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المقدمة
ر ®Illuminaجهازلتركيبموقعكبإعدادالمتعلقةواإلرشاداتالمواصفاتالدليلهذايوفّ NextSeq™ 550Dx:وتشغيله

tالمختبرمساحةمتطلبات
tالكهربائيةالمتطلبات
tالبيئيةالمعوقات
tالحوسبةمتطلبات
tالمستخدميوفرهاالتيوالمعداتالمستهلكات

سالمةاعتبارات ال
جع NextSeqلجهازواالمتثالالسالمةدليلرا 550Dxقمهمةمعلوماتعلىللحصول)1000000009868رقم(مستند السالمة.باعتباراتتتعلّ

اإلضافيةالمصادر
.Illuminaشركةموقعمنللتنزيلالتاليةالمستنداتتتوفر

ر صد الوصفالم

سالمةدليل NextSeqلجهازواالمتثالال
550Dxستند رقم(م

1000000009868(

سالمةاعتباراتحولمعلوماتيقدم شغيلية،ال الجهاز.علىعالماتووضعاالمتثالوبياناتالت

ستخدامالهويةتحديدقارئامتثالدليل با
ستند)RFID(الراديوموجات رقم(م

1000000030332(

ستخدامالهويةتحديدقارئحولمعلوماتيقدم واعتباراتاالمتثال،وشهاداتالجهاز،في)RFID(الراديوموجاتبا
سالمة. ال

NextSeqلجهازالمرجعيالدليل
550Dxستندالبحثيالوضعفي رقم(الم

1000000041922(

شغيلحولمعلوماتيوفّر شافوإجراءاتالجهازت ستك شغيلعندلالستخداموإصالحها.األخطاءا NextSeqجهازت
550Dxستخدامالبحثيالوضعفي NextSeqالتحكمبرنامجبا (NCS3.0) إصدار.

NextSeqنظامدليل ستند550 رقم(الم
15069765(

شغيلحولمعلوماتيوفّر شافوإجراءاتالجهازت ستك شغيلعندلالستخداموإصالحها.األخطاءا NextSeqجهازت
550Dxستخدامالبحثيالوضعفي NextSeqالتحكمبرنامجبا (NCSيليه.ماأو4.0) إصدار

NextSeqلجهازالمرجعيالدليل
550Dxستند رقم(الم

1000000009513(

قدّم شغيلحولوتعليماتالجهاز،مكوناتحولعامةنظرةيُ شافالصيانةوإجراءاتالجهاز،ت ستك األخطاءوا
وإصالحها.

BaseSpaceتعليمات
(help.basespace.illumina.com(

ستخدامحولالمعلوماتيوفّر سلمركزا سل المتاحة.التحليلوخياراتBaseSpaceTMالت

NextSeqبـالخاصةالدعمصفحاتبزيارةتفضل 550DxموقععلىIlluminaاإلنترنتعبروالتدريبالبرامج،وتنزيلالوثائق،إلىللوصول
المتكررة.واألسئلة

والتركيبالتوصيل
حديقوم خراج،الجهازبتسليمالمعتمدينالخدمةموفريأ ومقعدكافيةمساحةوجودمنتأكدالمختبر.مقعدعلىالجهازووضععبوتهامنالمكوناتوإ

التسليم.قبلبالمختبر
جلمنبالجهاز الخاصةUSBمنافذإلىالوصوليلزم جراءالتركيب،أ والخدمة.الصيانةوإ

تنبيه
خراجالمعتمدينللعمالفقطيُمكن محاذاةعلىالتأثيرإلىخاطئبشكلٍالجهازمعالتعامليؤديقدنقله.أوتركيبهأوعبوته،منالجهازإ

بها.الضررإلحاقأوالجهازمكونات
حديقوم عداده.الجهازبتركيبIlluminaممثليأ دبعد،عنالشبكةموقعأوالبياناتإدارةبنظامالجهازتوصيلعندوإ تخزينمسارتحديدمنتأكّ

التركيب.أثناءالبياناتنقلعمليةIlluminaممثليختبرأنيمكنالتركيب.تاريخقبلالبيانات

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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تنبيه
عداده،الجهازبتركيببكالخاصIlluminaممثليقومأنبعد المحاذاةعلىخاطئةبصورةالجهازتحريكيؤثرأنيمكنالجهاز.بنقلتقمالوإ

بإذاالبيانات.صحةوعدمالبصرية بك.الخاصIlluminaبممثلفاتصلالجهاز،نقلعليكتوجّ

ومحتوياتهالصندوقأبعاد
NextSeqجهازشحنيتم 550Dxحد.صندوقفي ستخدموا الشحن.حاويةمعليتالءمالمطلوبالبابلعرضاألدنىالحدّلتحديدالتاليةاألبعادا

عادالمقياس صندوقأب ال

سم97االرتفاع  بوصة)38( 

سم90العرض  بوصة)35.5( 

سم94العمق  بوصة)37( 

ا)364( كجم165الوزن  رطلً

التالية:المكوناتإلىباإلضافةالجهازعلىالصندوقيحتوي
tشفزجاجة ستهلكةالكوا المُ
tالمؤقتالتخزينغسيلوخرطوشةالكاشفغسيلخرطوشة
tبتقنيةخاصمحولBeadChip

tالتيارسلك
tالتالية:المكوناتعلىتحتويوالتيالملحقات،مجموعة

tوالماوسالمفاتيحلوحة
tلجهازبالمنتجالمرفقةالنشرةNextSeq 550Dx1000000041523رقم(مستند(

المختبرمتطلبات
ر جعالمعلومات،منالمزيدعلىللحصولبك.الخاصةالمختبرمساحةإلعدادالالزمةوالمتطلباتالمواصفاتالقسمهذايوفّ  فيالبيئيةاالعتباراترا

.7الصفحة 

الجهازأبعاد

عادالمقياس زأب (المثبت)الجها

سم58.5االرتفاع  بوصة)23( 

سم54العرض  بوصة)21( 

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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عادالمقياس زأب (المثبت)الجها

سم69العمق  بوصة)27( 

ا)186( كجم84الوزن  رطلً

الموضعتعيينمتطلبات
جراءإمكانيةويتيحالطاقة،ومأخذالطاقةمفتاحإلىوالوصولالمناسبة،بالتهويةيسمحموضعفيالجهازضع للجهاز.الصيانةإ
tالخلفية.اللوحةعلىالتشغيلمفتاحإلىالوصولمنتتمكنحتىالجهازمناأليسرالجانبمحيطإلىوصولكإمكانيةمنتأكد
tبسرعة.الكهربيالتيارمأخذمنالطاقةسلكفصلللموظفينيمكنبحيثالجهازضع
tالجوانب.جميعمنالجهازإلىالوصوليمكنأنهمنتأكد

صول ألدنىالحدالو الخلوصلمسافةا

سافةاتركالجوانب سم61عنتقلالم الجهاز.جوانبجميعمن بوصة)24( 

سافةاتركالخلفيةالجهة سم10.2عنتقلالم الجهاز.خلف بوصات)4( 

سافةاتركالعلويةالجهة سم61عنتقلالم الجهاز.أعلى بوصة)24( 

تنبيه
Illuminaبممثلفاتصلالجهاز،نقلعليكتوجبإذاالبيانات.صحةوعدمالبصريةالمحاذاةعلىخاطئةبصورةالجهازتحريكيؤثرأنيمكن

بك.الخاص

المختبرمقعدإرشادات
االهتزاز.مصادرعنبعيدًاقويةمختبرمنضدةعلىالجهازضعدقيقة.ضوئيةعناصرالجهازيتضمّن

رض ع الرتفاعال عمقا عجالتال ال

سم122 سم91.4بوصة)48(  سم76.2بوصة)36(  اختياري بوصة)30( 

االهتزازإرشادات
80-8بقوةأوكتافموجاتتردداتمن⅓لكلميكرون/ثانية50بمقدارVC-Aمعيارعندالمختبربأرضيةالخاصاالهتزازمستوىعلىحافظ
لكلميكرون/ثانية100بمقدارالتشغيللغرفةاألساس)(خطاأليزومعيارتتجاوزالللمختبرات.بالنسبةمثاليًاالمستوىهذايعدذلك.منأقلأوهرتز،

هرتز.80-8بقوةأوكتافموجاتتردداتمن⅓
ستخدمالتسلسل،تشغيلأثناء مثالي:أداءوضماناالهتزازاتلتقليلالتاليةالممارساتأفضلا
tالبقايا.منخاليةالخلوصمنطقةعلىوحافظومسطحةصلبةأرضيةفوقالجهازضع
tالجهاز.فوقاألشياءمنغيرهاأوالمستخدمة،المستهلكاتأوالمفاتيح،لوحاتتضعال
tالمثال:سبيلعلىالتشغيل.لغرفةاأليزومعيارتتجاوزاهتزازاتمصادربجوارالجهازبتركيبتقمال

t،جهزةوالمضخات،المحركات ختباروأ جهزةاالهتزاز،ا ختباروأ المختبر.فيالثقيلالهواءوتدفقاتالتقطير،ا
tوالتكييفوالتهويةالتدفئةمراوحفوقالموجودةاألرضيات)HVAC،(جهزة مباشرة.تحتهاأوالهليكوبترطائراتومهابطالتحكم،وأ
tعمال الجهاز.بهيوجدالذينفسهالطابقفياإلصالحأوالبناءأ

tِالجهاز.مناألقلعلىبوصة)39.4(سم100بعدعلىالثقيلةالمعداتتحريكأوالموادسقوطمثلاالهتزازمصادرأبق
tستخدم سطحعلىالمباشرالتأثيرتستخدمالالجهاز.معللتعاملوالماوسالمفاتيح،ولوحةاللمس،شاشةفقطا التشغيل.أثناءالجهازأ

سلةتفاعلإلجراءاتالمختبرإعداد البوليميراتسل
ساليببعضتتطلب ).PCR(البوليميراتسلسلةتفاعلعمليةالمكتبةتجهيزأ

جراءاتأنشئ منتجاتتنقلأنيُمكنالمختبر.فيالعملبدءقبلالبوليميراتسلسلةتفاعلمنتجتلوثلتجنبالمخصصةوالمناطقبالمختبرخاصةإ
شف،إلىالتلوثالبوليميراتتسلسلتفاعل الطبيعية.التشغيلعملياتوتأخيردقيقةغيرنتائجعلىالحصولإلىيؤديمماوالعيناتواألجهزة،الكوا

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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سليالبلمرةتفاعلقبلمامناطق سل بعدهوماالت
tالتسلسلي.البلمرةتفاعلقبلمالعملياتالتسلسليالبلمرةتفاعلقبلمامنطقةبإنشاءقم
tالتسلسلي.البلمرةتفاعلمنتجاتلمعالجةالتسلسليالبلمرةتفاعلبعدمامنطقةبإنشاءقم
tالتسلسلي.البلمرةتفاعلبعدوماالتسلسليالبلمرةتفاعلقبلماموادلغسيلنفسهالحوضتستخدمال
tالتسلسلي.البلمرةتفاعلبعدوماالتسلسليالبلمرةتفاعلقبلمالمناطقنفسهالمياهتنقيةنظامتستخدمال
tمامنطقةإلىوانقلهاالبوليميرات،سلسلةتفاعلقبلمامنطقةفيالبوليميراتسلسلةتفاعلقبلمابروتوكوالتفيالمستخدمةاللوازمبتخزينقم

الحاجة.حسبالبوليميراتسلسلةتفاعلبعد

والمواردالمعداتتخصيص
tمنطقة.لكلوالمواردالمعداتمنمنفصلةمجموعةخصصبعده.وماالبوليميراتسلسلةتفاعلقبلماعملياتبينوالمواردالمعداتتشاركال
tمنطقة.كلفيالمستخدمةللمستهلكاتمخصصةتخزينمناطقبإنشاءقم

سللمستهلكاتالمطلوبالتخزين سل الت

صر عن كل1(ال ل)عمليةل تتشغي طلبا التخزينمت

مئويةدرجة15-إلى25-منالمكتبةلتخفيفالمؤقتالتخزين

شفخرطوشة مئويةدرجة15-إلى25-منالكا

مئويةدرجة30إلىمئويةدرجة15منالمؤقتالتخزينخرطوشة

مئويةدرجات8إلىمئويةدرجة2منالتدفقخليةخرطوشة

الكهربائيةالمتطلبات

الطاقةمواصفات

تالنوع صفا الموا

 هرتز50/60@مترددتيارفولت240إلى100منالخطيالجهد

أقصىكحدّ واط،600الطاقةمصدرتصنيف

المقابس
التالية:المعداتباستخدامسلكيًامنشأتكتوصيليتمأنيجب
tىبالنسبة رإل ستخداميجب—فولت120–100بجهدالمترددالتيا كهربيوتأريضجهدوجودمعأمبير15بتيارمخصصأرضيخطا

NEMAالمقبس:واليابان—الشماليةأمريكامناسبين. 5-15

tىبالنسبة رإل ستخداميجب—فولت240–220بجهدالمترددالتيا كهربيوتأريضجهدوجودمعأمبير10بتيارمخصصأرضيخطا
الكهرباء.لخطمنظمًااألمرسيتطلب،%10فوقالجهدتذبذبحالةفيمناسبين.

الواقيالتأريض
إلىالواقيالتأريضالكهرباءسلكعلىالمؤمّنالتأريضويعيدالكهربية.الحاويةخاللمنالوقائيبالتأريضالجهازيتصل
ستخدامعندجيدةعملحالةفيالكهرباءسلكعلىالواقيالتأريضاتصاليكونأنيجبآمن.مرجع الجهاز.هذاا

سالك الطاقةأ
إليها.إرسالهيتمالتيالمنطقةمعمتوافقطاقةسلكمعشحنهويتم،IEC 60320 C20الدوليالمعيارمعمتوافقبمقبسالجهازيأتي

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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المتردد.التيارمصدرمنالطاقةسلكفصلعندفقطالجهازمنالخطرةالفولتيةإزالةتتم
سالكأومقابسعلىللحصول ستشرالمحلية،المعاييرمعيتوافقبمامتكافئةطاقةأ Interpowerشركةمثلخارجيةجهةموردا Corporation

)www.interpower.com.(

تنبيه
أبدًا.الطاقةبمصدرالجهازلتوصيلتمديدسلكتستخدمال

الصمامات
المستخدم.قِبلمنللتغييرقابلةغيرصماماتعلىالجهازيحتوي

منقطعغيرطاقةمصدر
لالالمستخدم.يوفرهالذي)UPS(المنقطعغيرالطاقةمصدرباستخدامبشدةيُنصح نتيجةتضررتالتيالتشغيلعملياتمسؤوليةIlluminaتتحمّ

المولداتتياريكونماغالبًاال.أم)UPS(المنقطعةغيرالطاقةمصادربأحدمتصلًاالجهازكانإذاعمّاالنظربغضّالكهربائيالتيارالنقطاعالتعرّض
التيار.عودةقبلمعتادأمروجيزةلفترةالكهربائيالتيارانقطاعأنكمامنقطع،غيرالمدعومةالقياسية
بالمنطقة.الخاصةالتوصياتالتاليالجدوليسرد

ت صفا رالموا صد رطاقةم طعغي متق
2200APC Smartرفولت أمبي
فولت120LCDبشاشة
كا ري الشمالية)(أم

ر صد رطاقةم طعغي متق
APC Smart

ر بشاشة1500 LCDفولت/أمبي
فولت100

(اليابان)

ر صد رطاقةم طعغي متق
2200APC Smartرفولت أمبي
فولت230LCDبشاشة
ا) (دوليً

 واط1980واط980 واط1920للطاقةاألقصىالحد

الرمزي)اإلدخالجهد مترددتيار فولت240–220مترددتيارفولت100مترددتيار فولت120–100(

 هرتز50/60 هرتز50/60 هرتز50/60اإلدخالتردد

NEMAاإلدخالوصلة 5-20PNEMA 5-15PIEC-320 C20

شغيلوقت النموذجيالت
وات)300(

دقيقة90دقيقة51دقيقة90

شغيلوقت النموذجيالت
وات)600(

دقيقة40دقيقة17دقيقة40

ستشرإليها،المشارالمناطقخارجللمرافقالمحليةالمعاييرمعيتوافقبمامكافئ)UPS(منقطعغيرطاقةمصدرعلىللحصول لجهةتابعًاموردًاا
).www.interpower.com(Interpowerشركةمثلخارجية

البيئيةاالعتبارات

صر عن تال صفا الموا

فهرنهايت).درجة122إلىفهرنهايتدرجة14(منمئويةدرجة50إلىمئويةدرجات10-منوالتخزين:النقلالحرارةدرجة
شغيل:ظروف 3±مئويةدرجة22(مئويةدرجة25إلىمئويةدرجة19منالمعملحرارةدرجةتكونأنعلىاحرصالت
شغيلحرارةدرجةهيهذهالحرارةدرجةتُعدّمئوية).درجات المحيطةالحرارةدرجةتختلفأالعلىواحرصللجهاز.الت
االستخدام.أثناءمئوية°2±منأكثر

فةغيررطوبةوالتخزين:النقلالرطوبة .٪80و15بينمُكثّ
شغيل:ظروف سبيةرطوبةوجودعلىاحرصالت .%80و20بينمتكاثفةغيرن

قدم).6500(متر2000منأقلارتفاععلىالجهازضعاالرتفاع

شغيلقمالهواءجودة بيئةأنهاالثانية علىالتلوّثدرجةذاتالبيئةتعريفيتمأفضل.بدرجةأوالثانيةالتلوّثبدرجةبيئةفيالجهازبت
ن فقط.الموصّلةغيرالملوثاتعادةًتتضمّ

شرالتهوية ست سما للجهاز.الحرارةإخراجمواصفاتعلىبناءًالتهويةمتطلباتلمعرفةلديكالمرافقق

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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صر عن تال صفا الموا

ستمراالهتزازمنبالحدّقماالهتزاز االمعملألرضيةالم ستوىوفقً شغيلعمليةخاللالمكتب.أيزولم سل،ت سل عدمعلىاحرصالت
شغيلغرفةقيودتجاوز بباأليزو.الخاصةالت الجهاز.منبالقربالمتقطّعةاالضطراباتأوالصدماتتجنّ

الحرارةإخراج

طاقة إلخراجالمحددةال ريا الحرا

ساعةحراريةوحدة2048وات600 بريطانية/ال

الضوضاءإخراج

ضاءإخراج ضو ل)ال زمنالمسافة(ديسيب الجها

ل70< ر1ديسيب  أقدام)3.3( مت

خلديسيبل70<قياسيقع أقدام).3.3(متر1حواليمسافةعلىعاديةمحادثةمستوىنطاقدا

شبكةالكمبيوترأمان وال
جعبها،الموصىالتهيئةعملياتحولمعلوماتعلىللحصولوالكمبيوتر.الشبكةأمانعلىللحفاظإرشاداتالتاليالقسميوفر نظامتكويناترا

.11الصفحة  فيالتشغيل

الفيروساتضدالحمايةبرنامج
ختياركمنالفيروساتمنحمايةبرنامجباستخدامبشدةيُنصح الفيروسات.منبالجهازالتحكمكمبيوترلحمايةا
يلي:كماالفيروساتضدالحمايةبرنامجبتهيئةقمانقطاعها،أوالبياناتفقدانلتجنب

tجراءبتمكينتقماليدوية.فحوصإلجراءبالتعيينقم التلقائية.الضوئيالمسحعملياتإ
tاالستخدام.قيدالجهازيكونالعندمافقطيدويةفحوصبإجراءقم
tجراءدونولكنالمستخدم،إذنعلىالحصولدونالتحديثاتتنزيلبتعيينقم التثبيت.إ
tجرِال الكمبيوترتشغيلإلعادةآمنًاالوضعيكونوعندماالتشغيلقيدالجهازيكونالعندمافقطالتحديثبإجراءقمالجهاز.تشغيلخاللالتحديثتُ

بالجهاز.الخاص
tالتحديث.عندتلقائيًاالكمبيوترتشغيلتُعدال
tستبعد حرّكالتطبيقمسارا وC:\Illuminaدليلعلىاإلعدادهذابتطبيققمالفعلي.الوقتفيالملفاتلنظامحمايةأيمنالبياناتأقراصومُ

:\.Dاألقراصمحرك

tّيُعدWindows Defenderفًا مواردعلىالتأثيرهذاWindowsلمنتجيُمكنالتشغيل.عنمتوقفًااتركهافتراضي.بشكلالتشغيلعنمتوقّ
ستخدامهايتمالتيالكمبيوترجهاز سطةا .Illuminaشركةبرنامجبوا

شبكةاعتبارات ال
NextSeqجهازيُعدّ 550Dxصممًا حدىعبرلالستخداممُ فقطالبحثيوضع االستخدامفيالتشغيلعملياتكانتإذاعمّاالنظربغضالشبكاتإ

RUOبـمُتصلةBaseSpaceجرىأو المستقل.الوضعفيتُ
جراءيتطلب للتشغيلالبحثوضعفيالجهازيكونأنيجبالشبكة.موقعإلىالتشغيلعمليةبياناتلنقلبالشبكةاتصالًايدويوضعفيتشغيلعمليةإ
NextSeqلجهازالمحليالصلبالقرصعلىالتشغيلعمليةبياناتتحفظالاليدوي.الوضعفي 550Dx.منمصممًاالصلباألقراصمحركيُعد
جل الصلبالقرصتمألالحاليةالتشغيلعمليةبياناتبخالفالصلبالقرصعلىمحفوظةبياناتأيأنكماتلقائيًا.البياناتنقلقبلالمؤقتالتخزينأ
جراءوتمنع لها.مساحةتوفيريتمحتىالالحقةالتشغيلعملياتإ
التالية:للعملياتمطلوبًاباإلنترنتاالتصاليعد
tالتسلسلبمركزاتصلBaseSpaceلدىIllumina.

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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tالتشغيلبرنامجإلىالتحديثاتبتثبيتقمNextSeq 550Dx (NOS(جهةخاللمن الجهاز.وا
t[ختياري الجهاز.أداءبياناتبتحميلقم[ا
t[ختياري .Illuminaلشركةالفنيالدعممنبُعدعنالمساعدة[ا

شبكةاتصاالت ال
وتهيئته:الشبكةاتصاللتثبيتالتاليةالتوصياتاتبع
tستخدم جراءيمكنالبيانات.إدارةونظامالجهازبينجيجابايت1بسرعةمخصصًااتصالًاا الشبكة.مفتاحخاللمنأومباشرةاالتصالهذاإ
tلالتصال:المطلوبالتردديالنطاق

tخلية.الشبكةعبرالنقللحاالتجهازلكلميجابايت/ثانية50 الدا
t[ختياري .BaseSpaceتسلسلمركزشبكةلتحميالتجهازلكلميجابت/ثانية50[ا

t[ختياري األداء.بياناتلتحميالتجهازلكلميجابايت/ثانية5[ا
tالمفاتيح.إدارةيجب
tجيجابايت/ثانية.1أدنىحدّعلىالمفاتيحمثلالشبكةمعداتتحتويأنيجب
tحسب ؤثرأنيمكنالشبكة.مبدالتمنمبدّللكلالعمللحملاإلجماليةالسعةا علىالطابعةمثلالمتصلةاإلضافيةوالمعداتاألجهزةعدديُ

القدرة.
وتهيئته:شبكةاتصاللتثبيتالتاليةالتوصياتاتبع
tعزل ممكنًا.ذلككانإذاالشبكةعبراألخرىالبياناتنقلعنالتسلسلعمليةبياناتنقلا
tفئةمنالكابالتتكونأنيجبCAT 5eفئةشبكةكابلتوفيريتمأفضل.فئةمنأوCAT 5eدرع منالجهازمعأقدام)9.8(أمتار3طولهيبلغمُ

جل الشبكة.اتصاالتأ
tالتشغيلنظامتحديثاتبتهيئةقمWindowsالتلقائية.التحديثاتلمنع
tتستخدمكنتإذاBaseSpace،ميجابايت/ثانية.10تبلغالتيالمحليةالشبكةمناألدنىالحدّفاستخدم

سلمركزمجاالت سل BaseSpaceت
IlluminaوخدمةBaseSpaceتسلسلمركزإلىالعالميةالنسخخدمةمنالوصولإمكانيةالتاليةالمجاالتتوفر Proactive.بعضتتضمّن

}.domain{مع هذاالمخصصالحقلحفظيتمللمستخدم.محددًامجالحقلالشركةعناوين

ل عنوانمثا ال

domain}.basespace.illumina.com{المتحدةالوالياتمؤسسة

}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{األوروبيمؤسسة االتحاد

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

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

instruments.sh.basespace.illumina.com

AUS}domain}.aps2.sh.basespace.illumina.comمؤسسة

}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

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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ل عنوانمثا ال

سخة سيةالن basespace.illumina.comالمتحدةللوالياتوالمهنيةاألسا

api.basespace.illumina.com

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

basespace-data-east.s3.amazonaws.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

سخة سيةالن euc1.sh.basespace.illumina.comاألوروبيلالتحادوالمهنيةاألسا

api.euc1.sh.basespace.illumina.com

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

instruments.sh.basespace.illumina.com

سخة سيةالن AUSaps2.sh.basespace.illumina.comلـوالمهنيةاألسا

api.aps2.sh.basepace.illumina.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

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

سخة سيةالن cnn1.sh.basespace.illumina.com.cnكندالحكومةوالمهنيةاألسا

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

شبكةدعم ال
تال قدّموالالشبكةاتصاالتIlluminaتُثبّ لها.الفنيالدعمتُ

جع التالية:المخاطرذلكفيبما،Illuminaجهازمعالمحتملةالتوافقمخاطرلمعرفةالشبكةصيانةأنشطةرا
tزالة تإ يُمكن المُتصلة.Illuminaالتشغيل لمصادرنظامفي)GPO(المجموعةسياسةكائناتتؤثرأنيُمكن—)GPO(المجموعةسياسةكائنا

ختبارتم.Illuminaأنظمةفياالحتكاريالبرنامجتعطيلإلىالتشغيلتغييرات نظامتؤديأن جهزةا بطريقةعملهامنوالتحققIlluminaأ
سليمة،غيربطريقةالجهازبرامجعملعندالجهاز.برنامجفياإلعداداتبعضتؤثرقد)،GPOs(المجموعةنهجبكائناتاالتصالبعدسليمة.
ستشر خلحوللديكبالمنشأةالمعلوماتتكنولوجيامسؤولا ).GPO(المحليةالمجموعةسياسةلكائنالمحتملالتدا

tحمايةجدارتنشيطWindowsوبرنامجWindows Defender—التشغيلنظاممنتجاتتؤثرأنيُمكنWindowsمصادر نظامفي
بالجهاز.المتحكمالكمبيوترجهازلحمايةفيروساتمكافحةبرنامجبتثبيتقم.Illuminaبرنامجيستخدمهاالتيالتشغيل

tجراؤهايتمالتيالتغييرات ىإ زاتعل اتهيئتهمتمتالذينالمستخدمينامتيا حتفظ—مسبقً تمتالذينللمستخدمينالحاليةباالمتيازاتا
جعلمسبقًا.تهيئتهم الحاجة.حسبمتاحينغيرمسبقًاتهيئتهمتمتالذينالمستخدمينا

tت رضا عا NextSeqقام—المحتملةIPعنوانت 550DxعناوينبتثبيتIP،خلية أيحدوثحالفيالنظامتعطيلفيتتسببقدوالتيالدا
تعارضات.

tركة الفنيبالدعماتصلللتمكين،افتراضيًا.األولاإلصدار)SMB(الخادمرسائلقالبتعطيلتم—)SMB(الخادمرسائلقالبملفمشا
.Illuminaلشركة

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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الداخليةاالتصاالت

ل صي رضالقيمةالتو غ ال

االتصاالتأجلمنالالزمةآخر،إلىمحليمضيفمنباالتصاالتالمتعلقةالمنافذجميعالمحلي:*المضيفالمجال
العمليات.بينما

أو.*:*IP192.168.113عنوان شبكة.بطاقةعلىالثابتةالبرامجمعاالتصالرابطالمنافذ.جميعبتمكينقم*/*)( ال
ستخدامحالفي 192.168.113.5التالية: IPعناوينحجزيجبوكيل،خادما
.Illuminaلـالتقنيبالدعماتصلالمعلومات،منلمزيدٍ.192.168.113.2و

المنفذ
80
443

شغيلمدير المحليالت

الفعليالوقتفيالتحليل8081

شغيلبرنامج8080 NextSeqت 550Dx (NOS(

سخخدمة29644 )UCS(العالميةالن

الصادرةاالتصاالت

ل صي رضالقيمةالتو غ ال

s3-external-1.amazonaws.comالمجال
s3.amazonaws.com

.*basespace.illumina.com

سلمركز سل IlluminaأوBaseSpaceالت Proactive

سلمركز443المنفذ سل IlluminaأوBaseSpaceالت Proactive

سلمركز80 سل IlluminaأوBaseSpaceالت Proactive

البرنامجتحديثات8080

شغيلنظامتكوينات الت
ختباريتم جهزةا أوأمنيةمخاطرإلىاإلعداداتتغييراتتؤديأنيمكنالتركيب،بعدالشحن.قبلللمواصفاتوفقًاعملهامنوالتحققIlluminaأ

األداء.فيمخاطر
التشغيل:بنظامالمتعلقةواألماناألداءمخاطرمنالتاليةالتهيئةتوصياتتقلل
tحرف،10عنتقلالمروركلمةكوّن ستخدمأ حتفظإضافية.إرشاداتعلىللحصولالمحليالمعرفسياساتوا سخةا كلمةمنمدونةبن

المرور.
tتحتفظالIlluminaعتمادببيانات عادةيمكنوالللعميل،الدخولتسجيلا المعروفة.غيرالمروركلماتتعيينإ
tحديقومأنالمعروفةغيرالمروركلمةتتطلب عداداتباستعادةIlluminaممثليأ النظاممنالبياناتجميعتزيلالتياالفتراضية،المصنعإ

الضروري.الدعموقتوتزيد
tالمجموعةنهجكائناتبهبمجالاالتصالعند)GPO،(الجهازبرامجعملعندالجهاز.برامجأوالتشغيلنظامعلىاإلعداداتبعضتؤثرقد

ستشرسليمة،غيربطريقة خلحوللديكبالمنشأةالمعلوماتتكنولوجيامسؤولا ).GPO(المحليةالمجموعةسياسةلكائنالمحتملالتدا

tستخدم ).RDP(البعيدالمكتبسطحبروتوكولبتعطيلوقمالبرامج)أو(األجهزةبالشبكةأوWindowsالتشغيلبنظامالخاصالحمايةجدارا

tجهازبرامجتهيئةتتمللمستخدمين.اإلداريةاالمتيازاتعلىحافظIlluminaالجهاز.شحنعندالمستخدمبأذوناتالسماحيتمبحيث
tعناوينبتثبيتالنظامقامIP،خلية تعارضات.حدوثعندالنظامفشلفييتسببقدالذياألمردا
tتسلسلأنظمةلتشغيلالتحكمكمبيوترصُممIllumina.منوغيرهاالمستندات،ومعاينةاإللكتروني،البريدرسائلمنوالتحققالويب،تصفحيؤدي

والجودة.باألمانمشكالتحدوثإلىبالتسلسلالمتعلقةغيراألخرىاألنشطة

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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الخدمة
التالية:الخدماتالمحليالتشغيلومديرNOSالتشغيلبرنامجيستخدم

tلدىالمحليالتشغيلمديرتحليلخدمةIllumina

tلدىالمحليالتشغيلمديرمهمةخدمةIllumina

tلدىالعالميةالنسخخدمةIllumina

NextSeqإلىالدخوللتسجيلالمستخدمةالبياناتمثلافتراضيًانفسهااالعتمادبياناتالخدماتتستخدم 550Dx.مديرفياالعتمادبياناتلتغيير
جعالمحلي،التشغيل عداداترا NextSeqلجهازالمرجعيالدليلفيالخدمة"حسابتحديد"إ 550Dx1000000009513رقم(المستند(.

األقراصمحركاتتعيين
الجهاز.منمجلداتأوأقراصمحركاتأيتشاركال
).NFS(الشبكةملفاتنظامأوالحقإصدارأوv2إصدار)SMB(الخادمرسائلقالبباستخداماألقراصمحركاتبتعيينقم

ستخدم،التشغيلبرنامجفي التشغيل.عمليةإلخراج) الكاملUNC(العالميالتسميةاصطالحمسارا

شغيلنظامتحديثات Windowsالت
أنيجبمنتظم.زمنيلجدولوفقًاWindowsالتشغيللنظامالمهمةاألمانتحديثاتجميعتطبيقيتمأنالمستحسنمنبك،الخاصةالبياناتلتأمين
عادةالتحديثاتبعضتتطلبإذالتحديثاتتطبيقعندخاملًاالجهازيكون النظامتشغيلبيئةالعامةالتحديثاتتُعرضأنيمكنبالكامل.النظامتشغيلإ

دعمها.يتموالللخطر
يلي:ماستتضمنWindowsالتشغيلنظامتحديثاتتشغيلبدائلفإنممكنة،األمانتحديثاتتكنلمإذا
tاالفتراضية).المحليةاالتصال(شبكةالشبكةوعزلقوةأكثرحمايةجدار
tبالشبكةالمتصلالتخزينبجهازالخاصةالشبكةعزل)NAS،(الشبكة.بمزامنةللبياناتتسمحزالتماوالتي
tتخزينجهازUSB.المحلي
tستخداموضمانالتحكملكمبيوترالمناسبغيراالستخداملتجنبوإدارتهالمستخدمسلوك اإلذن.علىالقائمةالمناسبةالتحكمعناصرا

.Illuminaلشركةالفنيبالدعماتصل،Windowsالتشغيلنظامتحديثبدائلحولالمعلوماتمنلمزيدٍ

الخارجيةالجهاتبرامج
التيالخارجيةالجهاتبرامجمنغيرهاأو،Boxأو،Javaأو،Chromeبتثبيتتقمالالتركيب.عندتوفرهاالتيسوىبرامجأيIlluminaتدعمال
النظام.معتوفيرهايتملم
ختباريتملم التزامنبرامجمنغيرهأوRoboCopyيؤديأنيمكنالمثال،سبيلعلىواألمان.األداءمعتتعارضوقدالخارجيةالجهاتبرامجا

جراؤهيتمالذيالتدفقمعيتعارضألنهفقدانهاأوالتسلسلبياناتتلفإلىاألخرىوالتدفق سطةإ التحكم.برامجحزمةبوا

المستخدمسلوك
الواألمان،بالجودةتتعلقألسباباألغراض.متعددكمبيوترجهازتعتبرهفال.Illuminaتسلسلنظاملتشغيلبالجهازالتحكمكمبيوترتصميميتم

خرنشاطأيأوالمستنداتمعاينةأواإللكترونيالبريدرسائلمنالتحققأوالويبتصفحفيالتحكمكمبيوترتستخدم هذهتؤديفقدضروري.غيرآ
البيانات.فقدانأواألداءتدهورإلىاألنشطة

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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سللمركزالتخزينمتطلبات سل BaseSpaceت
تشغيل:لكلالتاليالتخزينBaseSpaceتسلسلمركزيتطلبالتشغيل،حجمعلىبناءً

راءةطولالتدفقخليةتهيئة إلخراجالق لا إلدخا طلوبا الم

يصلومامنفردةقراءةمليون400إلىيصلماعالٍ،إخراجذاتالتدفقخلية
مقترنة.قراءةمليون800إلى

زوج150×2
قاعدي

100–120
جيجابايت

1–نانوجرام100
مجموعاتمعميكروجرام

TruSeqمكتبةإعداد زوج75×2
قاعدي

جيجابايت60–50

زوج75×1
قاعدي

جيجابايت30–25

يصلومامنفردةمليون قراءة130إلىيصلمامتوسط،إخراجذاتالتدفقخلية
مقترنة.قراءةمليون260إلى

زوج150×2
قاعدي

جيجابايت39–32

زوج75×2
قاعدي

جيجابايت19–16

علمات1الجدول  NextSeqنظامأداءمُ 550Dx

المستخدميوفرهاالتيوالمعداتالمستهلكات
ستخدم NextSeqجهازفيالتاليةوالمعداتالمستهلكاتتُ 550Dx.جعالمعلومات،منالمزيدعلىللحصول NextSeqلجهازالمرجعيالدليلرا
550Dx1000000009513رقم(مستند(.

سلمستهلكات سل الت

كةالمادة رضالموردالمستهل غ ال

آيزوبروبيل%70الكحولية،المناديل
أو

%70إيثانول،

VWR،714-95041رقمكتالوج
أو يعادله)ما(

العامالمختبرمورد

العاموالغرضالتدفقحجرةتنظيف

026-21905كتالوج رقم ،VWRالوبرقليلالمختبر،منديل
أو يعادله)ما(

العاموالغرضالتدفقحجرةتنظيف

ستكشافالصيانةمستهلكات وإصالحهااألخطاءوا

كةالمادة رضالموردالمستهل غ ال

NaOCl، 5%
الصوديوم)(هيبوكلوريت

Sigma-Aldrich،رقمكتالوج
239305

أو المختبرات)جودةدرجةيعادلما(

ستخدامالجهازغسيل سيلبا شغيل؛عمليةبعدلمااليدويالغ إلىالتخفيفمعالت
0.12%

رقمكتالوج،20Sigma-Aldrichتوين
P7949

ستخدامالجهازغسيل سيلخياراتبا %0.05إلىالتخفيفمعاليدوية؛الغ

االجودةعاليماء، لمعاييروفقً
المختبرات

الغسلالجهازغسلالعامالمختبرمورد اليدوي)(

ح شَّ ستهلكهالذيالهواءتنظيف20022240رقمكتالوج،Illuminaالهواءمُر للتبريدالجهازي

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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ستخدامإرشادات االجودةعاليالماءا المختبراتلمعاييروفقً
ستخدم جراءاتلتنفيذاأليوناتمزالماءأوالمختبراتلمعاييروفقًاالجودةعاليالماءدائمًاا سوىتستخدمالأبدًا.الصنبورماءتستخدمالالجهاز.إ
يعادلها:ماأوالمياهمنالتاليةالفئات

tاأليوناتمزالماء
tIllumina PW1

tأوم ميجا18ماء)MΩ(

tالنقاءعاليماء)Milli-Q(

tالنقاءفائقماء)Super-Q(

tاألحياءعلملمعاييروفقًاالجزيئيالماء

المعدات

صر رعن صد م

العامالمختبرموردالصقيعمنخاليةمئوية،درجة15-إلىمئويةدرجة25-منتجميد،حجرة

العامالمختبرموردمئويةدرجات8إلىمئويةدرجة2منثالجة،

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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المراجعةتاريخ

ريخالمستند صفالتا رو غيي الت

ستند 1000000009869رقمالم
05إصدار

نوفمبر
2020

شبكةاعتبارات ثة،ال حدَّ شبكة،ودعمالمُ تهيئة نظاموعملياتالخارجية،واالتصاالتالداخلية،واالتصاالتال
شغيل سامالت شغيللنظامالفيروساتمضادبرنامجوأق Windowsالت شغيلومدير،10 وتغييراتالمحليالت
سلمركزفيالتوافق سل .BaseSpaceالت
وإضافتها.BSSHمجاالتتحديثات

سمالجديدةوالخدماتالتخزينمتطلباتإضافةتمت سلمركزلق سل .BaseSpaceالت
سلمركزمعلوماتإضافةتمت سل فقطالبحثيوضع االستخدامفيلالستخدامالدليلخاللBaseSpaceالت

RUO.
سمالبيئيةاالعتباراتجدولإلىاالهتزازعنصرإضافةتمت حدَّث.االهتزازإرشاداتوق المُ
.Illuminaمناألمنممارساتأفضلدليلإلىالمرجعحذفتم

ستند 1000000009869رقمم
04إصدار

سمبر دي
2019

التحديث.بعداألوروبياالتحادمنالمعتمدالممثلعنوان
التحديث.بعداألستراليةالراعيةالجهةعنوان

ستند 1000000009869رقمم
03إصدار

مارس
2019

سيق سرعةالصحيحالتن الترددي.النطاقعرضمتطلباتل

ستند 1000000009869رقمم
02إصدار

يناير
2019

شأنمعلوماتإضافةتمت NextSeqلجهاز2.5بإصدارالعالياإلخراجذاتالتدفقخليةخراطيشب
550Dx دورة).300)

 مطلوب.USBمنفذإلىالوصولأنإلىلإلشارةالتركيبتعليماتتحديثتم
اليابان.فيلالستخدام)UPS(المنقطعغيرالطاقةمصدرمواصفاتتصحيحتم

ستند 1000000009869رقمم
01إصدار

أغسطس
2018

التنظيمية.العالماتتحديثتم

ستند 1000000009869رقمم
00إصدار

نوفمبر
2017

المبدئي.اإلصدار

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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أغسطس
2021

عنوان الممثل المعتمد من االتحاد األوروبي بعد التحدیث.



الفنيةالمساعدة

.Illuminaشركةلدىالفنيالدعمبمسؤولياتصلالفنية،للمساعدة
روني:الموقع كت إلل www.illumina.comا
ريدعنوان روني:الب كت إلل techsupport@illumina.comا

Illuminaشركةلدىالعمالءدعممسؤوليهواتفأرقام

طقة رقمالمن إلقليميالمجانيال ا

كا ري +1.800.809.4566الشماليةأم

راليا +1.800.775.688أست

+80030014334+91189941734إسبانيا

رك +8987115645+8082018345الدانما

+20088397946+85061967146السويد

صين 400.066.5835ال

+893803567749+800101494049ألمانيا

كة +207305719744+800012601944المتحدةالممل

رويج +2193969347+1683680047الن

+1928654043+80000624943النمسا

0.800.111.5011اليابان

رلندا +016950506 353+1800936608353أي

طاليا +23600375939+80098551339إي

كا +3400297332+8007716032بلجي

صينتايوان، 00806651752ال

غافورة 1.800.579.2745+سن

+80020044241+56580000041سويسرا

رنسا +17077044633+80510219333ف

+974790110358+800918363358فنلندا

+53002348082الجنوبيةكوريا

0.800.451.650نيوزيلندا

+20713296031+800022249331هولندا

صينكونج،هونج 800960230ال

+44.1799.534000أخرىدول

تورق Illuminaشركةموقععلىمتوفرة—)SDS(السالمةبيانا support.illumina.com/sds.html.

.support.illumina.comخاللمنللتنزيلمتوفرة—المنتجمستندات

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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Il lumina

5200Illumina Way

San Diego, California 92122 U.S.A.

+1.800.809.ILMN (4566(

شمالية)أمريكا(خارج1.858.202.4566+ ال
techsupport@illumina.com

www.illumina.comIllumina Netherlands B.V.

Steenoven 19

5626 DK Eindhoven

هولندا

راعيةالجهة األستراليةال
Il lumina Australia Pty Ltd

Nursing Association Building

Level 3, 535 Elizabeth Street

Melbourne, VIC 3000

ستراليا أ

شخيصفياالستخدامألغراض فقطالمختبريالت
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