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מבוא
™iSeqהריצוףמערכתשלולהפעלהלהתקנההאתרלהכנתוההנחיותהמפרטיםאתכוללזהמדריך ®Illuminaשל100 .

tוהתקנהאספקהשיקולי
tבמעבדהשטחדרישות
tחשמלדרישות
tסביבתיותמגבלות
tמיחשובדרישות
tהמשתמשידיעל-המסופקיםמתכליםוחומריםציוד

בטיחותשיקולי
iSeqריצוףמערכתשלותאימותבטיחותמדריךראה עלחשובמידעלקבלת)1000000035336מס'(מסמך100

בטיחות.שיקולי

נוספיםמשאבים
iSeqהריצוףבמערכתהתמיכהדפי אלהמשאביםנוספים.מערכתמשאביכולליםIlluminaשלהאינטרנטבאתר100

הגרסאותלקבלתהתמיכהבדפיתמידעייןהבא.התיעודואתמתאימים,מוצריםהדרכה,חומרה,כוללים
ביותר.העדכניות

תיאורמשאב

Custom Protocol Selector
אישית)בהתאמהפרוטוקול(בורר

ההפעלהלפרמטריהספריות,הכנתלשיטותבמיוחדהמותאמותלקצהקצה-הוראותליצירתכלי
הפירוט.רמתלחידודאפשרויותעםיחדשלך,הניתוחולשיטת

iSeqהריצוףמערכתשללהתקנהכרזה
)1000000035963מס'(מסמך100

הראשונה.בפעםוהגדרההמכשירלהתקנתהוראותמספקת

מערכתשלותאימותבטיחותמדריך
iSeqריצוף מס'(מסמך100

1000000035336(

המכשיר.ותוויותתאימותהצהרותבהפעלה,בטיחותשיקוליעלמידעמספק

(מסמךRFIDקוראשלתאימותמדריך
)1000000002699מס'

בטיחות.ושיקוליתאימותאישורילרבותבמכשיר,RFIDה-קוראעלמידעמספק

iSeqריצוףמערכתמדריך (מסמך100
)1000000036024מס'

רכיביםהמכשיר,רכיביאתכוללאליו.הקשוריםוההליכיםהמכשירשלכלליתסקירהמספק
בעיות.ופתרוןתחזוקהונהלישימושהוראותמגיבים,

והתקנהאספקה
iSeqמערכת מערכתשללהתקנהכרזהבמופיעותההתקנההוראותהמשתמש.ידיעל-המותקנתמערכתהיא100
iSeqהריצוף המכשיר.עםנשלחהאשר,)1000000035963מס'(מסמך100
לקבלתהאחורי.בלוחאחריםולרכיביםUSBה-יציאותאללגשתכדיהמכשיראתלהזיזבאפשרותךההתקנהלאחר
iSeqריצוףמערכתמדריךראההמכשירמיקוםשינויעלמפורטותהוראות .)1000000036024מס'(מסמך100

הראשונהבפעםהגדרה
iSeqמערכתהוצאת למקורותהמכשירשלחיבורכוללתההתקנהדקות.30כ-אורכותשלהוההתקנהמאריזתה100
לביצועהתוכנה.תצורתאתולהגדירמערכתבדיקתלערוךכדיבמסךהמופיעותהנחיותוביצועהדלקתו,ורשת,מתח
חוזר.לשימושהמותאמיםהבדיקהובמחסניתהזרימהבתאצורךישהמערכתבדיקת
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אתהאםקבלתה.עםאותהולהתקיןמאריזתההמערכתאתלהוציאמוכןשתהיהכדימראשהמעבדהמשטחאתהכן
ההתקנה.לפניהרשתאתהגדרברשת,לאחסוןהמכשיראתמחבר

הערה
ה-נציגעםבהקדםקשרשתיצורממליצהIlluminaההתקנה,מתהליךכחלקזמן.להוסיףעשויהלרשתמערכתהוספת
IT.9בעמודבקרהומחשבמארחתרשתהנחיותראהנוסףמידעלקבלתשלך.

נוספים.בכליםצורךאיןהמכשיר.עםמגיעיםלהתקנההדרושיםהרכיביםכל

סיסמההחלפת
הראשונהבפעם).sbsuser(רגיל) ומשתמשsbsadmin(מערכתמנהלחשבונות:שניישWindowsההפעלהבמערכת
החשבונות.שנישלהסיסמהאתלהחליףתידרשההפעלה,למערכתשתיכנס
אתהעתקמהחשבונות.אחדכלעבורמחדלכברירתשנקבעההסיסמהואתהמשתמששםאתמציגהההפעלהמערכת
החדשותהסיסמאותהנדרשת.הסיסמההחלפתפעולתאתלהשליםכדיsbsuserה-שלואזsbsadminה-שלהסיסמה
תווים.10לפחותלכלולחייבות
.sbsadminאלעבורהרשת,הגדרותאתאישיתלהתאיםברצונךאם.sbsuserב-הראשונהבפעםהגדרהבביצועהמשך

המשלוחקופסתתכולת
שבהלבנהקופסאות: קופסהשתימכילההחומההמשלוחקופסתאחת.חומהמשלוחבקופסתמגיעיםוהרכיביםהמכשיר
iSeqתוויתשעליהאביזריםוקופסתהמכשיר 100 Sequencing System Accessoriesריצוףלמערכת(אביזריםiSeq
100.(

הבאים:הרכיביםכלולים
tכבלEthernet
tחשמלכבל
tשלחוזרלשימושהמותאמתבדיקהמחסניתiSeq 100
tשלחוזרלשימושהמותאםלבדיקהזרימהתאiSeq 100
tשלרזרביאווירמסנןiSeq 100
tשלניקוזלמגשרזרביתרפידהiSeq 100
tהריצוףמערכתשללהתקנהכרזהiSeq )1000000035963מס'(מסמך100
t1000000047543מס'(מסמךללקוחחשובמידע(

הערה
.3בעמודנוספיםמשאביםראהבאינטרנט.זמיניםהמערכת,מדריךלרבותהמכשיר,עםמגיעיםשאינםמדריכים

הקופסהממדי
והאחסון.ההתקנהההובלה,אתלתכנןכדיהבאיםהקופסהבממדיהשתמש

גודלמדד

אינץ')19.5(ס"מ49.5גובה

אינץ')21(ס"מ56.3רוחב

אינץ')23(ס"מ58.4עומק

ליברות)47(ק"ג21משקל

חומהקופסה1טבלה 
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גודלמדד

אינץ')14(ס"מ35.6גובה

אינץ')17(ס"מ43.2רוחב

אינץ')17(ס"מ43.2עומק

ליברות)38(ק"ג17משקל

לבנהקופסה2טבלה 

גודלמדד

אינץ')3.5(ס"מ8.9גובה

אינץ')13(ס"מ33רוחב

אינץ')8.5(ס"מ21.6עומק

ליברות)1.8(ק"ג0.82משקל

אביזריםקופסת3טבלה 

חילוףוחלקיחוזרלשימושהמיועדיםבדיקהרכיבי
הזרימהתאחוזר,לשימושהמותאמתהבדיקההמקורית: מחסניתבאריזההחדרבטמפרטורתהבאיםהפריטיםאתאחסן

לתחזוקתהצורךלפימהאחסוןהוצאניקוז.למגשרזרביתורפידהרזרבי,אווירמסנןחוזר,לשימושהמותאםלבדיקה
בעיות:ולפתרוןהמערכת

tאושנים5כעבורהחלףעתידיות.מערכתבדיקותמבצעיםהזרימהותאהבדיקהמחסניתהראשונה,ההגדרהלאחר
השתיים.מביןהראשונההאפשרותשימושים,130

tהמותקן.האווירמסנןאתמחליףהרזרביהאווירמסנןהראשונה,ההגדרהלאחרחודשיםשישה
tהמותקנת.הניקוזמגשרפידתאתמחליפההניקוזלמגשהרזרביתהרפידהדליפה,שלבמקרה

מעבדהדרישות
המעבדה.חללאתליצורכדיזהבסעיףהמתואריםובדרישותבמפרטהשתמש

המכשירמידות
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המותקןהמכשירממדימדד

אינץ')16.8(ס"מ42.5מוגבה)(צגגובה

 אינץ')12(ס"מ30.5רוחב

 אינץ')13( ס"מ33עומק

ליברות)35(ק"ג16משקל

הצבהדרישות
לוודאלךיעזרוהבאיםהמינימליהמרווחממדיטיפול.לצורךוגישהאוורורמספיקשתאפשרבצורההמכשיראתמקם
צדדיו.מכלהמכשיראללגשתשניתן

מינימלימרווחגישה

המכשיר.שלצדבכל אינץ')12( ס"מ30לפחותשלמרווחהשארצדדים

המכשיר.מאחורי אינץ')6( ס"מ15.25לפחותשלמרווחהשארגב

מונמך).(כשהצגהמכשירמעלאינץ')12(ס"מ30לפחותשלמרווחהשארעליוןחלק

tהלוח.שבגבההפעלהלמתגלגשתכדיהמכשירשלהימניצדואללהגיעשבאפשרותךודא
tבמהירות.מהשקעהחשמלכבלאתלנתקשתוכלכךהמכשיראתמקם

המעבדהדלפקבדברהנחיות
רעד.ממקורותהרחקויציב,מאוזןמעבדהדלפקעלהמכשיראתשיםמדויקים.אופטייםרכיביםכוללהמכשיר

רעידותבדברהנחיות
והרעידותהממושכותהרעידותאתלמזערכדיהבאותהמומלצותהעבודהבשיטותהשתמשריצוף,פעילויותבמהלך

מיטביים.ביצועיםולהבטיחלסירוגיןהמופיעות
tכגון:פוטנציאליים,רעידהמקורותהמעבדהמדלפקהרחק

tשלמכוונותלאלטלטלותלגרוםשעשוייםומדפיםארוניותמגירות,סרכזות,וורטקס,מערבליניעור,מכשירי
הדלפק.משטח

tאחרים.חזקיםעיקרייםאווירוזרמידחוסיםחנקןאואוויר
tומסודר.מחפציםפנוילהיותהמכשירשסביבהשטחעל
tהמכשיר.עלאחריםמעבדהכלי/אביזריאומתכליםחומריםתשיםאל
tופריקהטעינהלצורךהמומלץהעבודהלתהליךבהתאםופעלהמגעבמסךרקהשתמשהמכשיר,עםהעבודהבעת

מתכלים.חומריםשל
tהמכשיר.משטחיעללחץתפעילאל

iSeqשלv2למגיבאחסוןדרישות 100 i1
iSeqשלv2מגיבבערכתהכלוליםהרכיביםוממדיהאחסוןטמפרטורתאתמפרטתהבאההטבלה 100 i1,מגיב
יחיד.לשימוש

גובהרוחבאורךאחסוןטמפרטורתרכיב

מחסנית -25°Cעד -15°C19.6אינץ')5(ס"מ13אינץ')5.4(ס"מ13.7אינץ')7.7(ס"מ

זרימהתא 2°Cעד 8°C*10.2אינץ')2.5(ס"מ1אינץ')4(ס"מ10.2אינץ')4(ס"מ

החדר.בטמפרטורת*משלוח
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PCRלהליכיהמעבדההכנת
).PCR(פולימראזשלשרשרתתגובתבתהליךשימושמצריכותהספרייהלהכנתמהשיטותכמה
תוצריבמעבדה.העבודהאתשתתחיללפניPCRבתוצרזיהוםלמנועכדיבמעבדהעבודהוהליכיייעודייםאזוריםקבע
PCRמדויקות.לאלתוצאותולהובילהרגילותהפעולותאתלעכבודגימות,מכשיריםמגיבים,לזהםעלולים

'PCRו'אחרי-'PCR'לפני-אזורי
צולב.זיהוםלמנועכדיהבאותלהנחיותבהתאםפעל
tלפני-אזורהגדר'PCR'לפני-לתהליכים'PCR.'
tאחרי-אזורהגדר'PCR'ה-תוצרילעיבודPCR.
tלפני-חומרילשטיפתכיורבאותותשתמשאל'PCR'-ו'אחריPCR.'
tלפני-באזורימיםטיהורמערכתבאותהתשתמשאל'PCR'-ו'אחריPCR.'
tלפני-לפרוטוקולישימושנעשהשבהםהחומריםאתאחסן'PCR'ה'לפני-באזורPCR.'ה'אחרי-לאזוראותםהעבר

PCR'הצורך.בעת

ייעודייםוחומריםציוד
tלפני-בתהליכיוחומריםציודבאותםלהשתמשאין'PCR-ו'אחרי 'PCR.'לכלוחומריםציודשלנפרדתערכההקצה

מהאזורים.אחד
tמהאזורים.אחדבכלשימושנעשהשבהםמתכליםלחומריםייעודייםאחסוןאזוריקבע

חשמלדרישות

חשמלצריכתמפרטי

מפרטסוג

100–240קומתח VACשלבתדר50/60 Hz

ואט80שיאהספקצריכת

מתח.קומווסתנדרש,10%מ-יותרשלמתחתנודותשלבמקרהחשמלית.הארקהנדרשת

הגנההארקת
ההגנההארקתאתמחזירההחשמלבכבלהבטיחותהארקתהגנה.להארקתחיבורכוללשרתמארז
תקין.להיותחייבהחשמלבכבלההגנההארקתחיבורזה,במכשירהשימושבעתבטוח.ייחוסלמתח

חשמלכבלי
IEC 60320חשמלשקעלמכשיר C13התקניהכבלאורךלאזור.המתאיםחשמלכבלעםמגיעוהואבינלאומיבתקן
כבליאושקעיםלקבלתרגל).8.2(מ'2.5הואהכבליםשארכלשלאורכםרגל).8(מ'2.44הואהצפוניתבאמריקה
Interpowerדוגמתחיצונילספקפנההמקומיים,בתקניםעומדיםאשרערךשווי-חשמל Corporation

)www.interpower.com.(
זרם החלופין.ממקורמנותקהחשמלכבלכאשררקמהמכשירמורחקיםמסוכניםמתחים
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נתיכים
שלודירוגמ"מ20×מ"מ5בגודלהםאלהנתיכיםהגבוה.המתחכניסתבקווינתיכיםשניכוללהחשמלכניסתמודול
10,אמפר250וולטAC,איטי.ניתוקעם

)UPS(פסקאל-מערכת
500לפחותשלהספקבעלתהאזורלתקניהמתאימה)UPS(פסקאל-במערכתלהשתמשממליצהIlluminaחברת VA.
שנבחר,פסקהאל-מערכתבדגםתלויהסוללה)פעולת(משךפעולהזמןלדוגמה.דגמיםשלושהמופיעיםהבאהבטבלה
פסק.האל-מערכתסוללתשלובאיכותבגילוכן

מפרט

יפן
APC Smart-UPS
750 LCD 100 V

SMT750Jמק"ט

הצפוניתאמריקה
APC Smart-UPS

750 VA LCD 120 V US
SMT750USמק"ט

בינלאומי
APC Smart-UPS

750 VA LCD 230 V
SMT750Iמק"ט

500פלט מרביהספק W / 750 VA500 W / 750 VA500 W / 750 VA

100(נקוב)כניסהמתח VAC120 VAC230 VAC

NEMAכניסהחיבור 5-15PNEMA 5-15PIEC-320 C14
Schuko CEE 7/EU1-16P

British BS1363A

ממדים
ע)×ר×(ג

ס"מ36×ס"מ14×ס"מ16.7
14.2×אינץ'5.5×אינץ'6.6(

אינץ')

ס"מ36.3×ס"מ13.8×ס"מ16
14.3×אינץ'5.4×אינץ'6.3(

אינץ')

ס"מ35.8×ס"מ13.8×ס"מ15.7
אינץ')14×אינץ'5.4×אינץ'6.2(

ליברות)29(ק"ג13.2ליברות)29(ק"ג13.2ליברות)29(ק"ג13.2משקל

בהפעלהמשוערפעולהזמן
פסקאל-מערכתעם

דקות95כ-דקות95כ-דקות95כ-

לאזורספציפיותהמלצות4טבלה 

Illuminaאםוביןפסקאל-למערכתמחוברהמכשיראםביןחשמל,מהפסקתהמושפעותהפעלותעלאחראיתאינה
יחודשהחשמלשחיבורלפניקצרהחשמלהפסקתולכןגנרטור,באמצעותהמגובהחשמלבאספקתהפרעהתיתכןלאו.
אופיינית.תופעההיא

סביבתייםשיקולים

מפרטיסוד

22.5°C(30°Cעד15°Cשלמעבדהטמפרטורתעללשמורישטמפרטורה ±7.5°C.(שלחריגהלאפשראיןפעולה,במהלך
°±2מעל Cהסביבה.בטמפרטורת

.20–80%שלבטווחעיבוי,ללאיחסית,לחותעללשמורישלחות

רגל).6,500(מטרים2,000מ-פחותשלבגובההמכשיראתלמקםישגובה

ISOלתקןבהתאםמחלקיקיםהאווירניקיוןרמותעלהקפדסגור.בחללהמכשיראתהפעלאוויראיכות רגיל),בחדר(אוויר9
יותר.טובותאו

יותר.טובהאו,ISO officeלרמתבסביבההרעידותאתלהגבילישרעידות

חוםפליטת

חוםפלטמרביזרםדירוג

273ואט80 BTU/h
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רעשפליטת

מהמכשירמרחקרעשפליטת

>62 dB1'רגל)3.3(מ

62<שלמדידה dBAרגל).3.3(מ'1כ-שלממרחקרגילהשיחהשלגודלבסדרהיא

בקרהומחשבמארחתרשתהנחיות
iSeqהריצוףמערכת BaseSpaceל-מותאמתההפעלותשלהתצורההגדרתאםביןרשת,עםלשימושתוכננה100

Sequence Hubשימושנעשהלאכאשרגםלאינטרנט,חיצוניחיבורמחייבותהבאותהפעולותלאו.אםובין
BaseSpaceב- Sequence Hub:
tאוטומטי.באופןהבקרהתוכנתעדכון
tאלהמכשירשלהביצועיםנתוניהעלאתIllumina.
tשלך.ברשתשתימצאכךהפלטתיקייתהגדרת
tשלטכניתתמיכהמנציגמרחוקסיועקבלתIllumina.

ישלארגוןאםאחר.באופןהמערכתולהפעלתנתוניםהעברתלצורךמספיקהמחדלכברירתשנקבעההרשתתצורת
הרשתהנחיותאתכוללזהסעיףהמתקדמות.הרשתהגדרותעםעזרהלקבלתITלאיש ה-פנהספציפיות,רשתדרישות

.ITה-לאנשיהמיועדות

נתוניםהעברתשיקולי
הרשתבעוצמתשינוייםיותר.אמיןהחיבורEthernetעםאולםנתונים,העברתלצורךמספיקEthernetאוWiFiחיבור

להתחילניתןלאהעוקבות.הפעולותאתולעכבהנתוניםהעברתאתלהאריךעשוייםWiFiה-ברשתתדירותוהפרעות
Universalששירותלפניחדשהפעולה Copy Service)UCS(הקודמת.הפעולהעבורנתוניםהעברתישלים

הערה
נתונים.לאובדןגורמתלאנתוניםהעברתבמהלךWiFiהפרעת

iSeqריצוףמערכתמדריךבהוראותראהלהדלקתה,כבויה.WiFiה-אפשרותהמחדלברירתבמצב מס'(מסמך100
1000000036024(.

לנתוניםאחסוןדרישות
BaseSpace Sequence Hubעדשלאחסוןמצריך900 MBהנתוניםאםהפעלה.בעקבותשהועלוהנתוניםעבור

פעולתידיעל-מופקיםאלהקבציםעזר.כחומרהבאיםהמשועריםהקבציםבגודליהשתמשמקומית,בצורהמאוחסנים
מכן.לאחרהמתבצעניתוחידיועל-ריצוף

משוערגודלפלטקובץסוג

BAM<600 MB

BCL850 MB

FASTQ850 MB

gVCF,VCF<10 MB

InterOp3 MB

ומחשברשתאבטחת
מערכתתצורתראהתצורהעלהמלצותלקבלתהמחשב.ואבטחתהרשתלתחזוקתהנחיותכולליםהבאיםהסעיפים
.12בעמודההפעלה
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בקרהמחשבאבטחת
אבטחהלהשגתהמשתמשידיעל-המסופקתוירוסאנטי-) ותוכנתSRP(התוכנההגבלתמדיניותאתמשלבהבקרהמחשב

התצורותכאשרבתחום.מחשביםשלהניהולוכושרהתקינותהאמינות,אתהתוכנה מגבירההגבלתמדיניותמשופרת.
לפעול.יכוליםמזוהיםיישומיםרק-מוגבלות
iSeqריצוףמערכתמדריךראהנוסףמידעלקבלתהצורך.לפימחדשאותההגדראוהתוכנההגבלתמדיניותאתהפסק
.)1000000036024מס'(מסמך100

וירוסאנטי-תוכנת
מופרטותהנחיותלקבלתוירוסים.מפניהמכשירשלהבקרהמחשבעללהגןכדיבחירתךלפיוירוסאנטי-תוכנתהתקן
שלהריצוףבמכשיריוירוסיםלסריקתתוכנההגדרתראההבקרה,מחשבעלהגנהבעתהמערכתביצועיתחזוקתלגבי

Illumina970-2010-006מס'(פרסום(.
הבא.באופןוירוסהאנטי-תוכנתאתהגדרהפרעות,אונתוניםאובדןלמניעת

tהרשאה.ללאוירוסהאנטי-לתוכנתשדרוגיםשלהתקנה)לא(אךהורדההגדר
tבשימוש.אינוכשהמכשיררקהסריקותאתובצעידניותסריקותהגדר

tאוטומטיות.סריקותתאפשראל
tמקישורשנשלחותחבילותשלאוטומטיתסריקהלהשביתמומלץTCP/IPוירוסאנטיסריקתממנו. ומתקבלות

הפנימית.המערכתבתקשורתלהפריעעשויהיציאותשל
tפועל.כשהמכשירעדכוניםלבצעאין

tהבקרה.מחשבאתלאתחלבטוחוכאשרפועלאינוכשהמכשיררקלבצעישהעדכוניםאת
tהעדכון.עםאוטומטיתהמחשבאתלאתחלאין

tהיישומיםספרייתאתתכלולאל)C:\Illumina(הנתוניםספרייתואת)D:\SequencingRuns(מערכתעלבהגנה
אמת.בזמןקבצים

tאתכבהWindows Defender.משתמשותשבהןההפעלהמערכתמשאביעללהשפיעעשויזהמוצר
.Illuminaתוכנות

הולםשימוש
אלואיכות,לבטיחותהקשורותמסיבות.Illuminaשלריצוףמערכותלהפעילמתוכנןהמכשירשלהבקרהמחשב
שאינהאחרתפעילותביצועאומסמכיםסקירתדוא"ל,בדיקתבאינטרנט,גלישהכללית.למטרהכמחשבבותשתמש
נתונים.לאובדןולגרוםבביצועיםלפגועעשוייםחיונית

רשתחיבורי
Illuminaלקבלתהרשתתחזוקתפעילויותאתסקורלגביהם.טכניתתמיכהמספקתואינהרשתחיבורימתקינהלא
iSeqמערכתעםאפשרייםתאימותסיכוני 100.

רשת:חיבורולהגדירלהתקיןכדיהבאותבהנחיותהשתמש
tבחיבורהשתמש1 gigabitרשת.מתגדרךאוישירלהיותהחיבורעלהנתונים.ניהולמערכתלביןהמכשירבין
tהואהנדרשהפסרוחב5 Mb/sרשתהעלאותפנימית,רשתהעלאותעבורלמכשירBaseSpace Sequence Hub

מכשיר.תפעולנתוניוהעלאות
tשלמינימליתחיבורבמהירותלפעולחייביםאחררשתוציודמתגים1 gigabit.בכלהכוללשהשימושאסורבשנייה

הנקובה.מהמהירותיחרוגמהמתגיםאחד
tהתומך,והציודהמחובריםהמכשיריםמספרהרשת.ממתגיאחדבכלהכוללהעבודהעומסקיבולתאתחשב

הקיבולת.עללהשפיעעשוימדפסת,כגון
tפחותוכשישמורכבותפחותבסביבותמנוהלים.במתגיםהשתמשמורכבת,רשתבסביבתפועלהמכשיראם

מנוהלים.במתגיםצורךאיןברשת,מכשירים
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tמסוגלהיותהכבליםעלCAT-5eרשתכבלכוללתהמשלוחקופסתיותר.טוביםאוCAT-5eמטרים3באורךמוגן
רגל).9.8(

tהאחרת.הרשתמתעבורתהריצוףתעבורתאתבודדניתן,אם
tמערכתשלהשימושהגדרתiSeq ראההוראותלקבלתשלך.הרשתשלהייחודיתבהגדרהתלויהproxyבשרת100

iSeqריצוףמערכתמדריך .)1000000036024מס'(מסמך100

בקרהמחשבחיבורי
מערכתלתקשורתמתוכנןהשניחיצונית.רשתלתקשורתמתוכנןאחדרשת.ממשקחיבורישניישהבקרהלמחשב
הפנימית.התקשורתחיבוראתלהשביתאיןבלבד.פנימית
לחלופין).DHCP(דינמימארחיםהגדרתפרוטוקולבאמצעותהמארחמרשתIPכתובת משיגההמערכתמחדל,כברירת
.Windowsשלהרשתהגדרותמתוךסטטיתכתובתלבחורתוכל

יוצאיםחיבורים
עבורלרשתגישהמספקתאשר,MACה-כתובתהבקרה.מחשבשלהיוצאתהרשתיציאותאתמפרטתהבאההטבלה

Ethernet-וWiFi,המכשיר.משלוחלפנילספקהניתןולאלמכשירספציפיתהיא

מטרהיציאה

80BaseSpace Sequence Hub,Local Run ManagerאוInstrument Performance Data

443BaseSpace Sequence HubאוInstrument Performance Data

תוכנהעדכוני8080

BaseSpaceתחומי Sequence Hub
Universalמ-גישהמספקיםהבאיםהתחומים Copy Service-לBaseSpace Sequence Hub-ולIllumina Proactive.

התחום עםשמורזהאישיתמותאםשדהמשתמש.ידיעל-המוגדרתחוםשדהכוללותהארגוניותמהכתובותחלק
}domain.{

כתובתמופע

{domain}.basespace.illumina.comארגוני-ארה"ב

{domain}api.basespace.illumina.com

basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com

basespace-data-east.s3.amazonaws.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

{domain}.euc1.sh.basespace.illumina.com ארגוניאירופה -

{domain}api.euc1.sh.basespace.illumina.com

euc1-prd-seq-hub-data-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

{domain}.aps2.sh.basespace.illumina.com ארגוניאוסטרליה -

{domain}.api.aps2.sh.basepace.illumina.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

aps2-sh-prd-seq-hub-data-bucket.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com
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כתובתמופע

basespace.illumina.comומקצועיבסיסי-ארה"ב

api.basespace.illumina.com

basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com

basespace-data-east.s3.amazonaws.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

euc1.sh.basespace.illumina.comומקצועי בסיסיאירופה -

api.euc1.sh.basespace.illumina.com

euc1-prd-seq-hub-data-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

aps2.sh.basespace.illumina.comומקצועי בסיסיאוסטרליה -

api.aps2.sh.basepace.illumina.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

aps2-sh-prd-seq-hub-data-bucket.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com

cnn1.sh.basespace.illumina.com.cnומקצועי בסיסיסין -

api.cnn1.sh.basespace.illumina.com.cn

instruments.sh.basespace.illumina.com.cn

cn-sh-cnn1-prod-seq-hub-data-bucket.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn

ההפעלהמערכתתצורת
עשויההתקנהלאחרההגדרותשינויהמשלוח.לפניבמפרטיםעמידתןשלואימותבדיקותעוברותIlluminaמערכות
האבטחה.אוהביצועיםאתלסכן

ההפעלה:מערכתשלבביצועיםהפגיעהסיכוניאתאוהאבטחהסיכוניאתמפחיתותהבאותההמלצות
tהסיסמה.אתלעצמךרשוםהמקומיים.המדיניותבכלליעומדותאשרלפחותתווים10באורךסיסמאותצור

tIlluminaשנשכחו.סיסמאותלאפסאפשרותואיןהלקוחותשלהכניסההרשאותאתשומרתאינה
tהנתוניםכלאתמוחקזהשחזורבמערכת.היצרןשלהמחדלברירותשחזורמחייבתידועהלאסיסמה

השבתה.לזמןוגורםמהמערכת
tצוות ה-שלאחריםולשימושיםמערכתעדכונילהחלתרקהמערכתמנהלבחשבוןהשתמשIT.שארכללביצוע

המשתמש.בחשבוןהשתמש-הפעולות
tה-מערכתמנהלעםבחןשגוי,באופןפועלתהמערכתתוכנתאםITמדיניותאובייקטשללהתערבותאפשרות

אוההפעלהמערכתעללהשפיעעשויותמההגדרותחלק,GPOבאמצעותלתחוםהתחברותבעת).GPO(קבוצתית
המכשיר.תוכנתעל

tה-אתהפסקRDPשלהאשבחומת והשתמשWindowsתוכנה).או(חומרהרשתשלאשבחומתאו
tאתהפסקWindows Automatic Update.

סיסמהדרישות
אחתכלעדכןהראשונה.בהתחברות)sbsuserו-sbsadmin(החשבונותלשניסיסמהלהחליףמחייבתההפעלהמערכת

לכך.הנחיהכשתקבליום,180בכלמהסיסמאות
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הגדרהמדיניות

סיסמאותחמשזוכרתהמערכתסיסמההיסטורייתאכיפת

הצליחושלאהתחברותניסיונותעשרהחשבוןלנעילתסף

תוויםעשרהמינימליסיסמהאורך

זמיןלאמורכבותבדרישותלעמודחייבתהסיסמה

זמיןלאהפיכההצפנהבאמצעותסיסמאותאחסון

סיסמאותבנושאמחדלברירתמדיניות5טבלה 

Windowsעדכוני
Windowsיותר,חסינההפעלהסביבתוליצורהבקרהמחשבשלובהפעלהבהגדרהלשלוטכדי Updatesעדכוני)

Windows(שלההפעלהבמערכתכבוייםלהיותצריכיםWindowsאינםמערכתעדכונימחדל.כברירתשהוגדרה
ההפעלה.סביבתאתלסכןעשוייםשהםמאחרנתמכים
Windowsשללהפעלההאפשריותמהחלופותכמהלהלן Updatesעדכוני)Windows:(

tרשתרשתובידודאשחומת)LAN(יותר.חסיניםוירטואלית
tברשתאחסוןשלרשתבידוד)NAS,(ברשת.נתוניםשלסנכרוןמאפשראשר
tאחסוןUSB.מקומי
tהרשאות.עלבהתבססהמתאימיםהבקרהאמצעיוהבטחתהבקרהבמחשבהולםבלתימשימושהימנעות

תוכנההגבלתמדיניות
עבורשצוינו.תוכנותשלרקהפעלהלאפשרכדיבכלליםמשתמשתWindowsשל)SRP(תוכנההגבלתמדיניות
iSeqמערכת היאSRPשלהמחדלברירתספריות.אוקבציםוסיומותשמותאישורים,עלמבוססיםSRPכללי ה-,100
הבאים.הכלליםאתלהתיר
ראההוראותלקבלתהאבטחה.רמתאתאישיתלהתאיםכדיכלליםולהסירלהוסיףיכוליםמערכתמנהלאוITנציג 

מתווספתהמערכתאם.)1000000085920מס'(מסמךIlluminaמערכותשלמארחתורשתלאבטחהITמדריך 
.SRPאתויכבההכלליםאתישנההמקומי)GPO(הקבוצתיתהמדיניותשאובייקטייתכןלתחום,

אישורים
iSeqיישוםשלאישור

הפעלהקובצי
Portmon.exe
Procmon.exe

Procmon64.exe
Tcpview.exe

קבציםסיומות
*.cfg
*.lnk
*.png
*.tif
*.txt
*.xml

ספריות
%HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProgramFilesDir%
%HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRoot%

C:\CrashDumps\*
C:\Illumina Maintenance Logs\*

C:\Illumina Manufacturing Test Results\*
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ספריות
C:\Illumina\*

C:\Program Files (x86)\Chromium\Application\*
C:\Program Files (x86)\Illumina\*

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\*
C:\Program Files\Illumina\*

C:\Program Files\Internet Explorer\*
C:\Program Files\Jenoptik\*

C:\Program Files\Ophir Optronics\*
C:\ProgramData\Illumina\*

C:\ProgramData\Package Cache\*
C:\ProgramData\webex\*

C:\Users\*\AppData\Local\GoToAssist Corporate\*
C:\Users\*\AppData\Local\Temp\Citrix\*

C:\Users\*\AppData\Local\Temp\CitrixLogs\*
C:\Users\*\AppData\Local\Temp\LogMeIn\*

C:\Users\*\AppData\Local\Temp\LogMeInLogs\*
D:\Recovery\*

GoToAssist Corporate Opener*.exe
Turnover to customer.bat

שלישיצד-תוכנות
Illuminaההתקנה.בעתהמסופקותבתוכנותרקתומכת
Chrome,Java,Boxלדוגמה,והאבטחה.הביצועיםעלשישפיעווייתכןנבדקולאשלישיצדגורמישלאחרותותוכנות

RoboCopyנתונים.ולחוסרריצוףבנתונילפגיעהלגרוםעלולהההפרעההבקרה.תוכנותחבילתשמבצעתלהזרמהמפריע

המשתמשידיעל-המסופקיםמתכליםוחומריםציוד
לקבלתבעיות.ולפתרוןלתחזוקהלריצוף,משמשיםהמשתמש,ידיעל-המסופקיםהבאים,המתכליםוהחומריםהציוד
iSeqריצוףמערכתמדריךראהאלהתהליכיםעלנוסףמידע .)1000000036024מס'(מסמך100

לריצוףמתכליםחומרים

מטרהספקמתכלהחומר

כללית.מטרהכללימעבדהספקאבקהללאפעמיות,חד-כפפות

iSeqשלv2מגיב 100 i1Illumina,:מק"ט
אחת)יחידהמחזורים,300(20031371•
יחידותארבעמחזורים,300(20031374•

באריזה)
יחידותשמונהמחזורים,300(20040760•

באריזה)

הפעלה.לצורךהזרימהותאהמגיביםאספקת

Fisherמ"ל1.5,Microtubeמבחנות Scientific,מק"ט14- 222-158או
ערךשווה-

הטעינה.לריכוזספריותדילול

מים.אמבטאחריהמחסניתייבושכללימעבדהספקניירמגבות

20לפיפטות,קצוות µlספריות.וטעינתדילולכללימעבדהספק

100לפיפטות,קצוות µlספריות.וטעינתדילולכללימעבדהספק

הכנתערכותעםמסופק,RSB(Illumina(חוזרתרחוףבופר
ספרייה

הטעינה.לריכוזספריותדילול

10הידרוכלורידטריס[אופציונלי]
mMעםpH8.5של

הטעינה.לריכוזספריותלדילולRSBל-תחליףכללימעבדהספק
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מטרהספקמתכלהחומר

PhiX[אופציונלי] Control v3Illumina,מק"טFC-110-3001הפעלתביצועPhiX-פתאומיתעלייהאובלבד
לבקרה.PhiXב-

בעיותופתרוןלתחזוקהמתכליםחומרים

מטרהספקמתכלהחומר

העבודה.משטחיוניקויהמכשירחיטויערךשווה-או,16200-218, מק"ט %10VWRהלבנה,מטליות

כללית.מטרהכללימעבדהספקאבקהללאפעמיות,חד-כפפות

iSeqשלניקוזלמגשרזרביתרפידה
¹100

Illumina,שדלפו.נוזליםשללספיגההניקוזמגשריפוד20023927מק"ט

iSeqשלרזרביאווירמסנן חודשים.לשישהאחתהאווירמסנןהחלפת20023928מק"ט,¹Illumina100

iSeqמערכתשלבדיקהערכת מערכת.בדיקתביצוע20024141מק"ט,²Illumina100

לשימושהמותאםלבדיקההזרימהותאהמכשירניקויערךשווה-או,95041-714מק"ט,70%VWRאיזופרופיל,אלכוהולמטליות
חוזר.

רמתבמעבדה,לשימושמטליות
נמוכהסיבים

VWR המותאםלבדיקההזרימהותאהניקוזמגשייבושערךשווה-או,21905-026, מק"ט
חוזר.לשימוש

המכשיר.שסביבהנוזלייבושכללימעבדהספקניירמגבות

מ"ל),946(16003-740מק"ט,10%VWRהלבנה,תמיסת[אופציונלי]
16003-742ערךשווה-אומ"ל),473(

חיטוי.לאחרהעבודהמשטחיניקוי

%70Fisherאתנול,מטליות[אופציונלי] Scientific,מק"ט19-037-876,
ערךשווה-או

המכשירלניקויאיזופרופילאלכוהוללמטליותתחליף
חוזר.לשימושהמותאםלבדיקההזרימהותא

השימוש.עדבאריזהלשמורישהמשתמש.ידיעל-מסופקותהחלופותבאחריות,מכוסהאינוהמכשיראםרזרבית.ואחתמותקנתאחתיחידהעםמסופקהמכשיר¹

שימושים.130מ-יותראושנים5כעבורפג,כשתוקפםהמכשירעםהמגיעיםחוזרלשימושהניתניםהבדיקהרכיביאתמחליפה²

ציוד

מטרהמקורפריט

המחסנית.אחסוןכללימעבדהספק-15°Cעד-25°Cמקפיא,

ספריות.הקצאתכללימעבדהספקקרחדלי

10פיפטה, µlהטעינה.לריכוזספריותדילולכללימעבדהספק

20פיפטה, µlהטעינה.לריכוזספריותדילולכללימעבדהספק

100פיפטה, µlהטעינה.לריכוזספריותדילולכללימעבדהספק

הזרימה.תאאחסוןכללימעבדהספק8°Cעד2°Cמקרר,

שבמסך.למקלדתתוספתכללימעבדהספקמקלדת[אופציונלי]

המגע.מסךלממשקתוספתכללימעבדהספקעכבר[אופציונלי]

המחסנית.הפשרתכללימעבדהספקמיםאמבט[אופציונלי]
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קודמותגרסאות

השינויתיאורתאריךמסמך

מס'מסמך
1000000035337v07

אפריל
2020

iSeqשלהתוכנהתיאוריעודכנו Control Software v2.0.
.130ל-הועלהחוזרלשימושהניתןהבדיקהברכיבהשימושיםמספר•
600<שללערךהועלהBAMקובצישלהמשוערהגודל• MBקובציושלInterOpלערך

3של MB.
).SRP(התוכנההגבלתמדיניותעבורמחדלברירתוכלליסיסמהדרישותנוספו
iSeqשלהמגיב 100 i1הבאות:בערכותהוחלף

•Illuminaהמגיבעבור20031371מק"טv2שלiSeq 100 i1.
•Illuminaהמגיבעבור20031374מק"טv2שלiSeq 100 i1-יחידות.4אריזת

מס'מסמך
1000000035337v06

אוקטובר
2019

בסיסי-וסיןומקצועי,בסיסי-אוסטרליהארגוני,-אוסטרליהמנוייעבורתחומיםנוספו
ומקצועי.
iSeqשלהמגיבשלהספקפרטיתוקנו 100 i1.

מס'מסמך
1000000035337v05

מרץ
2019

iSeqשלהתוכנהתיאוריעודכנו Control Software v1.4,אתלהזיןהדרישהשלהסרהעם
הפלט.תיקייתמיקוםאתמצייניםכאשררשתלמיקוםUNCה-נתיב
הספקשלאחדמפרטלכדיאוחדופסקהאל-במערכתהמקסימלייםוהזרםההספקמפרטי
מקסימלי.פלט
הרשת.חיבוריפרטיעםשולבוProxyה-שרתפרטי

מס'מסמך
1000000035337v04

אוגוסט
2018

ממופים.רשתוכונניproxyשרתיעלמידענוסף
יציאותשלוירוסאנטי-לסריקתהפניהשתבוצעכךוירוסאנטי-תוכנותעלהמלצותעודכנו

.)970-2010-006מס'(פרסוםIlluminaשלהריצוףבמכשיריוירוסיםלסריקתתוכנההגדרתו
הפנימית.התקשורתחיבוראתלהשביתשאסורוצויןהרשתממשקחיבורישניתוארו

מס'מסמך
1000000035337v03

יוני
2018

Fisherשל14-222-158למק"טספריותלדילולהמשמשותהמבחנותפרטיעודכנו Scientific
equivalentמבחנותאו low-bind tubes.

מס'מסמך
1000000035337v02

מאי
2018

עבור:עודכנוIlluminaשלהקטלוגייםהמספרים
20023927ל-iSeqשלהניקוזמגשרפידת•
20023928ל-iSeqמערכתשלהאווירמסנן•

הפיפטה.וקצההפיפטהבנושאההמלצותעודכנו
לתוויות.שיתאימוכךהמשלוחקופסאותשלהתכולותתיאוריעודכנו
.36ל-הועלתהחוזרלשימושהמותאמיםהזרימהובתאהבדיקהבמחסניתהשימושיםכמות
הוגדלו.המחסניתאריזתממדי
החדר.בטמפרטורתנשלחהזרימהתאכיצוין
ההתקנה.לאחרהמכשיראתלהזיזבאפשרותךכיצוין

מס'מסמך
1000000035337v01

פברואר
2018

המשתמש:ידיעל-שסופקוהבאיםהמתכליםוהחומריםהציודנוספו
•Illumina,שלמגיביםעבור20021533מק"טiSeq 100 i1
•Illumina, שלמגיביםעבור20021534מק"טiSeq 100 i1באריזה)יחידות(ארבע
•Illumina,שלניקוזמגשרפידתעבור20024143מק"טiSeq 100
•Illumina,למערכתאווירמסנןעבור20024142מק"טiSeq 100
•VWR,%10הלבנהמטליותעבור16200-218מק"ט
•Fischer Scientific,%70אתנולמטליותעבור19-037-876מק"ט
אופציונלימיםואמבטטפטפותלמיקרו-קצוותטפטפות,מיקרו-עבורכללימעבדהספק•

סיסמה.והחלפותהראשונהבפעםהגדרהעלמידענוסף
חלופיים.ולרכיביםחוזרלשימושהניתניםלרכיביםאחסוןתנאינוספו
900עדשלאחסוןדרישתנוספה MBעבורלהפעלהBaseSpace Sequence Hub.
Localנוסף Run Managerיוצאים.חיבוריםעבור80ליציאה
והמשתמש.המערכתמנהלבחשבונותמתאיםשימושעלהמלצהנוספה
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השינויתיאורתאריךמסמך

מס'מסמך
1000000035337v01

פברואר
2018

מאוזנים.להיותחייביםהמעבדהשדלפקיצוין
.IPכתובת משיגההמערכתכיצדהובהר
מנוהלים.במתגיםלהשתמשמתיהובהר
לדוגמה.)UPS(פסקהאל-מערכתשלהדגמיםעודכנו
המשלוח:קופסתשלהתצורהעודכנה

האביזרים.קופסתשלוהמשקלהממדיםנוספו•
המכשיר.עםהנשלחיםהמסמכיםפירוטתוקן•

iSeqשלל'מגיבהמגיבערכתשלשמהשונה 100 i1.'
iSeqהריצוףמערכתשללהתקנהכרזהל1000000035963מס'מסמךשלשמושונה 100.
למשתמשים.הניהולהרשאותעללשמורההמלצההוסרה
שללאלוזהיםשממדיהןבאריזה,יחידותארבעהכוללותערכותעבורהרכיביםממדיהוסרו
אחת.יחידההכוללותהערכות
Enhancedה-הוסרה Mitigation Experience Toolkit)EMET.(

מס'מסמך
1000000035337v00

דצמבר
2017

ראשונית.מהדורה
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טכניסיוע

.Illuminaשלהטכניתלתמיכהפנהטכניסיועלקבלת
www.illumina.comאינטרנט:אתר
techsupport@illumina.comאלקטרוני:דואר

Illuminaשלהטכניתהתמיכהשלטלפוןמספרי

אזוריחינםשיחתמספראזור

+1.800.809.4566הצפוניתאמריקה

+43אוסטריה 800006249+43 19286540

+1.800.775.688אוסטרליה

+39איטליה 800985513+39 236003759

+353אירלנד 1800936608+353 016950506

+32בלגיה 80077160+32 34002973

+44בריטניה 8000126019+44 2073057197

+49גרמניה 8001014940+49 8938035677

+45דנמרק 80820183+45 89871156

+31הולנד 8000222493+31 207132960

800.960.230סיןקונה,הונג

00.806.651.752סיןטייוואן,

0800.111.5011יפן

+47נורבגיה 800 16836+47 21939693

0800.451.650זילנדניו

400.066.5835סין

+1.800.579.2745סינגפור

+34ספרד 911899417+34 800300143

+358פינלנד 800918363+358 974790110

+33צרפת 805102193+33 170770446

+82הדרומיתקוריאה 80 234 5300

+46שבדיה 850619671+46 200883979

+41שווייץ 565800000+41 800200442

+44.1799.534000אחרותארצות

.support.illumina.com/sds.htmlבכתובתIlluminaשלהאינטרנטבאתרזמינים—)SDS(בטיחותגיליונות
.support.illumina.comמהאתרלהורדהזמין—מוצרתיעוד
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Illumina
5200 Illumina Way

San Diego, California 92122 U.S.A. 
+1.800.809.ILMN (4566)

+1.858.202.4566הצפונית)לאמריקה(מחוץ
techsupport@illumina.com

www.illumina.com
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