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מבוא
®Illuminaהמכשירשלולהפעלהלהתקנההאתרלהכנתוההנחיותהמפרטיםאתכוללזהמדריך NextSeq™ 550Dx:

tבמעבדהשטחדרישות
tחשמלדרישות
tסביבתיותמגבלות
tמיחשובדרישות
tהמשתמשידיעל-המסופקיםמתכליםוחומריםציוד

בטיחותשיקולי
NextSeqמכשירשלותאימותבטיחותמדריךראה 550Dxעלחשובמידעלקבלת)1000000009868מס'(מסמך

בטיחות.שיקולי

נוספיםמשאבים
ןהבאהתיעוד .Illuminaשלהאינטרנטמאתרלהורדהזמי

תיאורמשאב

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

יך ותמדר ימ וראשלתא RFIDק
מסמך )1000000030332מס'(

ידעמספק וראעלמ יבמכשיר,RFIDה-ק ור יש ותא ימ יתא ל ו יק ות.וש יח בט

יך ןמדר ו י ע ורל הפעלתעב
NextSeq 550Dxמחקרבמצב

מסמך )1000000041922מס'(

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

v3.0.

יך NextSeqמערכתמדר 550
מסמך )15069765מס'(

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

יך ןמדר ו י ע המכשירעלל
NextSeq 550Dxמסמך מס'(

1000000009513(

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

BaseSpaceשלעזרה
)help.basespace.illumina.com(

ידעמספקת ושעלמ BaseSpaceTMSequenceב-השימ Hubעל ותו י ו וחאפשר ית הנ
ות. ינ הזמ

NextSeqשלהתמיכהדפיבבקר 550DxשלהאינטרנטבאתרIlluminaלהדרכהתוכנה,להורדותלתיעוד,לגשתכדי
צות.ולשאלותמקוונת נפו

והתקנהאספקה
ןולאחרהרכיביםאתפורק,המכשיראתמספקמורשהשירותספק ודאהמעבדה.דלפקעלהמכשיראתממקםמכ

האספקה.לפנימוכניםבמעבדהוהדלפקשהשטח
ציאות ה-גישהנדרשת וטיפול.תחזוקההתקנה,פעולותלבצעכדיהמכשירשלUSBלי

זהירות
ןלפרוק,רשאיםהרשאהשקיבלועובדיםרק להשפיעעלולבמכשירהולםבלתיטיפולהמכשיר.אתלהזיזאולהתקי
לרכיביו.להזיקאוהמכשירהיערכותעל
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ציג ןIlluminaשלנ ןמתקי ברשת,מרוחקלמיקוםאונתוניםלניהוללמערכתהמכשירחיבורבעתהמכשיר.אתומכי
ןשנתיבודא ציגההתקנה.תאריךלפנינבחרהנתוניםאחסו הנתוניםהעברתתהליךאתלבדוקיכולIlluminaשלהנ

ההתקנה.במהלך

זהירות
ציגאחרי ןIlluminaשנ ןהתקי בלתיבצורהלמקוםממקוםהמכשירהזזתמיקומו.אתתשנהאלהמכשיר,אתוהכי

פנההמכשיר,מיקוםאתלשנותעליךאםהנתונים.בשלמותולפגועהאופטיתההיערכותעללהשפיעעלולההולמת
ציג באזורך.Illuminaלנ

וממדיוהארגזתכולת
NextSeqהמכשיר 550Dxהדרושהמינימליהדלתרוחבמהולקבועכדיהבאיםבממדיםהשתמשאחד.בארגזמסופק

המשלוח.מכלאתדרכולהעבירכדי

בארגזממדיםמדידה

ובה ס"מ97ג ץ')38(  ינ א  

וחב ס"מ90ר ץ')35.5(  ינ א  

ומק ס"מ94ע ץ')37(  ינ א  

ות)364( ק"ג165משקל יבר ל  

הבאים:המרכיביםואתהמכשיראתכוללהארגז
tצלוהמגיביםבקבוק שנו
tלשטיפהבופרומחסניתלשטיפהמגיבמחסנית
tמתאםBeadChip

tחשמלכבל
tהבאים:המרכיביםאתמכילהאשראביזרים,ערכת

tועכברמקלדת
tן צרעלו NextSeqהמכשירשלמו 550Dx1000000041523מס'(מסמך(

מעבדהדרישות
צורךוהדרישותהמפרטאתכוללזהסעיף סביבתייםשיקוליםראהנוסף,מידעלקבלתבמעבדה.השטחהגדרתל
.8בעמוד
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המכשירמידות

ן)המכשירממדימדד (מותק

ובה ס"מ58.5ג ץ')23(  ינ א  

וחב ס"מ54ר ץ')21(  ינ א  

ומק ס"מ69ע ץ')27(  ינ א  

ות)186( ק"ג84משקל יבר ל  

הצבהדרישות
ןהמכשיראתמקם ןהחשמלולשקעההפעלהלמתגגישהמתאים,אוורורשיאפשרבאופ צורךגישהוכ טיפולל

במכשיר.
tהלוח.שבגבההפעלהלמתגלגשתכדיהמכשירשלהשמאליצדואללהגיעשבאפשרותךודא
tצוותכךהמכשיראתמקם במהירות.מהשקעהחשמלכבלאתלנתקיוכלשה
tןודא הצדדים.מכלהמכשיראתלגשתשנית

וחגישה ו ימלימר מינ

ים וחהשארצדד ו ותשלמר ס"מ61לפח ץ')24(  ינ א המכשיר.שלצדבכל 

וחהשארגב ו ותשלמר ס"מ10.2לפח ץ')4(  ינ א י  ור המכשיר.מאח

ןחלק ו י וחהשארעל ו ותשלמר ס"מ61לפח ץ')24(  ינ א המכשיר.מעל 

זהירות
בשלמותולפגועהאופטיתההיערכותעללהשפיעעלולההולמתבלתיבצורהלמקוםממקוםהמכשירהזזת

ציגפנההמכשיר,מיקוםאתלשנותעליךאםהנתונים. באזורך.Illuminaלנ

המעבדהדלפקבדברהנחיות
ציב,מעבדהדלפקעלהמכשיראתשיםמדויקים.אופטייםרכיביםכוללהמכשיר רעד.ממקורותהרחקי

ובהרוחב גלגליםבסיסיעומקג

ס"מ122 ץ')48(  ינ ס"מ91.4א ץ')36(  ינ ס"מ76.2א ץ')30(  ינ א י  ל ונ י ופצ א
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רעידותבדברהנחיות
ןעלתעלהלאהמעבדהרצפתשלהרעידותרמת 50ל-שנקבעVC-Aה-תק μm/sאוקטבה⅓שלתדריםתחוםעבור
8–80של Hz.יניתזו רמה ןלמעבדות.אופי ןמעברלחרוגאי ל-שנקבעההפעלה,לחדר(הבסיסי) המתייחסISOלתק

100 μm/sשלאוקטבה⅓שלתדריםתחוםעבור8–80 Hz.

צוף,הפעלותבמהלך צותהעבודהבשיטותהשתמשהרי צועיםולהבטיחהרעידותאתלמזערכדיהבאותהמומל בי
מיטביים:

tיהיההמכשירסביבלהישמרשצריךהפנוישהשטחכךעלוהקפדושטוחהקשיחהרצפהעלהמכשיראתהנח
צים.ופנוימסודרתמיד מחפ

tציםאומשומשיםמתכליםחומריםמקלדות,המכשירעלתניחאל אחרים.חפ
tןאל ןשחורגיםרעידותשלמקורותלידהמכשיראתתתקי לדוגמה:ההפעלה.לחדר המתייחסISOמתק

t,וירוזרימותהפלהאוניעורלבדיקתמכשיריםמשאבות,מנועים במעבדה.חזקותאו
tצפות מסוקים.ומנחתיבקרים,HVACמאווררי מתחתאומעלבדיוקשנמצאותר
tןאובנייהעבודות המכשיר.עומדשעליהרצפהאותהעלתיקו

tןאינץ')39.4(ס"מ100לפחותשלמרחקעללשמורהקפד ןהמכשירבי ןרעידות,שלמקורותלבי ציםכגו חפ
כבד.ציודוהזזתנופלים

tציהכל עלישירלחץתפעילאלהעכבר.אוהמקלדתהמגע,מסךבאמצעותורקאךתיעשההמכשירעםאינטראק
ןהמכשירמשטחי פעולה.בזמ

PCRלהליכיהמעבדההכנת
).PCR(פולימראזשלשרשרתתגובתבתהליךשימושמצריכותהספרייהלהכנתמהשיטותכמה

כיייעודייםאזוריםקבע צרזיהוםלמנועכדיבמעבדהעבודהוהלי במעבדה.העבודהאתשתתחיללפניPCRבתו
צרי צאותדיוקיםלאי-ולגרוםודגימות,מכשיריםמגיבים,לזהםעלוליםPCRמו צועולעיכובבתו הפעולותבבי

הרגילות.

'PCRו'אחרי-'PCR'לפני-אזורי
tלפני-אזורהגדר 'PCR'לפני-לתהליכים 'PCR.'

tאחרי-אזורהגדר'PCR'צרילעיבוד .PCRה-תו

tלפני-חומרילשטיפתכיורבאותותשתמשאל 'PCR'-ו'אחריPCR.'

tלפני-באזורימיםטיהורמערכתבאותהתשתמשאל 'PCR'-ו'אחריPCR.'

tן לפני-שלבפרוטוקוליםשימושנעשהשבהםהמתכליםהחומריםאתאחס 'PCR'לפני-באזור 'PCR,'והעבר
צורך.בהתאם'PCR'אחרי-לאזור ל

עודייםוחומריםציוד יי
tן כיוחומריםציודבאותםלהשתמשאי לפני-בתהלי 'PCR-ו'אחרי  'PCR.'וחומריםציודשלנפרדתערכההקצה

מהאזורים.אחדלכל
tןאזוריקבע מהאזורים.אחדבכלשימושנעשהשבהםמתכליםלחומריםייעודייםאחסו

ן ץ-לאבחו ופיחו בלבדג
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ןנדרש צוףמתכליםחומריםעבוראחסו לרי

ןדרישתהפעלה)לכל1(פריט אחסו

ופר לב ו ל י יהד י -15°Cעד-25°Cספר

ית יבמחסנ -15°Cעד-25°Cמג

ית ופרמחסנ 30°Cעד15°Cב

ית ימהתאמחסנ 8°Cעד2°Cהזר

חשמלדרישות

חשמלצריכתמפרטי

מפרטסוג

ומתח לט100–240ק ו הרץ50/60שלבתדרACו  

ג ו יר אט,600מתחאספקתד ו ום  ימ מקס

שקעים
ן ציודמחווטלהיותחייבשלךהמתק הבא:ל

tלט100-120שלמתחיםעבור ו חשמלית.והארקהמתאיםמתחעםאמפר,15שלומוארקייעודיקונדרש–ACו
ןהצפוניתאמריקה NEMAשקע:–ויפ 5-15

tלט220-240שלמתחיםעבור ו במקרהחשמלית.והארקהמתאיםמתחעםאמפר,10שלמוארקקונדרש–ACו
מתח.קומווסתנדרש,10%מ-יותרשלמתחתנודותשל

הגנההארקת
הארקתאתמחזירההחשמלבכבלהבטיחותהארקתהגנה.להארקתחיבורכוללהמכשירמארז
חייבהחשמלבכבלההגנההארקתחיבורזה,במכשירהשימושבעתבטוח.ייחוסלמתחההגנה
ן.להיות תקי

חשמלכבלי
ןIEC 60320 C20חשמלשקעעםמסופקהמכשיר לאזור.המתאיםחשמלכבלועםבינלאומיבתק
ן.זרםממקורמנותקהחשמלכבלכאשררקמהמכשירמורחקיםמסוכניםמתחים החלופי
י-חשמלכבליאושקעיםלקבלת ו צונילספקפנההמקומיים,בתקניםעומדיםאשרערךשו Interpowerדוגמתחי

Corporation)www.interpower.com.(

זהירות
מתח.למקורהמכשיראתלחברכדימאריךבכבלתשתמשאללעולם

נתיכים
המשתמש.ידיעל-להחלפהשניתניםנתיכיםכוללאינוהמכשיר

ן ץ-לאבחו ופיחו בלבדג
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)UPS(פסקאל-מערכת
הפעלותעלאחראיתאינהIlluminaהמשתמש.ידיעל-המסופקת)UPS(פסקאל-במערכתלהשתמשמאודמומלץ

ןחשמל,מהפסקתהמושפעות ןפסקאל-למערכתמחוברהמכשיראםבי רגילהחשמלאספקתכלל,בדרך-לאו.אםובי
ןלוודאיוקרובלהפרעהניתנתבלתיאינהגנרטורידיעל-המגובה לפניהחשמלבאספקתקצרההפרעהשתיתכ

תחודש.שהאספקה
צותמפורטותהבאהבטבלה ציפיותההמל לאזור.הספ

APCמפרט Smart UPS
2200 VA LCD 120 V

אמריקה ית)( הצפונ

APC Smart UPS
1500 VA LCD 100 V

ן) יפ )

APC Smart UPS
2200 VA LCD 230 V

(בינלאומי)

יהספק 1920 W980מרב W1980 W

יסהמתח וב)כנ 100–120 VAC100(נק VAC220–240 VAC

יסהתדר 50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hzכנ

ור יב יסהח NEMAכנ 5-20PNEMA 5-15PIEC-320 C20

ן להזמ ו ע יפ ינ י ופ א
)300 W(

ות90 ות51דק ות90דק דק

ן להזמ ו ע יפ ינ י ופ א
)600 W(

ות40 ות17דק ות40דק דק

שפורטו,לאזוריםמחוץשנמצאיםלמתקניםהמקומייםבסטנדרטיםעומדתאשרערךשוות-פסקאל-מערכתלרכישת
צוני,לספקפנה ןחי Interpowerכגו Corporation)www.interpower.com.(

סביבתייםשיקולים

מפרטיסוד

ורה ובלהטמפרט ן:ה ו אחס ).122°Fעד14°F(50°Cעד-10°Cו
י א ורישהפעלה:תנ ורתעללשמ 22°C(25°Cעד19°Cשלמעבדהטמפרט ±3°C.(ורה טמפרט

ו אז י ורתה לה,במהלךהמכשיר.שלההפעלהטמפרט ו ע ןפ י יגהלאפשרא ±2°Cמעלשלחר
ורת יבה.בטמפרט הסב

ות ובלהלח ן:ה ו אחס ותו יללאלח ו יב וחע ו .80%–15שלבט
י א ורישהפעלה:תנ ותעללשמ ית,לח י,ללאיחס ו יב וחע ו .20–80%שלבט

ובה ובההמכשיראתלמקםישג ותשלבג ים2,000מ-פח ל).6,500(מטר רג

ות כ י ירא ו ו לישא י ע יבההמכשיראתלהפ ום דרגתעםבסב יה וIIז ובהא ותר.ט יבהי ום דרגתבעלתסב יה IIז
וגדרת יבהמ לשבמצבכסב י ללתרג ו יםרקכ ינםמזהמ ים.שא כ י ל ו מ

ור ור ו עץא י י יםמחלקתעםהת עלקבלתהמתקנ יד ישותעלמ ור,דר ור ו יטתמפרטעלבהתבססהא פל
ום המכשיר.שלהח

ות יד ע לישר י ותאתלהגב יד ע ותהר ע ו ISOלרמתהמעבדהרצפתשלהקב office.הפעלתבמהלך
וף, צ י ןר י יגהלאפשרא ותחר ומההגבל ע ןשנקב עישההפעלה.לחדרISOבתק ימנ יםלה ע ו עז מז

ו ותא ע ןהפר י ג ו יר המכשיר.בקרבתלס

חוםפליטת

חוםפלטנמדדהספק

600אט בשעה2,048BTUו
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רעשפליטת

מהמכשירמרחק)dB(רעשפליטת

>70 dBאחד  רגל)3.3(מטר 

>שלמדידה 70 dBרגל).3.3(אחדכמטרשלממרחקרגילהשיחהשלגודלבסדרהיא

ומחשברשתאבטחת
צותהתצורותעלמידעלקבלתוהמחשב.הרשתאבטחתעללשמירההנחיותכוללהבאהסעיף תצורותראההמומל
.12בעמודההפעלהמערכת

וירוסאנטי-תוכנת
ןכדיבחירתך,לפיוירוסאנטי-בתוכנתלהשתמשמאודמומלץ וירוסים.מפניהמכשירשלהבקרהמחשבעללהג
ןלמניעת ןוירוסהאנטי-תוכנתאתהגדרהפרעות,אונתוניםאובד הבא:באופ

tאוטומטיות.סריקותתפעילאלידניות.סריקותהגדר
tבשימוש.אינוכשהמכשיררקהידניותהסריקותאתבצע
tשיותקנו.מבליאךמשתמש,הרשאתללאעדכוניםשלהורדההגדר
tןפועל.כשהמכשירעדכוניםתבצעאל שלהמחשבאתלאתחלבטוחוכאשרפועלאינוכשהמכשיררקעדכ

המכשיר.
tן ן.עםאוטומטיתהמחשבאתלאתחלאי העדכו
tןואתהיישומיםספרייתאתתכלולאל ציםמערכתעלבהגנההנתוניםכונ ןקב עלזוהגדרההחלאמת.בזמ

ןועלC:\Illuminaהספרייה .D:\הכונ

tWindows Defenderצרמושבת.אותוהשארמחדל.כברירתמושבת יWindowsשלזהמו עללהשפיעעשו
.Illuminaתוכנותמשתמשותשבהםהמחשובמשאבי

רשתשיקולי
NextSeqהמכשיר 550Dxן כנ ןרשת,עםלשימושתו ןBaseSpaceל-מחוברותRUOבמצב שההפעלותבי ןובי שה
צעות עצמאי.במצבמבו
במצביפעלשהמכשירכדיברשת.למיקוםההפעלהנתוניאתלהעבירכדילרשתחיבורמחייבתידניבמצבהפעלה

ןמחקר.במצבלהיותחייבהואידני ןהפעלהנתונילשמוראי NextSeqהמכשירשלהמקומיהקשיחבכונ 550Dx.
ן ןמיועדהקשיחהכונ ןשנשמריםהנתוניםכלאוטומטית.מועבריםשהנתוניםלפניזמני,לאחסו מעברהקשיחבכונ

ןאתממלאיםהנוכחיתלהפעלה י.מקוםשיהיהעדנוספות,הפעלותומונעיםהקשיחהכונ פנו
צועלשםלאינטרנטחיבורנדרש הבאות:הפעולותבי

tאלהתחברותIllumina BaseSpace Sequence Hub.

tשלההפעלהבתוכנתעדכוניםהתקנתNextSeq 550Dx)NOS(המכשירשלמהממשק.

t[ונלי צי צועיעלנתוניםהעלאת[אופ המכשיר.בי
t[ונלי צי ציגמרחוקסיועקבלת[אופ .Illuminaשלטכניתתמיכהמנ
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רשתחיבורי
צותהשתמש ןכדיהבאותבהמל רשת:חיבורולהגדירלהתקי

tבחיבורהשתמש1 Gbעודי ןיי ןהמכשירבי ןהזההחיבוראתנתונים.ניהולמערכתלבי צורנית דרךאוישירותלי
רשת.מתג

tהוא:לחיבורהנדרשהפסרוחב
t50 Mb/sפנימית.רשתהעברותעבורלמכשירלכל
t[ונלי צי 50[אופ Mb/sשללרשתהעלאותעבורמכשירלכלBaseSpace Sequence Hub.

t[ונלי צי 5[אופ Mb/sצועים.נתונילהעלאותמכשירלכל בי
tמנוהלים.להיותהמתגיםעל
tןרשת,ציודעבור 1לפחותהואהדרושהפסרוחבמתגים,כגו Gb/s.

tציודהמחובריםהמכשיריםמספרהרשת.ממתגיאחדבכלהכוללהעבודהעומסקיבולתאתחשב ןהתומך,וה כגו
הקיבולת.עללהשפיעעשוימדפסת,

צותהשתמש ןכדיהבאותבהמל רשת:חיבורולהגדירלהתקי
tן,אם צוףתעבורתאתבודדנית האחרת.הרשתמתעבורתהרי
tמסוגלהיותהכבליםעלCAT 5eןרשתכבלעםמגיעהמכשיריותר.טוביםאו CATמסוגמוג 5eמטרים3באורך

צורךרגל)9.8( לרשת.חיבורל
tשלהעדכוניםתצורתאתהגדרWindowsאוטומטיים.עדכוניםלמנועכדי
tב-משתמשאתהאםBaseSpace,לפחותשלרשתבחיבורלהשתמשעליך10 Mb/s.

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

התחום עםשמורזהאישיתמותאםשדהמשתמש.ידיעל-המוגדרתחוםשדהכוללותהארגוניותמהכתובותחלק
}domain.{

כתובתמופע

י-ארה"ב ונ {domain}.basespace.illumina.comארג

{domain}api.basespace.illumina.com

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

basespace-data-east.s3.amazonaws.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

ופה - יר יא ונ ארג  {domain}.euc1.sh.basespace.illumina.com

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

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

instruments.sh.basespace.illumina.com

יה - וסטרל יא ונ ארג  {domain}.aps2.sh.basespace.illumina.com

{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

ן ץ-לאבחו ופיחו בלבדג
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כתובתמופע

י-ארה"ב ס י יבס ע ו basespace.illumina.comומקצ

api.basespace.illumina.com

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

basespace-data-east.s3.amazonaws.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

ופה - יר יא ס י י בס ע ו euc1.sh.basespace.illumina.comומקצ

api.euc1.sh.basespace.illumina.com

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

instruments.sh.basespace.illumina.com

יה - וסטרל יא ס י י בס ע ו aps2.sh.basespace.illumina.comומקצ

api.aps2.sh.basepace.illumina.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

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

ן - י יס ס י י בס ע ו cnn1.sh.basespace.illumina.com.cnומקצ

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

רשתתמיכת
Illuminaלגביהם.טכניתתמיכהמספקתואינהרשתחיבורימתקינהלא

כונילאתרכדיהרשתתחזוקתפעילויותאתבדוק ציאלייםתאימותסי כוניםלרבות,Illuminaשלהמכשירעםפוטנ הסי
הבאים:

tיקטישלהסרה ותאובי י ינ צתיתהמדיניותאובייקטי–)GPO(הקבוצתיתהמד עיכוליםהקבו מערכתעללהשפי
במערכתהמחוברים.Illuminaמשאבי ) שלOS(ההפעלה התוכנהפעילותאתלשבשעשוייםההפעלהשינויים 
ההתחברותלאחרתקינה.שפעילותםלוודאכדיבדיקותעברוIlluminaמכשירי.Illuminaבמערכותהקניינית

צתיתהמדיניותלאובייקטי תוכנתאםהמכשיר.תוכנתעללהשפיעעשויותמההגדרותחלקהתחום,שלהקבו
ןפועלתהמכשיר י,באופ ןשגו ןITה-מערכתמנהלעםבח .GPOשללהתערבותאפשרותשלךבמתק

tשלהאשחומתהפעלתWindows-וWindows Defender–צרי עיכוליםאלהWindowsמו עללהשפי
ן.Illuminaשלהתוכנותמשתמשותשבהםההפעלהמשאבי מערכת ןכדיוירוסאנטי-תוכנתהתק מחשבעללהג

המכשיר.שלהבקרה
tים י ו עומשתמשיםשלבהרשאותשינ שנקבעומשתמשיםשלהקיימותההרשאותעלשמור–מראששנקב

הצורך.לפימראששנקבעומשתמשיםשלזמינותםאתבטלמראש.
tות י ותהתנגשו י ןאפשר NextSeqלמערכת–IPכתובותבי 550DxכתובותישIPשיכולותקבועות,פנימיות

התנגשויות.שלבמקרהבמערכתלכשללגרום
tעלהמבוססקבציםשיתוףServer Message Block)SMB(–SMB v1להפעילכדימחדל.כברירתמושבת

.Illuminaשלהטכניתלתמיכהפנהאותו,
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פנימייםחיבורים

מטרהערךחיבור

ום ותכל:*localhostתח א י צ י נדרשותאשר,localhost-to-localhostלתקשורתה
ןלתקשורת י ים.ב כ י תהל

IP Addressכתובת )IP(192.168.113.*:*ו א ות.בכלאפשר*/*)( א י צ י ישורה ושחהעםתקשורתק יסק בכרט
הרשת.

ות,proxyבשרתמשתמשאתהאם וב ותIPה-כת ותהבא יב י ח
ות י ות: לה ור לקבלת.192.168.113.2ו-192.168.113.5שמ
ע יד וסף,מ כהפנהנ י יתלתמ .Illuminaשלהטכנ

אה י צ י
80
443

Local Run Manager

יתוח8081 ןנ אמתבזמ

8080NextSeq 550Dx Operating Software (NOS(

29644Universal Copy Service (UCS)

צאיםחיבורים יו

מטרהערךחיבור

ום s3-external-1.amazonaws.comתח
s3.amazonaws.com

.*basespace.illumina.com

BaseSpace Sequence Hubו Illuminaא Proactive

אה י צ 443BaseSpaceי Sequence Hubו Illuminaא Proactive

80BaseSpace Sequence Hubו Illuminaא Proactive

י8080 ונ כ כנהעד ו ת

ההפעלהמערכתתצורות
בהגדרותשינוייםההתקנה,לאחרהמשלוח.לפניבמפרטיםעמידתםשלואימותבדיקותעובריםIlluminaמכשירי
כוניםלהובילעשויים צועים.אובאבטחהלסי בבי
צות צועיםבאבטחההסיכוניםאתמפחיתותהבאותהתצורההמל ההפעלה:מערכתשלובבי

tןתווים10לפחותהכוללתסיסמההגדר י עי נוספת.הכוונהלקבלתמקומיבזיהויהעוסקיםמדיניותבמסמכיו
עצמךרשום הסיסמה.אתל

tIlluminaןהלקוחותשלהכניסהאישוריאתשומרתאינה שנשכחו.סיסמאותלאפסאפשרותואי
t-ציגידיעל-המפעלשלהמחדלברירתשלשחזורמחייבתסיסמהידיעתאי אתמסירהזוופעולה,Illuminaנ

ןאתומאריכהמהמערכתהנתוניםכל הנדרש.התמיכהזמ
tצתיתמדיניותאובייקטיעםלתחוםהתחברותבעת מערכתעללהשפיעעשוימההגדרותחלק),GPO(קבו

ןפועלתהמכשירתוכנתאםהמכשיר.תוכנתעלאוההפעלה י,באופ ןשגו ןITה-מערכתמנהלעםבח שלךבמתק
.GPOשללהתערבותאפשרות

tשלהאשבחומתהשתמשWindowsןפרוטוקולאתוהפוךתוכנה)או(חומרהרשתשלאשבחומתאו העבודהשולח
ן.ללא)RDP(המרוחק זמי

tשלהמכשירתוכנתלמשתמשים.ניהולהרשאותעלהקפדIlluminaןמוגדרת משתמשיםשלהרשאותהמתירבאופ
המכשיר.שליחתבעת

tכתובותישלמערכתIPהתנגשויות.שלבמקרהבמערכתלכשללגרוםשעלולותקבועות,פנימיות
tןהבקרהמחשב צוףמערכותלהפעילמתוכנ מסמכיםסקירתדוא"ל,בדיקתבאינטרנט,גלישה.Illuminaשלרי

צוףשאינהאחרתופעילות צרותרי ואבטחה.איכותבעיותיו
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שירותים
Localו-NOSהתוכנות Run Managerהבאים:בשירותיםמשתמשות

tIllumina Local Run Manager Analysis Service

tIllumina Local Run Manager Job Service

tIllumina Universal Copy Service

NextSeqאללהתחברותהמשמשיםאישוריםבאותםמשתמשיםהשירותיםמחדל,כברירת 550Dx.אתלשנותכדי
Localב-האישורים Run Manager,ןשלהגדרות'קביעתראה ןבמדריךשירות'חשבו NextSeqהמכשירשללעיו

550Dx1000000009513מס'(מסמך(.

י ןמיפו כונ
המכשיר.שלהתיקיותאומהכונניםאחדאףתשתףאל

Serverבאמצעותכונניםמפה Message Block (SMB) v2באמצעותאוואילךFile System (NFS).

ההפעלה.פלטעבור המלאUNCה-בנתיבהשתמש,הפעלההבתוכנת

Windows Updatesעדכוני )Windows(
ןיוחלוWindowsשלהקריטייםהאבטחהעדכונישכלמומלץהנתונים,אתלאבטחכדי חייבהמכשירסדיר.באופ

המערכתשלמחדשאתחולמצריכיםמסוימיםשעדכוניםמאחרעדכונים,שלהחלהבעתפעיללאבמצבלהימצא
ןעלוליםכללייםעדכוניםכולה. נתמכים.ואינםההפעלהמערכתסביבתאתלסכ
ןאבטחה,עדכונילבצעמתאפשרלאאם Windowsלהפעלתאפשרויותחלופותמספרלהל Update:

tרשתרשתובידודאשחומת)LAN(משופרים.וירטואלית
tןשלרשתבידוד ןאשר),NAS(ברשתאחסו ןמאפשרעדיי ברשת.נתוניםשלסנכרו
tן מקומי.USBאחסו
tשימושולהבטיחהבקרהבמחשבהולםבלתישימושלמנועמאפשריםמשתמשיםוניהולמשתמשיםהתנהגות

להרשאות.שמתאימותבבקרות
Windowsל-האפשריותהחלופותעלנוסףמידעלקבלת Update,שלהטכניתלתמיכהפנהIllumina.

שלישיצד-תוכנות
Illuminaןאלההתקנה.בעתהמסופקותלאלופרטבתוכנותתומכתאינה צדתוכנתכלאו,Box,Java,Chromeתתקי
המערכת.עםסופקהשלאאחרתשלישי
צועיםלפגועועלולותנבדקולאשלישיצדתוכנות ןתוכניותאוRoboCopyלדוגמה,ובאבטחה.בבי והזרמהסנכרו
צוףנתונישללהחסרהאולהשחתהלגרוםעלולותאחרות ןמאחררי חבילתשמבצעתההזרמהבתהליךמפריעותשה
הבקרה.תוכנות

המשתמשהתנהגות
ןהמכשירשלהבקרהמחשב צוףמערכותלהפעילמתוכנ ן.Illuminaשלרי למטרהמחשבכאלאליולהתייחסאי
ןואבטחה,איכותמטעמיכללית. ןדוא"ל,לבדיקתבאינטרנט,לגלישההבקרהבמחשבלהשתמשאי ו אובמסמכיםלעי

לויותחיונית.שאינהאחרתפעילותלכל צועיםלפגיעהלהובילעלולותאלופעי ןאובבי נתונים.לאובד
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ןדרישות BaseSpaceעבוראחסו Sequence Hub
BaseSpaceההפעלה,לגודלבהתאם Sequence Hubןנפחאתדורש הפעלה:לכלהבאהאחסו

נדרשקלטתפוקההקריאהאורךהזרימהתאיתצורת

ימהתא יםזר וקהשמתא והה,לתפ ן400עדגב ו י ל י ותמ א י קר
ות ודד עדב ן800ו ו י ל י ותמ א י יך.קצהעםקר ו מש

2 x 150 bp100–120 Gb100 ng–1 μgעם
ות ותהכנתערכ י ספר
וג TruSeqמס

2 x 75 bp50–60 Gb

1 x 75 bp25–30 Gb

ימהתא יםזר וקהשמתא ית,לתפ ונ ינ ות130עדב א י ן קר ו י ל י מ
ות ודד עדב ן260ו ו י ל י ותמ א י יך.קצהעםקר ו מש

2 x 150 bp32–39 Gb

2 x 75 bp16–19 Gb

צועישלפרמטרים1טבלה  NextSeqשלהמערכתבי 550Dx

המשתמשידיעל-המסופקיםמתכליםוחומריםציוד
ציודהמתכליםהחומרים NextSeqבמכשירבשימושנמצאיםהבאיםוה 550Dx.ןמדריךראהנוסף,מידעלקבלת עיו

NextSeqהמכשירשל 550Dx1000000009513מס'(מסמך(.

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 רמתבמעבדה,לשימ
ים יב כהס ו נמ

VWR, 21905-026מק"ט
ו א וה-( ו ערך)ש

יתמטרה יכלל ו יק ימהתאשלונ זר

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

v02 HEB 1000000089246, 'מסמך מס 
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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

v02 HEB 1000000089246, 'מסמך מס 
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קודמותגרסאות

יתיאורתאריךמסמך ו השינ

1000000009869מס'מסמך
v05

ובמבר נ
2020

ו ודכנ יםע יפ ע יהס ל ו יק כתרשת,ש י יםרשת,תמ ור יב ים,ח י ימ יםפנ ור יב ים,ח צא ו י
מערכת ות  ור יההפעלה,תצ יפ ע ותוס כנ ו י-ת וסאנט יר יבהתאםו י ו ינ ותלש ימ שלהתא
Windows Local,10 Run Manager-וBaseSpace Sequence Hub.

ו ודכנ וע וספ יונ ומ .BSSHתח
ו ספ ו יםנ ות יר ישותחדשיםש ןודר ו ורחדשותאחס ףעב י ע BaseSpaceשלהס

Sequence Hub.
וסף ענ יד BaseSpaceעלמ Sequence Hubים יםבחלק ונ יךש ושבקשרבמדר לשימ
.RUOמצב עם

וסף וסקחלקנ ותהע יד ע יםבטבלהבר ל ו יק ים''ש י יבת ןסב ודכ ע ףו י ע ותהס י 'הנח
ות'.בדבר יד ע ר

וסרה יהה יךאלהפנ ותמדר ודהשיט ותהעב ומלצ .Illuminaשללאבטחההמ

1000000009869מס'מסמך
v04

דצמבר
2019

ודכנתכתובת ע יגשלמ ורשההנצ ודשלהמ יח י.הא ופ יר הא
ובת ודכנתכת ע ותןשלמ ותנ יה.החס וסטרל בא

1000000009869מס'מסמך
v03

מרץ
2019

ן וק ובת צ י ע ותשלה יר וחבמה הנדרשת.הפסר

1000000009869מס'מסמך
v02

אר ו ינ
2019

וסף ענ יד ותעלמ י ימהתאמחסנ וקההזר וההבתפ NextSeqגב 550Dxגרסהv2.5

ים).300( ור מחז
ו ודכנ ותע ורא יההתקנהה ןכד י י ילצ ישהנדרשתכ יאת ג צ י .USBל
ן וק ושפסקהאל-מערכתשלהמפרטת ן.לשימ יפ ב

1000000009869מס'מסמך
v01

וסט ג ו א
2018

ו ודכנ יע ונ ימ ינה.ס תק

1000000009869מס'מסמך
v00

ובמבר נ
2017

ורה ית.מהד ונ ראש

ן ץ-לאבחו ופיחו בלבדג

16

יך NextSeqלמכשירהאתרהכנתמדר 550Dx

v06 HEB 1000000009869, 'מסמך מס 

 1000000009869'מסמך מס
v06
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2021
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י:דואר ונ techsupport@illumina.comאלקטר
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