדמיהתאדלת(

BeadChipבסריקתכשל
ן.לאחרנרשמותתמונות ןקישורידיעל-חרוזימזההההרשמהסריקת ןהסרוקהבתמונהמיקומיםבי מידעלבי

.DMAPה-תיקייתאוהחרוזים,במפתשמסופק

.BeadChipה-בתמונתבאדוםמסומניםברישוםהכשלעםהמקטעים

עיםמציג28BeadChipאיור  כשלומקט שנ

ןהפלט,בתיקייתנכתבוהסריקהונתוניהושלמהשהסריקהאחרי לפעיל.הופךחוזרת)(סריקהRescanהלחצ
הבאות:הפעולותאתמבצעתהתוכנהחוזרת)(סריקהRescanבחירתלאחר

tמוגברת.לאריחאריח-חפיפתבאמצעותשנכשלומקטעיםשמכילותדגימותשלחוזרתסריקה
tצירת ציי המקורית.הפלטבתיקייתפלטקוב
tציהחלפת שנכשלו.המקטעיםעבורהקודמיםהפלטקוב
tמשנהלאהתוכנהברקע.מתבצעתזופעולהאולםחוזרת,סריקהכלעבוראחתביחידההסריקותמונההעלאת

הפלט.תיקייתשלשמהאת

חדשהסריקההתחלתאוחוזרתסריקה
שנכשלו.מקטעיםשמכילותדגימותלסרוקכדיחוזרת)(סריקהRescanבחר1

צורלהיכשל,ממשיכההסריקהאם2 הסריקה.אתע

בשיטתאודחוסבאווירהשתמשלכלוך.אואבקלאיתורBeadChipה-אתובדוקוהמתאםBeadChipה-אתהסר3
הלכלוך.אתלנקותכדיאחרתאבקניקוי

ן4 חדשה.סריקהוהתחלBeadChipה-אתמחדשטע
הבאות:הפעולותאתמבצעתהתוכנהחדשהסריקהשמתחילהאחרי

tה-סריקתBeadChip.לו כו
tצירת ציי חדשה.פלטבתיקייתפלטקוב
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tהאחרונה.החוזרתהסריקהשלהסריקותלספירתבהתאםאחת,ביחידההסריקותמונההעלאת

אשכולוקובצימניפסטקובציהחלפת
Illuminaשלהתמיכהדףאלעבור1 (support.illumina.com(ל-הרלוונטיBeadChipעלולחץמשתמשאתהשבו

.(הורדות)Downloadsהכרטיסייה

ציםאתהורד2 ציםאתוהעתקיעודכנואושיוחלפוהקב ברשת.עליךהמועדףהמיקוםאלהקב

NextSeqמכשירשללמערכתשתואמיםואשכולמניפסטקובצילבחורהקפדהערה 550Dx.הקבציםשלשמותיהם
.NS550הצירוףאתכולליםהתואמים

ןהוחלף,המיקוםאםרק3 BeadChipבמסךהמיקוםאתעדכ Scan Configurationסריקת(תצורתBeadChip,(
ן הבא:באופ

aשלהביתבמסךNCSבחרManage Instrumentמכשיר).(ניהול
bבחרSystem Configurationמערכת).(תצורת
cבחרBeadChip Scan Configurationסריקת(תצורתBeadChip.(

ן)Browseבחר4 ו עי ציםשלהמיקוםאלונווט( המעודכנים.אוהחלופייםהקב

מתכוניםותיקיותמתכוניםשלאישיתהתאמה
ןשלעותקצורתמידהמקוריים.המתכוניםאתתשנהאל ןשינויחלאםחדש.בשםהמקורי,המתכו מקורי,במתכו

ן ןאתלזהותיותריוכללאהתוכנהמעדכ צורךהמתכו חדשות.גרסאותיותקנוולאיותרמאוחריםעדכוניםל
ן ןמאורגנותהמתכוניםתיקיותהמתאימה.המתכוניםבתיקייתאישיתהמותאמיםהמתכוניםאתאחס הבא.באופ

Customאישית)(התאמה
High(גבוהה גבוהה.תפוקהבעלתערכהעםבשימושנמצאיםאשראישיתבהתאמהמתכונים–(
Mid(בינונית בינונית.תפוקהבעלתערכהעםבשימושנמצאיםאשראישיתבהתאמהמתכונים–(

High(גבוהה גבוהה.תפוקהבעלתערכהעםבשימושנמצאיםאשרמקורייםמתכונים–(
Mid(בינונית בינונית.תפוקהבעלתערכהעםבשימושנמצאיםאשרמקורייםמתכונים–(

Wash(שטיפה)–ןאתמכילה הידנית.השטיפהמתכו

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

להימנעכדימראשטיפוללתאםהיאההודעהמטרתהרגילה.ובפעולהההפעלההגדרתבשלבילהתקדםבאפשרותך
ןעםשלךבמכשירשימוש.RAIDאזהרתלאשריכולמערכתמנהלרקהמכשיר.שלהרגילהבפעילותמהפרעות כונ

ןלגרוםעלולבלבדאחדקשיח נתונים.לאובד

המערכתהגדרותשלתצורהקביעת
התצורההגדרתעללחזורישאםאושינוינדרשאםזאת,עםההתקנה.במהלךמתבצעתהמערכתשלהתצורהקביעת

ןרקהמערכת.שלהתצורהקביעתבאפשרותהשתמשהמערכת,של הרשאהישWindowsשלמערכתמנהללחשבו
המערכת.שלהתצורההגדרתלאפשרויותלגשת

tNetwork Configurationכתובתהגדרותעבוראפשרויותמספקת–רשת)(תצורתIP,תחומיםשמותשרתכתובת
)DNS,(התחום.ושםהמחשבשם
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רשתתצורתהגדרת
Manageבמסך1 Instrumentבחרמכשיר),(ניהולSystem Configurationמערכת).(תצורת

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

Dynamicהערה Host Configuration Protocol)DHCP(ברשתותבשימוששנמצאסטנדרטירשתפרוטוקולהואIPלצורך
רשת.תצורתפרמטרישלדינמיתהפצה

ן, Useבחרלחלופי the following IP addressה-בכתובת(השתמשIP(אחרלשרתהמכשיראתלחברכדיהבאה
צורה ןידנית,ב ציפיותהכתובותאתלקבלכדישלךהרשתלמנהלפנההבא.באופ ןהספ שלך.למתק

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

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

tן שמותאתלתרגםכדימשתמשיםשבוהשרתשםהיאDNSה-כתובתהמועדף.DNSה-כתובתאתהז
.IPלכתובותהתחומים

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

(מחשב).Computerלמסךלהתקדםכדי(שמור)Saveבחר4

צור.בעתהמכשירשללמחשבמוקצההמכשירשלהמחשבשםהערה עללהשפיעיכולהמחשבבשםשינויכלהיי
רשת.מנהלומצריךהקישוריות

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

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

צתשלשם צתשםעבודה.קבו ןייחודיהעבודהקבו שלך.למתק

(שמור).Saveבחר6

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

Analysisבחר2 Configurationניתוח).(תצורת

ןבחר3 ןכדיהבאותהאפשרויותמבי י צי ניתוח.להמשךהנתוניםיועברושאליומיקוםל
tבחרBaseSpaceצוףנתונילשלוחכדי Illuminaאלרי BaseSpace.[י ל ונ י אופצ ן[ ןתיבתאתסמ הסימו

Output Folderבחרפלט),(תיקייתBrowse(ן ו עי צילשמירתמשנירשתמיקוםאתונווט( ל-בנוסףBCLקוב
BaseSpace.

tבחרBaseSpace Onsite.בשדהServer Nameןהשרת),(שם BaseSpaceלשרתהמלאהנתיבאתהז Onsite
י]שלך. ל ונ י אופצ ן[ ןתיבתאתסמ Outputהסימו Folderבחרפלט),(תיקייתBrowse(ן ו עי מיקוםאתונווט(
צילשמירתמשנירשת BaseSpaceלשרתבנוסףBCLקוב Onsite.
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tבחרStandalone instrumentבחרבלבד.ברשתבמיקוםנתוניםלשמורכדיעצמאי)(מכשירBrowse(ן ו עי )
צרתהבקרהתוכנתברשת.מועדףלמיקוםונווט ןהפלטתיקייתשםאתיו אוטומטי.באופ

t[י ל ונ י אופצ Useבחר[ Run Monitoringכליבאמצעותההפעלהאתלנטרכדיהפעלה)בניטור(השתמש
לאינטרנט.ובחיבורBaseSpaceל-משתמשבשםצורךיש.BaseSpaceב-חזותיתהמחשה

BaseSpaceבאפשרותבחרתאם4 or BaseSpace Onsite)BaseSpaceאוBaseSpace Onsite,(אתהגדר
ןBaseSpaceשלהפרמטרים הבא.באופ

tן .BaseSpaceב-המכשיראתלרשוםכדיBaseSpaceל-סיסמהומשתמששםהז
tבחרUse default login and bypass the BaseSpace login screenשנקבעוההתחברותבפרטי(השתמש

שנרשמווהסיסמההמשתמששםאתלהגדירכדי)BaseSpaceל-ההתחברותמסךאתועקוףמחדלכברירת
הגדרתבמהלךBaseSpaceהמסךאתעוקפתזוהגדרהמחדל.כברירתשישמשוההתחברותכפרטי

ההפעלה.

Sendבחר5 Instrument Performance Data to Illuminaצועיםנתוני(שלח מידע(שלח)Illuminaאלהמכשירשלבי
Illuminaהניטורשירותאתלאפשרכדי)Illuminaאלהמכשירתקינותעל Proactive.התוכנהבממשקההגדרהשם

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

.)1000000052503מס'
זה:שירות

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

to Illuminaצועיםנתוני(שלח ).Illuminaאלהמכשירשלבי

(שמור).Saveבחר6

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

BeadChipבחר2 Scan Configurationסריקת(תצורתBeadChip.(

ןכדי3 י צי ן)Browseבחרמחדל,כברירתשישמשDMAPתיקייתמיקוםל ו עי המועדףהתיקייהמיקוםאלונווט(
ןשלברשת שלך.המתק

ןאתוהעתקהורדסריקה,כללפניהערה ןזה.למיקוםDMAPשלהתוכ והואBeadChipכלעבורנדרשDMAPשלהתוכ
.BeadChipשלברקודלכלייחודי

ןכדי4 י צי ן)Browseבחרמחדל,כברירתשישמשפלטמיקוםל ו עי ןשלברשתהמועדףהמיקוםאלונווט( המתק
שלך.

.JPGהואמחדלכברירתשמוגדרהתמונהסוגהנשמרות.התמונותעבורתמונהקובץתבניתבחר5

GTCהואמחדלכברירתשנקבעהפלטקובץסוגנתונים.לסריקתפלטקובץתבניתבחר6 only)GTC.(בלבד

(שמור).Saveבחר7

Scanבמסך8 Mapןסריקה),(מפת י סוגכלעבורהאשכולולקובץהמניפסטלקובץהמלאהנתיבאתצי
BeadChip.בחרBrowse(ן ו עי ציםכלוליםשבובתיקייהלמיקוםונווטקובץסוגכלעבור( אלה.קב

י]9 ל ונ י אופצ Hideבחר[ Obsolete BeadChipsשבבי(הסתרBeadChip(שבבימהתצוגהלהסירכדיישנים
BeadChip.ישנים
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(שמור).Saveבחר10
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אמתבזמןניתוחBנספח 
יתוחשלסקירה 49אמתבזמןנ
יתוחעבודה שלזרימת 50אמתבזמןנ

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

RTA2שלקלט
RTA2צורךהבאהקלטאתמצריך עיבוד:ל

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

הזרימה.בתאהאריחיםומספראינדקסישמסוימת
tRTA.exe.config,בתבניתתוכנהתצורתקובץשהואXML.

RTA2שלהמיקוםעלפקודותההפעלהמתוכנתמקבלRunInfo.xmlציונלית.פלטתיקייתצוינהאםהקובעומידע אופ

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

תיאורקובץסוג

י ובצ ורק יש ןק י ב
ים ס י בס

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

ללכל ו ואשכ ות ל.בא ו מסל

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

י ובצ וםק יק שלמ
ות ל ו אשכ

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

י ובצ ינדקסק שלא
ישור ןק י יםב ס י בס

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

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

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

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

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

ן ו ןפאזהתיק ותאתמתק ע פאזה.וקדם-פאזהשלההשפ

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

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

צירת תבניתי
ןהשלב צירת הואRTAשלהעבודהבזרימתהראשו באריחמהאשכולותאחדכלשלהמיקוםאתמגדירהאשרתבנית,י

.Yו-Xקואורדינטותבאמצעות

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

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

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

צמותוחילוץרישום עו
צמותוחילוץהרישום צירתלאחרמתחיליםהעו התבנית.י

tצרוההדמיותאתמיישרהרישום לתבנית.ביחסהדמיהשלעוקבמחזורבכלשנו
tצמותחילוץ צמהערךקובעהעו נתונה.הדמיהעבורבתבניתאשכוללכלעו

ןהדמיותשלהרישוםאם צרותלאנכשל,במחזורכלשה זה.במחזוראריחאותועבורלבסיסיםקריאותנו

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

tמעוכב.הבסיסכאשרמתרחשתפאזה
t-מקדים.הבסיסכאשרמתרחשתפאזהקדם
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פאזהוקדם-פאזה29איור 

Aצרבסיסעםקריאה פאזהשיו
Bצרבסיסעםקריאה פאזה.קדם-שיו

RTA2ן ההפעלה.לאורךמחזורבכלהנתוניםאיכותאתממקסםובכךפאזה,והקדם-הפאזההשפעותאתמתק

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

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

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

ותיתהמחשה30איור  צמותשלחז לותעו אשכו

יס תוצאהירוקערוץאדוםערוץבס

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

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

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

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

צוףבסיסיםביןקישורים1טבלה  צים2עםברי ערו

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

ןאתעובריםשלאבאשכולות.0.63מ-נמוכה לבסיס.קישורפעולותמתבצעותלאהסינו

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

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

מחזור.בכלבלבדGלבסיסישיובילואינדקסשילוביתמנעזוהנחיהעלהקפדה
tאדוםערוץ–AאוC

tירוקערוץ–AאוT

ןקישורתהליך נמוך.שדריםבריבובדגימותמנתחיםכאשרדיוקמבטיחזהבסיסיםבי

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

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

ן ו י לשגיאההסתברותQ(X)Qצ

Q400.0001)1וך )10,000מת

Q300.001)1וך )1,000מת

Q200.01)1וך )100מת

Q100.1)1וך )10מת

ןהערה .Phredאלגוריתםשלמתוקנתגרסהעלמבוססהאיכותציו

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

ציפיתתצורהבאמצעות צוףפלטפורמתשלספ כימיה.וגרסתרי
ןשנקבעאחרי צאות,Qה-ציו צינרשמותהתו baseה-בקוב call.*)bcl.bgzf(.
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פלטותיקיותקבציםCנספח 
י צוףשלפלטקובצ 53רי
יתמבנה 55פלטתיקי
י 56סריקהשלפלטקובצ
יתמבנה 57סריקהשלפלטתיקי

צוףשלפלטקובצי רי

הקובץושםמיקוםתיאור,קובץסוג

י ובצ ורק יש ןק י ב
ים ס י בס

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

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

ים ס ו יסהבשיטתדח ושדח .gzipכג

ובץ ינדקסק שלא
ישור ןק י יםב ס י בס

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

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

י ובצ וםק יק שלמ
ות ל ו אשכ

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

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

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

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

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

ובץ עתק י ורהקב תצ
RTAשל

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

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

]Root folder[,RunInfo.xml

הזרימהתאאריחי
תלויהכוללהאריחיםמספרהמצלמה.שלהראייהכשדהמוגדריםאשרהזרימהבתאקטניםהדמיהאזוריהםאריחים
צעתשלהםשהדמיהוהמשטחיםהענפיםהמסלולים,במספר ןהזרימהתאעלמבו יחדיופועלותהמצלמותשבוובאופ

הכל.בסך864ישגבוההתפוקהבליזרימהלתאיההדמיות.אתלאסוףכדי

תפוקההזרימהתארכיב
תיאורגבוהה

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

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

ן יםמכ ובר יחע הבא.לאר

הזרימהתאאריחי2טבלה 
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תפוקההזרימהתארכיב
תיאורגבוהה

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

י ות6ב-משתמשהמכשיר3מצלמהמקטע ימצלמ עכד יהלבצ ימהתאשלהדמ ים3ב-הזר ורמקטע כלעב
ל. ו מסל

ים יח ענףאר לכלב
מצלמהמקטע

יח12 אאר ו ורה ימהבתאהאז ואהשהמצלמההזר ונהר .1כתמ

כ יםסה" יח אר
עת צ ו להםשמב

יה הדמ

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

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

ליםמספור31איור  לו מס

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

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

ענפיםמספור32איור 

מצלמהמספור
NextSeqהמכשיר 550Dxהזרימה.תאלהדמייתמצלמות6ב-משתמש

צעתאחרי.4-6מצלמותשל3הדמיהמסלול.1-3מצלמותשל1הדמיהמסלול.6עד1מ-ממוספרותהמצלמות שמבו
צורכדיXה-צירעלנעההדמיהמודול,3ו-1מסלוליםשלהדמיה .4ו-2מסלוליםשלהדמיהלי
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למהמספור33איור  עומספורמצ צגמקט מו לזרימהתא( ע גבוהה)תפוקהב

אריחיםמספור
במקטעאוהענףבמספרתלותללא,12עד01מ-ממוספיםהאריחיםאריחים.12ישהמצלמהמקטעשלענףבכל

צגיםהמצלמה ספרות.2ב-ומיו

אריחיםמספור34איור 

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

tCamera(מצלמה)–6או,1,2,3,4,5

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

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

ציממוזערותתמונותשלהקובץבשםבשימושנמצאספרות,5מ-המורכבהשלם,האריחמספר ניסיונית.פאזהוקוב
ציראהנוסף,מידעלקבלת צוףשלפלטקוב .53בעמודרי

פלטתיקייתמבנה
צרתההפעלהתוכנת ןהפלטתיקייתשםאתיו אוטומטי.באופ

ים נתונ
צמות עו

ןקישור )BaseCalls(בסיסיםבי

L001–צי ןקישורקוב צים,1מסלולעבורבסיסיםבי מחזור.לכל1בקובץמקוב
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L002–צי ןקישורקוב צים,2מסלולעבורבסיסיםבי מחזור.לכל1בקובץמקוב

L003–צי ןקישורקוב צים,3מסלולעבורבסיסיםבי מחזור.לכל1בקובץמקוב

L004–צי ןקישורקוב צים,4מסלולעבורבסיסיםבי מחזור.לכל1בקובץמקוב

L001–קובץ*.locs1מסלולעבורמקובץ.

L002–קובץ*.locs2מסלולעבורמקובץ.

L003–קובץ*.locs3מסלולעבורמקובץ.

L004–קובץ*.locs4מסלולעבורמקובץ.

Images

Focus

L001–1למסלולמיקודהדמיות.

L002–2למסלולמיקודהדמיות.

L003–3למסלולמיקודהדמיות.

L004–4למסלולמיקודהדמיות.

InterOp—צים בינאריים.קב

Logs–צי ןקוב תפעוליים.שלביםהמתאריםיומ

Recipe–ןקובץ ציפימתכו המגיב.מחסניתמזההלפינקבעששמולהפעלהספ

RTALogs–צי ןקוב ניתוח.שלביהמתאריםיומ

RTAComplete.txt

RTAConfiguration.xml

RunInfo.xml

RunParameters.xml

סריקהשלפלטקובצי

הקובץושםמיקוםתיאור,קובץסוג

י ובצ ובץGTCק עתק י יפ.קב וט ובץגנ צרGTCק ו ורנ ימהכלעב ובץשם.BeadChipב-שנסרקהדג ללהק ו כ
ודאת ימההברק שנסרקה.והדג

[barcode]_[sample].gtc

י ובצ ונהק ותתמ ישלהשמ ובצ ונהק יםתמ יתנ ורבהתאםנ ללהשם.BeadChipב-שנסרקלאז ו וד,אתכ הברק
ימה ץהענף,BeadChipב-והמקטעהדג ו ער יהו וםההדמ אד ו( וק).א יר

[barcode]_[sample]_[section]_[swath]_[camera]_[tile]_[channel].jpg
•Barcode–ובץשם להק י ודמתח .BeadChipה-שלבברק
•Sample–ור וספראשר,BeadChipב-אז ודהלמטהמלמעלה),R0X(כשורהממ עמ )C0X(ו

ן.משמאל י ימ ל
•Section–וספרתשורה וךממ הדגמה.בת
•Swath–ונה ישלהתמ ורכבתBeadChipה-שבב וסףמ יםשלמא יח ים.אר ופפ כך,ח י ענףרקלפ

ורךמשמש1 יתלצ י המקטע.הדמ
•Camera–עשהשבההמצלמה ושנ ףשימ ו ס י ונה.לא התמ
•Tile–ור יהאז וגדראשרהדמ יהכשדהמ י המצלמה.שלהרא
•Channel–ץ ו לער ו כ ותי י וםלה ואד וק.א יר
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סריקהשלפלטתיקייתמבנה
]Date]_[Instrument Name]_[Scan#]_[Barcode[

]Barcode[

Config

Effective.cfg–ןהתצורההגדרותאתמתעד הסריקה.במהלךשימושנעשהשבה

Focus–ציאתמכיל הסריקה.למיקודשימושנעשהשבהםהתמונהקוב

Logs–ציאתמכיל ןקוב צעומהשלביםאחדכלשמפרטיםהיומ הסריקה.במהלךשבו

PreScanDiagnosticFiles

]Date_Time[ברקודסריקתשל

ProcessedBarcode.jpg–שלברקודתמונתBeadChip.

ן ציסריקהאבחו קוב ן)( יומ

PreScanChecks.csv–צאותאתמתעד האוטומטית.הבדיקהתו

צי צי–GTCקוב קובץגנוטיפקביעתקוב דגימה).לכל1(

צי ונלי]–IDATקוב צי צי[אופ צמהנתוניקוב צים2(עו ערוץ).לכל1דגימה;לכלקב

צי וערוץ.אריחמצלמה,ענף,מקטע,דגימה,לכלתמונותסריקת–תמונהקוב

[Barcode]_sample_metrics.csv

[Barcode]_section_metrics.csv

ScanParameters.xml
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אינדקס
B

BaseSpace46
16התחברות
BeadChip

28טעינה
ן ו ו 27ברקודכי
44ברישוםכשל
ןלא 44הברקודאתלקרואנית

4,27מתאם
1ניתוח
1סוגים

D

Decode File Client25
BeadChip27באמצעותגישה
ןבאמצעותגישה 26חשבו

L

locs53

R

RunInfo.xml39,53

U

Universal Copy Service23

W

Windows
ציאה 37י

א

13-14קריאהאורך
Phred52אלגוריתם
11מתקדמתטעינהאפשרות
מחדשאתחול
36מכשיר
10מחקרלמצבמחדשאתחול

ב

22,29הפעלהלפניבדיקה

ה

10מערכתהגדרות
45תצורההגדרות
11מתקדמתאפשרותהפעלה,הגדרת
צוףהדמיה, צידו-רי 51ערו
1מקוונתהדרכה
RAID45שלשגיאההודעת
12מעבדהבדרגת-למיםבנוגעהנחיות

52לשגיאההסתברות
נתוניםהעברת

universal copy service23
30נתוניםסריקת
36מחדשהפעלה
42תחלשלחוזרתהצלבה
142קריאהחוזרת,הצלבה
11מתכליםחומריםהשלכת
3סטטוסהתראות

ז

עבודהזרימת
BeadChip28
11מתקדמתטעינהאפשרות
22,29הפעלהלפניבדיקה
15זרימהתאהכנת

16BaseSpaceאלהתחברות
צלומגיבים 17שנו
22הפעלהמדדי

19בופרמחסנית
19מגיבמחסנית

BaseSpace20מצב
21עצמאימצב
13-14הפעלהמשך

32היפוכלוריטסודיום
14,26כלליתסקירה
צוף 50רי
לי צירתשיקו 52אינדקסי

16זרימהתא
צוףשלעבודהזרימת 14,50רי
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ח

מתכיםחומרים
31לשטיפהמתכליםחומרים
5מתכליםחומרים
צוףהפעלות 11רי
32לשטיפהמתכליםחומרים
8בופרמחסנית
7מגיבמחסנית

12מעבדהבדרגת-מים
6זרימהתא

11מכשירתחזוקת
11המשתמשידיעל-המסופקיםמתכליםחומרים

י

צירת 13,22אשכולותי
צירת 50תבניתי

כ

י 37המכשירכיבו

ל

ן צ 4,9הפעלהלח

מ

ןמבצע 35תוכנהעדכו
מגיבים
5בערכות
19מתאימההשלכה
צלומגיבים שנו
17,33השלכה

41מלאמכל
22הפעלהמדדי

מדדים
22בהירותמחזורי
22אשכולצפיפותמחזורי
ןקישור 51בסיסיםבי

13בקריאהמחזורים
8,19בופרמחסנית
מגיבמחסנית

2832מכל
#620אגירהמכל

7כלליתסקירה
אשכולמיקום
צירת 50תבניתי

צים 53קב
21תיקייהמיקום
מכשיר
10אווטאר
36אתחול
45תצורההגדרות
9הפעלה
36מחדשהפעלה
י 36-37כיבו
י 10כינו
ן צ 4הפעלהלח
וני 10מצבמחו
ן וירמסנ 3,34או
ן 51טוהרמסנ
ן PF)51(מעברמסנ
ן 51אשכולותמעברמסנ

55אריחיםמספור
54מסלוליםמספור
54מצלמהמספור
54ענפיםמספור
RFID5מעקב
RUO10מצב

10מקלדת
13-14הפעלהמשך

מתאם
BeadChip28טעינת
ן ו ו BeadChip27כי

4כלליתסקירה
9הפעלהמתג

נ

המכשירניהול
37כיבוי
מכשירניהול
37כיבוי
ניתוח
צי 53פלטקוב
ראשוניניתוח,
51אותטוהר

ס

32שטיפההיפוכלוריד,סודיום
63טכניסיוע

סמלים
3סטטוס
3ואזהרותשגיאות
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ע

צמות 51עו
עזרה
1תיעוד
63טכניתעזרה,

פ

50ניסיוניתפאזה
50פאזהקדם-פאזה,

620מיקוםפורמאמיד,
הפעלהפרמטרי

BaseSpace20מצב
21עצמאימצב

20פרמטריםעריכת
ן בעיותפתרו
40הפעלהלפניבדיקה
ציהחלפת 45ואשכולמניפסטקוב

44סריקהברישוםכשל
ןלא BeadChip44שלהברקודאתלקרואנית

42נמוכהאיכותמדדי
צלומגיביםאגירתמכל 41שנו

צים ציפייםקב 39להפעלהספ
צים ציפייםקב 40לסריקהספ

צ

וני Q52צי
54מסלוליםצמדי

ק

צי GTC56קוב
צי InterOp39,53קוב
צי ןקוב 53מסנ
צי 53פלטקוב
צי סריקהשלפלטקוב
GTC,IDAT56
צי סריקהפלט,קוב
GTC,IDAT56
צי 45מניפסטקוב
צי צוףפלט,קוב 53רי
צי ןקישורקוב 53בסיסיםבי
צי סריקהקלט,קוב
צי 25,45אשכולקוב
צי 25מניפסטקוב
DMAP25תיקיית
26הורד,DMAPתיקיית

ןקישור 51בסיסיםבי
לי צירתשיקו 52אינדקסי

ר

צוף רי
11המשתמשידיעל-המסופקיםמתכליםחומרים
13מבוא

רכיבים
2סטטוסשורת
2-3הדמיהתא
2מגיבתא

ש

40הפעלהלפניבבדיקהשגיאות
3,49ואזהרותשגיאות
2סטטוסשורת

שטיפה
ן 23אוטומטיבאופ
31המשתמשידיעל-המסופקיםמתכליםחומרים
31שטיפהרכיבי
31ידניתשטיפה
23הפעלהלאחרשטיפה
31מכשירשטיפת
לי צירתשיקו 52אינדקסי
Illuminaהניטורשירות Proactive46

9וסיסמהבמערכתמשתמששם
9וסיסמהמשתמששם

10שמע

ת

2-3הדמיהתא
זרימהתא

15אריזה
53אריחים
54הדמיה
42חוזרתהצלבה
55אריחיםמספור
54מסלוליםמספור
54ענףמספר
י 15ניקו

6כלליתסקירה
16יישורפיני
6מסלוליםצמדי
2מגיבתא

תאימות
RFID5,7מעקב

5מגיבמחסניתזרימה,תא
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תוכנה
9אתחול

3במכשיר
45תצורההגדרות

13-14הפעלהמשך
ןקישורתמונה,ניתוח 3בסיסיםבי
ן 36אוטומטיעדכו
ן 36ידניעדכו
ןניתוחתוכנית אמתבזמ
50פאזה
BlueFuseתוכנת Multi1
3בקרהתוכנת
ןניתוחתוכנת 3אמתבזמ
50עבודהזרימת

צאות 53תו
31מונעתתחזוקה
31מונעתתחזוקה,
המכשירתחזוקת
11מתכליםחומרים
1,63תיעוד
DMAPתיקיית

Decode File Client25
26הורדה
63בלקוחותתמיכה
46תצורה
21עצמאיתתצורה
BaseSpace20תצורת
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