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المقدمة
®Illuminaالتسلسلجهازلتركيبموقعكبإعدادالمتعلقةواإلرشاداتالمواصفاتالدليلهذايوفر iSeq™ وتشغيله.100

tعتبارات والتركيباالستالما
tالمختبرمساحةمتطلبات
tالكهربائيةالمتطلبات
tالبيئيةالمعوقات
tالحوسبةمتطلبات
tالمستخدميوفرهاالتيوالمعداتالمستهلكات

سالمةاعتبارات ال
جع iSeqالتسلسللجهازوالسالمةاالمتثالدليلرا السالمة.باعتباراتتتعلقمهمةمعلوماتعلىللحصول)1000000035336رقم(مستند100

اإلضافيةالمصادر
iSeqالتسلسلبنظامالخاصةالدعمصفحاتتقدم البرامج،منتجاتالمصادرتلكوتتضمّنللنظام.إضافيةمصادرIlluminaموقععلى100

جعالتالية.والمستنداتالمتوافقة،والمنتجاتوالتدريب، حدثعلىللحصولباستمرارالدعمصفحاترا اإلصدارات.أ

الوصفالمصدر

شاءأداةهوالمخصصالبروتوكولمحدد شغيلبك،الخاصةالمكتبةإعدادلطريقةمخصصةشاملةتعليماتإلن معالتحليل،وطريقةالمعلمات،وت
ستوىلتحسينخيارات التفاصيل.م

سلجهازإعدادملصق سل iSeqالت 100
ستند )1000000035963رقم(م

مرة.ألولاإلعدادفيوالبدءاألجهزةلتثبيتتعليماتيوفّر

سالمةاالمتثالدليل سللجهازوال سل iSeqالت
ستند100 )1000000035336رقم(م

سالمةاعتباراتحولمعلوماتيقدم شغيلية،ال الجهاز.علىعالماتووضعاالمتثالوبياناتالت

ستخدامالهويةتحديدقارئامتثالدليل با
ستند)RFID(الراديوموجات رقم(م

1000000002699(

ستخدامالهويةتحديدقارئحولمعلوماتيقدم االمتثالشهاداتذلكفيبماالجهاز،في)RFID(الراديوموجاتبا
سالمة.واعتبارات ال

سلجهازدليل سل iSeqالت ستند100 رقم(م
1000000036024(

شفة،والعناصرالجهاز،مكوناتتضمينتمالصلة.ذاتواإلجراءاتالجهازعلىشاملةنظرةيقدم وتعليماتالكا
شافالصيانة،وإجراءاتاالستخدام، ستك وإصالحها.األخطاءوا

والتركيبالتوصيل
iSeqجهاز iSeqالتسلسلجهازإعدادملصقفيالتركيبتعليماتتقديميتمالمستخدم.قبلمنللتركيبقابلجهازهو100 رقم(مستند100

الجهاز.معشحنهيتموالذي،)1000000035963
عادةحولالمفصلةالتعليماتعلىللحصولاألخرى.الخلفيةاللوحةومكوناتUSBمنافذإلىللوصولالجهازنقليمكنكالتركيب،بعد وضعإ

جعالجهاز، iSeqالتسلسلنظامدليلرا .)1000000036024رقم(المستند100

مرةألولاإلعداد
iSeqجهازعبوةفتحيستغرق التيالتوجيهاتواتباعتشغيلهثموالشبكة،الطاقةبمصادرالجهازتوصيلالتركيبويشملدقيقة.30وتركيبه100
بالبرنامج.وتهيئةالنظامفحصبغرضالشاشةعلىتظهر إلعادةالقابلتيناالختباريةالتدفقوخليةاالختبارخرطوشةوجودالنظامفحصيتطلّ

االستخدام.
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فحددالشبكة،تخزينبجهازالجهازبتوصيلتقومكنتإذااالستالم.عندالنظاموتركيبالتغليفإلزالةجاهزًاتكونحتىمسبقًاالمختبرمكانبتجهيزقم
التركيب.قبلالشبكة

مالحظة
حدىإلىالنظامإضافةتستغرقأنيُمكن لبإشراكIlluminaتوصيالتركيب،عمليةمنوكجزءٍإضافيًا.وقتًاالشبكاتإ تكنولوجياممثّ

جعالمعلومات،منالمزيدعلىللحصولاألمر.فيمبكرًاالمعلومات .9الصفحة  فيالتحكموكمبيوترالمضيفةالشبكةإرشاداترا

ضرورية.غيراإلضافيةاألدواتوتُعدّالجهاز.معللتركيبالالزمةالعناصرجميعشحنويتم

المروركلمةتغيير
الدخولبتسجيلفيهاتقومالتياألولىالمرةفي).sbsuser(العادي) والمستخدمsbsadmin(المسؤولحسابان:Windowsالتشغيلنظاملدىيكون
للحسابين.المروركلمةتغييرعليكيجبالتشغيل،نظامإلى

سمالتشغيلنظاميعرض وحساب)sbsadmin(المسؤولبحسابالخاصةالمروركلمةانسخحساب.لكلاالفتراضيةالمروروكلمةالمستخدما
حرف10علىالجديدةالمروركلماتتحتويأنيجبالمطلوب.المروركلمةتغييرالستكمال)sbsuser(العاديالمستخدم األقل.علىأ

عداداتتخصيصفيترغبكنتإذا).sbsuser(العاديالمستخدمحسابباستخداممرةألولاإلعدادأكمل المسؤولحسابإلىفانتقلالشبكة،إ
)sbsadmin.(

شحنصندوقمحتويات ال
حدشحنصندوقفيومكوناتهالجهازشحنيتم الجهازعلىيحتويأبيضصندوقين: صندوقعلىالبنيالشحنصندوقيحتويبني.لونذيوا

ىملحقاتوصندوق سمَّ iSeqالتسلسلنظامملحقاتيُ 100.

التالية:المكوناتإرفاقيتم
tاإليثرنتكبل
tالتيارسلك
tستخدامإلعادةالقابلةاالختبارخرطوشة iSeqا 100

tستخدامإلعادةالقابلةاالختباريةالتدفقخلية iSeqا 100

tح iSeqاالحتياطيالهواءمرشّ 100

tاالحتياطيةالتقطيرصينيةلبادةiSeq 100

tالتسلسلجهازإعدادملصقiSeq )1000000035963رقم(مستند100

t1000000047543رقم(مستندللعميلمهمّةمعلومات(

مالحظة
جعالنظام.دليلذلكفيبمااإلنترنت،عبرالجهازمعشحنهايتملمالتياألدلةتتوفر .3الصفحة  فياإلضافيةالمصادررا

الصندوقأبعاد
ستخدم والتخزين.واإلعدادالنقل،خططلتحديدالتاليةالصندوقأبعادا

البُعدالمقياس

بوصة)19.5(سم49.5االرتفاع

بوصة)21(سم56.3العرض

بوصة)23(سم58.4العمق

)47(كجم21الوزن رطالً

بنيصندوق1الجدول 
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البُعدالمقياس

بوصة)14(سم35.6االرتفاع

بوصة)17(سم43.2العرض

بوصة)17(سم43.2العمق

)38(كجم17الوزن رطالً

أبيضصندوق2الجدول 

البُعدالمقياس

بوصة)3.5(سم8.9االرتفاع

بوصة)13(سم33العرض

بوصة)8.5(سم21.6العمق

رطل)1.8(كجم0.82الوزن

الملحقاتصندوق3الجدول 

الغياروقطعاالستخدامإلعادةالقابلةاالختبارعناصر
خلالغرفةحرارةدرجةفيالتاليةالمكوناتخزِّن إلعادةالقابلةاالختباريةالتدفقوخليةاالستخدام،إلعادةالقابلةاالختباراألصلية: خرطوشةالعبوةدا

حاالستخدام، ستكشافالنظاملصيانةالحاجةحسبالتخزينمنأزلاالحتياطية.التقطيرصينيةولبادةاالحتياطيالهواءومرشّ وإصالحها:األخطاءوا
tستبدلهاللنظام.مستقبليةفحصعملياتأيبإجراءاالستخدامإلعادةالقابلةاالختباروخرطوشةالتدفقخليةتقوممرة،ألولاإلعدادبعد بعدا

ستخدامًا،130أوسنوات5مرور سبق.أيهماا أ
tشهرستةبعد حيحلمرة،ألولاإلعدادمنأ رشّ حمحلاالحتياطيالهواءمُ رشّ المثبت.الهواءمُ
tالمثبتة.التقطيرصينيةلبادةمحلاالحتياطيةالتقطيرصينيةلبادةتحلّوقت،أيفيتسريبحدوثحالفي

المختبرمتطلبات
ستخدم بمختبرك.الخاصةالمساحةإلعدادالقسمهذافيالموجودةوالمواصفاتالمتطلباتا

الجهازأبعاد
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بالجهازأبعادالمقياس المُركّ

بوصة)16.8(سم42.5مرفوع)مراقبة(جهازاالرتفاع

 بوصة)12(سم30.5العرض

 بوصة)13(سم33العمق

)35(كجم16الوزن رطالً

الموضعتعيينمتطلبات
ستخدمالصيانة.إلجراءالمالئمةالوصولوإمكانيةبالتهويةللسماحالجهازضع الوصولإمكانيةمنللتأكدالخلوصلمسافةاألدنىللحدالتاليةاألبعادا
الجوانب.جميعمنالجهازإلى

سافةاألدنىالحدالوصول الخلوصلم

سافةاتركالجوانب سم30عنتقلالم الجهاز.جوانبجميعمن بوصة)12( 

سافةاتركالخلفيةالجهة سم15.25عنتقلالم الجهاز.خلف بوصة)6( 

سافةاتركالعلويةالجهة شةالجهازأعلىبوصة)12(سم30عنتقلالم شا منخفضة).مراقبة(

tالخلفية.اللوحةعلىالتشغيلمفتاحإلىالوصولمنتتمكنحتىالجهازمناأليمنالجانبمحيطإلىوصولكإمكانيةمنتأكد
tبسرعة.الكهربيالتيارمأخذمنالطاقةسلكفصليمكنكبحيثالجهازضع

المختبرمقعدإرشادات
االهتزاز.مصادرعنبعيدًاومستوٍقويمختبرمقعدعلىالجهازضعدقيقة.ضوئيةعناصرالجهازيتضمّن

االهتزازإرشادات
مثالي.أداءولضمانوالمتقطّعةالمتواصلةاالهتزازاتلتقليلالتاليةالممارساتأفضلاتبعالتسلسل،تشغيلعملياتخالل

tِخل مثل:المحتملةاالهتزازمصادرمنالمختبرمقعدأ
tجهزة جهزةالدوامية،والخالطاتالمزج،أ مقصودةغيرباهتزازاتتتسببأنيُمكنالتيواألرففوالخزائنواألدراج،المركزي،الطردوأ

المقعد.لسطح
tاألخرى.الرئيسيةالهواءوتدفقاتالمضغوطالنيتروجينأوالهواء

tِخل الفوضى.منالخلوصمساحةأ
tحرص الجهاز.علىاألخرىوالملحقاتالمعملأدواتأواالستهالكيةالموادوضععدمعلىا
tستخدمالجهاز،معالتعاملعند وتفريغها.االستهالكيةالموادلتحميلبهالموصىالعملوسيرباللمستعملالتيالمراقبةشاشةا
tحرص سطحلمسعدمعلىا الجهاز.أ

iSeqكاشفمنالثانيباإلصدارالخاصةالتخزينمتطلبات 100 i1
iSeqلكاشفالثانياإلصدارفيالمدرجةالعناصروأبعادالتخزينحرارةدرجةالتاليالجدوليعرض 100 i1،شفمجموعةعنعبارةوهو كوا
ستخدم حدة.لمرةتُ وا

االرتفاعالعرضالطولالتخزينحرارةدرجةالمكوّن

بوصات)5(سم13بوصة)5.4(سم13.7بوصة)7.7(سم19.6مئويةدرجة15-إلى25-منخرطوشة

بوصة)1(سم 2.5بوصات)4(سم10.2بوصات)4(سم10.2مئوية*درجات8إلىمئويتيندرجتينمنالتدفقخلية

شحن*يتم الغرفة.حرارةدرجةفيال
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سلةتفاعلإلجراءاتالمختبرإعداد البوليميراتسل
ساليببعضتتطلب ).PCR(البوليميراتسلسلةتفاعلعمليةالمكتبةتجهيزأ

جراءاتأنشئ منتجاتتتسببأنيُمكنالمختبر.فيالعملبدءقبلالبوليميراتسلسلةتفاعلمنتجتلوثلتجنبالمخصصةوالمناطقبالمختبرخاصةإ
نتائجحدوثفيوالتسببالعاديةالتشغيلعملياتتأخيرإلىباإلضافةوالعينات،واألجهزة،الكاشفة،الموادتلوّثفي)PCR(البوليميراتسلسلةتفاعل
دقيقة.غير

سليالبلمرةتفاعلقبلمامناطق سل بعدهوماالت
التلوث.انتشارلتجنبالتاليةالتوجيهاتاتبع
tالتسلسلي.البلمرةتفاعلقبلمالعملياتالتسلسليالبلمرةتفاعلقبلمامنطقةبإنشاءقم
tالتسلسلي.البلمرةتفاعلمنتجاتلمعالجةالتسلسليالبلمرةتفاعلبعدمامنطقةبإنشاءقم
tالتسلسلي.البلمرةتفاعلبعدوماالتسلسليالبلمرةتفاعلقبلماموادلغسيلنفسهالحوضتستخدمال
tالتسلسلي.البلمرةتفاعلبعدوماالتسلسليالبلمرةتفاعلقبلمالمناطقنفسهالمياهتنقيةنظامتستخدمال
tجلمنالمستخدمةالمواردبتخزينقم مامنطقةإلىانقلهاالتسلسلي.البلمرةتفاعلقبلمامنطقةفيالتسلسليالبلمرةتفاعلقبلمابروتوكوالتأ

الحاجة.حسبالتسلسليالبلمرةتفاعلبعد

والمواردالمعداتتخصيص
tمنطقة.لكلوالمواردالمعداتمنمنفصلةمجموعةخصصبعده.وماالبوليميراتسلسلةتفاعلقبلماعملياتبينوالمواردالمعداتتشاركال
tمنطقة.كلفيالمستخدمةللمستهلكاتمخصصةتخزينمناطقبإنشاءقم

الكهربائيةالمتطلبات

الطاقةمواصفات

المواصفاتالنوع

 هرتز60/50عندمترددتيارفولت240–100الخطيالجهد

ستهالكذروة واط80الطاقةا

الكهرباء.لخطمنظمًااألمرسيتطلب،%10فوقالجهدتذبذبحالةفيالكهربائي.التأريضتوفراألمريتطلب

الواقيالتأريض
مرجعإلىالواقيالتأريضالكهرباءسلكعلىالمؤمّنالتأريضويعيدالكهربية.الحاويةعبرالواقيبالتأريضخادميتصل
ستخدامعندجيدةعملحالةفيالكهرباءسلكعلىالواقيالتأريضاتصاليكونأنيجبآمن. الجهاز.هذاا

سالك الطاقةأ
IEC 60320الدوليالمعيارمعمتوافقبمقبسالجهازيأتي C13،سلكطوليبلغإليها.إرسالهيتمالتيالمنطقةمعمتوافقطاقةسلكمعشحنهويتم

سالكأومقابسعلىللحصولقدم).8.2(متر2.5األخرىاألسالكجميعطوليبلغأقدام).8(متر2.44الشماليةبأمريكاالطاقة بمامتكافئةطاقةأ
ستشرالمحلية،المعاييرمعيتوافق Interpowerشركةمثلخارجيةجهةموردا Corporation (www.interpower.com.(

فقط.المترددمصدر التيارمنالطاقةسلكفصلعندالجهازمنالخطرةالفولتيةإزالةتتم

المصهرات
لملم20×ملم5بحجمالصماماتتلكتكونالعالي.الجهدذاتالمدخالتخطوطعلىالمدخالتصماماتمناثنينالطاقةإدخالوحدةتتضمّن وتتحمّ
االنفجار.وبطيئةمترددتيارفولت250أمبير،10حتى
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منقطعغيرطاقةمصدر
منأمثلة3التاليالجدوليعرضاألقل.علىأمبيرفولت500بقدرةإقليميًامالئم)UPS(منقطعغيرطاقةمصدرباستخدامIlluminaتوصي
غيرالطاقةمصدربطاريةعمروعلى)،UPS(المنقطعغيرالطاقةلمصدرالمحددالنموذجعلىالبطارية)طاقة(مدةالتشغيلوقتيعتمدالنماذج.
وجودتها.)UPS(المنقطع

المواصفات

اليابان
APCالطاقةمحوالت Smart-UPS
شةمزوّدة750 شا LCDب فولت100
SMT750Jرقمجزء

شماليةأمريكا ال
APCالطاقةمحوالت Smart UPS
شةمزوّدةأمبيرفولت750 شا ،LCDب
المتحدةبالوالياتفولت120
SMT750USرقمجزء

ا دوليً
APCالطاقةمحوالت Smart UPS
شةمزوّدةأمبيرفولت750 شا ،LCDب
فولت230
SMT750Iرقمجزء

أمبيرفولت750/واط500أمبيرفولت750/واط500أمبيرفولت750/واط500اإلخراجاألقصى لطاقةالحدّ

مترددتيارفولت230مترددتيارفولت120مترددتيارفولت100(الرمزي)اإلدخالجهد

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

British BS1363A

األبعاد
العمق)×العرض×(االرتفاع

سم36×سم14×سم16.7
×بوصة5.5×بوصة6.6(

بوصة)14.2

سم36.3×سم13.8×سم16
×بوصات5.4×بوصات6.3(

بوصة)14.3

سم35.8×سم13.8×سم15.7
×بوصات5.4×بوصات6.2(

بوصة)14

ا)29(كجم13.2الوزن ا)29(كجم13.2رطلً ا)29(كجم13.2رطلً رطلً

شغيلوقت الطاقةلمصدرالتقريبيالت
)UPS(المنقطعغير

دقيقة95~دقيقة95~دقيقة95~

بالمنطقةالخاصةالتوصيات4الجدول 

لال بأحدمتصلًاالجهازكانإذاعمّاالنظربغضّالكهربائيالتيارالنقطاعالتعرّضنتيجةتضررتالتيالتشغيلعملياتمسؤوليةIlluminaتتحمّ
دالمدعومالطاقةمصدريتعرّضأنيُمكنالمتقطعة.غيرالطاقةمصادر فقياسيبمولّ ستئنافقبلوجيزةلفترةالكهربائيالتيارانقطاعفإنلذاللتوقّ ا
طبيعي.أمرالتيار

البيئيةاالعتبارات

المواصفاتالعنصر

واحرصمئوية).درجات7.5±مئويةدرجة22.5(مئويةدرجة30إلىمئويةدرجة15منالمعملحرارةدرجةتكونأنعلىاحرصالحرارةدرجة
االستخدام.أثناءمئوية°2±منأكثرالمحيطةالحرارةدرجةتختلفأالعلى

سبيةالرطوبةتكونأنعلىاحرصالرطوبة .%80و20بينالمتكاثفةغيرالن

قدم).6500(متر2000منأقلارتفاععلىالجهازضعاالرتفاع

شغيلقمالهواءجودة ستوياتاحتفظداخلية.بيئةفيالجهازبت االهواءجزيئاتنظافةبم ستوىبهاارتقِأوالعادية)،الغرفة(هواء9أليزووفقً لم
أفضل.

ستوىمنبالحدّقماالهتزاز االبيئياالهتزازم ستوىوفقً ستوىأوبالمكاتبأيزو الخاصلم أفضل.لم

الحرارةإخراج

الحرارياإلخراجالطاقةلتقييماألقصىالحد

ساعةحراريةوحدة273واط80 بريطانية/

الضوضاءإخراج

سافةالضوضاءإخراج الجهازمنالم

سيبل62< أقدام)3.3(متر1دي
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خلديسيبل62<قياسيقع أقدام).3.3( متر1حواليمسافةعلىعاديةمحادثةمستوىنطاقدا

شبكةإرشادات التحكموكمبيوترالمضيفةال
iSeqالتسلسلجهازصُمم حدىمعلالستخدامبصورة100 تسلسللمركزالتشغيلعملياتتهيئةتمتكانتإذاعماالنظربغضالشبكات،إ

BaseSpaceستخداميتملمإذاحتىباإلنترنت،خارجيًااتصالًاالتاليةالعملياتتتطلبال.أم :BaseSpaceتسلسلمركزا

tتلقائيًا.التحكمبرنامجتحديث
tإلىالجهازأداءبياناتتحميلIllumina.

tجداإلخراجمجلدتهيئة شبكتك.علىليتوا
tلشركةالفنيالدعممنبعدعنالمساعدةIllumina.

خرى.بطريقةالنظاموتشغيلالبياناتلنقلكافيةافتراضيًاالشبكةتهيئةتُعد ستشرمحددة،شبكةمتطلباتمنظمتكلدىكانتحالفيأ ممثل تكنولوجياا
عداداتبشأنالمساعدةلطلببكالخاصالمعلومات قدّمالمتقدمة.الشبكةإ خصصةالشبكةإرشاداتالقسمهذايُ .المعلوماتتكنولوجيالممثليالمُ

البياناتنقلاعتبارات
رEthernetشبكةولكنالبيانات،لنقلكافيًاEthernetأوWiFiشبكةخاللمناالتصاليُعد الشبكةقوةفيالتفاوتيتسببموثوقية.أكثراتصالًاتوفّ

لعمليةالبياناتنقل)UCS(العالميةالنسخخدمةتستكملوحتىالمتتالية.التشغيلعملياتوتأخيرالبياناتنقلزمنإطالةفيWiFiشبكةانقطاعوتكرار
جديدة.تشغيلعمليةبدءيتعذّرالسابقة،التشغيل

مالحظة
البيانات.فقدانفيالبياناتنقلخاللWiFiشبكةانقطاعيتسببال

iSeqالتسلسلنظامدليلعلىاطلعلتشغيله،افتراضيًا.WiFiتشغيلإيقافيتم التعليمات.علىللحصول)1000000036024رقم(مستند100

البياناتتخزينمتطلبات
تمإذاالتشغيل.عمليةمنتحميلهاتمالتيالبياناتالستيعابالتخزينمساحةمنميجابايت900إلىيصلماوجودBaseSpaceتسلسلمركزيتطلب
حجامفاستخدممحليًا،البياناتتخزين .وتحليلمتسلسلةتشغيلعمليةخاللمنالملفاتتلكإنشاءيتمكمرجع.التاليةالتقريبيةالملفاتأ متتالٍ

التقريبيالحجماإلخراجملفنوع

BAM>600ميجابايت

BCL850ميجابايت

FASTQ850ميجابايت

gVCF،وVCF>10ميجابايت

InterOp3ميجابايت

شبكةالكمبيوترأمان وال
جعالتهيئة،بعمليةالمتعلقةالتوصياتلمعرفةوالكمبيوتر.الشبكةأمانعلىللحفاظإرشاداتالتاليةاألقسامتوفر .12الصفحة  فيالتشغيلنظامتهيئةرا

التحكمكمبيوترأمان
المستخدميوفرهالذيالفيروساتضدالحمايةبرنامج وبينWindowsالتشغيلبنظامالخاصة)SRP(البرامجتقييدسياساتبينالتحكمكمبيوتريجمع
جهزةموثوقيةزيادة علىSRPالبرامجتقييدسياساتتعملاألمان.منمتقدّممستوىلتوفير تقييدطريقعنما.مجالٍفيوإدارتهاوسالمتهاالكمبيوتر،أ
المعرفة.التطبيقاتتشغيلفقطيمكنالتهيئة،عمليات

عادةأو)SRP(البرامجتقييدسياساتالتشغيلبإيقاففقماألمر،لزمإذا جعالمعلومات،منلمزيدٍتهيئتها.إ iSeqالتسلسلنظامدليلرا (المستند100
.)1000000036024رقم
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الفيروساتضدالحمايةبرنامج
ت لةإرشاداتعلىلالطالعالفيروسات.ضدبالجهازالتحكمكمبيوترلحمايةتختارهالذيالفيروساتضدالحمايةبرنامجثبّ فصّ علىالحفاظحولمُ
جعالتحكم،كمبيوترحمايةمعالجهازأداء .)006-2010-970رقم(المنشورIlluminaتسلسلأجهزةعلىالفيروساتماسحبرنامجتهيئةرا

يلي.كماالفيروساتضدالحمايةبرنامجبتهيئةقمانقطاعها،أوالبياناتفقدانلتجنب
tالمستخدم.تصريحعلىالحصولدونللتثبيت)ليس(لكنللتحميلللفيروساتالمضادالبرنامجترقيةمستوياتبتعيينقم
tاالستخدام.قيدالجهازيكونالعندمافقطالمسحعملياتبإجراءوقماليدوية،المسحعملياتإلجراءبالتعيينقم

tالتلقائية.المسحعملياتبإجراءتسمحال
tرسلةللحزمالتلقائيالمسحتعطيلالمهممن أنيُمكن).TCP/IP(اإلنترنتاإلرسال/بروتوكولفيالتحكمرابط بروتوكولعبروالمستلمةالمُ

خل خلي.بالنظاماالتصالمعالفيروساتضدالحمايةلمنفذالمسحيتدا الدا
tالجهاز.تشغيلأثناءالتحديثاتبإجراءتقمال

tالتحكم.كمبيوترتشغيلإلعادةآمنًاالوضعويكونالتشغيلقيدالجهازيكونالعندمافقطالتحديثاتبإجراءقم
tالتحديث.عندتلقائيًاالكمبيوترتشغيلتُعدال

tستبعد الفعلي.الوقتفيالملفاتلنظامحمايةأيمن)D:\SequencingRuns(البياناتودليل)C:\Illumina(التطبيقدليلا
tتشغيلبإيقافقمWindows Defender.ستخدامهايتمالتيالتشغيلنظاممواردعلىالتأثيرالمنتجلهذايمكن سطةا شربرنامجبوا

.Illuminaكة

المالئماالستخدام
واألمان.بالجودةمتعلقةألسبابوذلكالعامة،لألغراضكمبيوتركجهازتستخدمهال.Illuminaتسلسلنظاملتشغيلبالجهازالتحكمكمبيوترتصميميتم

حيتسببأنيُمكن جعةاإللكتروني،البريدمنوالتحققالويب،تصفّ األداءمستوىانخفاضفياألخرىالضروريةغيرواألنشطةالمستندات،ومرا
البيانات.وفقدان

شبكةاتصاالت ال
تال قدّموالالشبكةاتصاالتIlluminaتُثبّ جعلها.الفنيالدعمتُ iSeqجهازمعالمحتملةالتوافقلمخاطرالشبكةصيانةأنشطةرا 100.

وتهيئته:شبكةاتصاللتثبيتالتاليةالتوجيهاتاتبع
tستخدم جعلالبيانات.إدارةونظامالجهازبين جيجابت1بسرعةمخصصًااتصالًاا شبكة.توزيعجهازطريقعنأومباشرًااالتصالهذاا
tخلية،الشبكةلتحميالتميجابايت/ثانية/جهاز5هوالمطلوبالتردديالنطاقعرض وتحميالت،BaseSpaceتسلسلمركزشبكةوتحميالتالدا

للجهاز.التشغيليةالبيانات
tيتجاوزأاليجبالثانية.في جيجابت1هواألخرىالشبكةومعداتالتوزيعبأجهزةالخاصةاالتصالسرعةلمعدّلاألدنىالحدّيكونأنيجب

المقدّرة.السرعةتوزيعجهازألياالستخدام
tحسب ؤثرأنيمكنالشبكة.مبدالتمنمبدّللكلالعمللحملاإلجماليةالسعةا علىالطابعة،مثلالمتصلة،اإلضافيةوالمعداتاألجهزةعدديُ

السعة.
tدة،شبكةبيئةفييعملالجهازكانإذا دارة.المفاتيحفاستخدممعقّ جهزةوتكونالمُ دارةالتوزيعأ تعقيدًااألقلالبيئاتفيضروريةغيرالمُ

جهزةتوجدحيث الشبكة.علىقليلةأ
tنوعمنالكابالتتكونأنيجبCAT-5eشبكةكبلعلىالشحنصندوقيحتويأفضل.أوCAT-5eأقدام).9.8(أمتار3طولهيبلغمحمي
tعزل ممكنًا.ذلككانإذاالشبكةعبراألخرىالبياناتنقلعنالتسلسلعمليةبياناتنقلا
tجهازتهيئةiSeq حدمعلالستخدام100 جعالتعليمات،علىلالطالعلشبكتك.المميزاإلعدادعلىيعتمدالوكيلخوادمأ التسلسلجهازدليلرا

iSeq .)1000000036024رقم(المستند100

التحكمكمبيوتراتصاالت
جهةوصالتمناثنتينالتحكمكمبيوتريملك حدىالشبكة.وا صممةالوصالتتلكإ صممةواألخرىالخارجية.بالشبكةلالتصالمُ بالنظاملالتصالمُ

خلي حرصفقط.الدا خلي.االتصالوصلةتعطيلعدمعلىا الدا
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ختياريمكنكذلك،منبدلًاافتراضيًا.)DHCP(الديناميكيالمضيفتكوينبروتوكولعبرالمضيفةالشبكةمنIPعنوان وجودالنظاميتطلب عنوانا
عداداتمنثابت .Windowsشبكةإ

الصادرةاالتصاالت
هو،WiFiوEthernetلشبكتيالشبكةإلىالوصولإمكانيةيوفرالذي،MACعنوانإنالتحكم.لكمبيوترالخارجيةالشبكةمنافذالتاليالجدوليعرض
الجهاز.شحنقبلتوفيرهيمكنوالخاصةأداة

الغرضالمنفذ

سلمركز80 سل شغيلمديرأو،BaseSpaceالت الجهازأداءبياناتأوالمحلي،الت

سلمركز443 سل الجهازأداءبياناتأوBaseSpaceت

البرنامجتحديثات8080

سلمركزمجاالت سل BaseSpaceت
IlluminaوخدمةBaseSpaceتسلسلمركزإلىالعالميةالنسخخدمةمنالوصولإمكانيةالتاليةالمجاالتتوفر Proactive.بعضتتضمّن

}.domain{مع هذاالمخصصالحقلحفظيتمللمستخدم.محددًامجالحقلالشركةعناوين

العنوانمثال

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

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
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العنوانمثال

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

شغيلنظامتهيئة الت
ختباريتم جهزةا متعلقةمخاطرحدوثإلىالتركيببعداإلعداداتتغييريؤديأنيمكنالشحن.قبلللمواصفاتوفقًاعملهامنوالتحققIlluminaأ

األمان.أوباألداء
التشغيل:نظامفيواألمانباألداءالمتعلقةالمخاطرمنالتاليةالتوصياتتقلل
tحرف10طولهايبلغمروركلماتبإنشاءقم حتفظالمحلية.بالسياساتوالتزماألقلعلىأ سخةا المرور.كلمةمنمدونةبن

tتحتفظالIlluminaعتمادببيانات عادةيمكنوالبالعمالء،الخاصةالدخولتسجيلا المعروفة.غيرالمروركلماتتعيينإ
tصنّعة.للشركةاالفتراضيةلإلعداداتالنظامباستعادةالقيامالمعروفةغيرالمروركلمةتتطلب جميعحذففياالستعادةتلكتتسببالمُ

ل.فترةوحدوثالنظاممنالبيانات تعطّ
tستخدم سطةاألخرىواالستخداماتالنظامتحديثاتلتطبيقفقطالمسؤولحسابا األخرى،الوظائفلجميعالمعلومات.موظفي تكنولوجيابوا

ستخدم المستخدم.حسابا
tستشرصحيح،غيربشكلالجهازبرامجعملعند خلحولالمعلوماتتكنولوجيامسؤولا ).GPO(المجموعةسياسةلكائنالمحتملالتدا

الجهاز.برامجأوالتشغيلنظامعلىاإلعداداتبعضتؤثرقد)،GPO(المجموعةنهجكائناتبهالذيالمجاالتبأحداالتصالعند
tالبعيدالمكتبسطحبروتوكولتشغيلبإيقافقمRDPستخدم أو(األجهزةبالشبكةالخاصأوWindowsالتشغيلبنظامالخاصالحمايةجدار وا

البرامج).
tتشغيللنظامالتلقائيالتحديثتشغيلبإيقافقمWindows.

المروركلمةمتطلبات
180كلالمروركلماتجميعبتحديثقممرة.ألوّلالدخولتسجيلعند)sbsuserوsbsadmin(للحسابينالمروركلمةتغييرالتشغيلنظاميتطلب
بذلك.المطالبةعنديومًا

سة سيا اإلعدادال

مروركلماتخمستذكرالمروركلمةمحفوظاتفرض

سجيلمحاوالتعشرالتأمينعتبة صالحةغيردخولت

أحرفعشرةالمروركلمةلطولاألدنىالحد

ستوفيأنيجبالمروركلمات لالتعقيدمتطلباتت مُعطّ

ستخدامالمروركلماتتخزين شفيربا لالمعكوسالت مُعطّ

سات5الجدول  ضيةالمروركلمةسيا االفترا

شغيلنظامتحديثات Windowsالت
غالقتمقوة،أكثرلتشغيلعملبيئةوتوفيروتشغيلهالتحكمكمبيوترتهيئةفيللتحكم .WindowsاالفتراضيالتشغيلنظامفيWindowsتحديثاتإ

خطر.فيالتشغيلبيئةوضعفيتتسببقدألنهامدعومةغيرالنظامتحديثات
:Windowsتحديثتشغيلبدائلوتشمل

tاالفتراضية).المحليةاالتصال(شبكةالشبكةوعزلقوةأكثرحمايةجدار
tبالشبكةالمتصلالتخزينبجهازالخاصةالشبكةعزل)NAS،(الشبكة.بمزامنةللبياناتيسمحمما
tتخزينجهازUSB.المحلي
tستخداموضمانالتحكملكمبيوترالمناسبغيراالستخداملتجنب اإلذن.علىالقائمةالمناسبةالتحكمعناصرا
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سات البرنامجتقييدسيا
عدWindowsتشغيلبنظامالخاصة)SRP(البرامجتقييدسياساتتستخدم قفيمافقط.محددةبرامجبتشغيلللسماحقوا iSeqبجهازيتعلّ فإن،100
عد سماءالشهادات،على) تعتمدSRP(البرامجتقييدسياساتقوا عدادات سياساتتضبطواألدلّة.وامتداداتهاالملفاتوأ افتراضيًا)SRP(البرامجتقييدإ
عدللسماح التالية.بالقوا
عدإضافةالنظاممسؤوليألحدأوالمعلوماتممثلي تكنولوجياألحديُمكن جعالتعليمات،علىلالطالعاألمان.مستوىتخصيصبغرضوحذفهاالقوا را
حدإلىالنظامإضافةتمتإذا.)1000000085920رقم(مستندالمعلوماتتكنولوجياوأمنIlluminaألنظمةالمضيفةالشبكةدليل فقدالمجاالت،أ
عد)GPO(المحليةالمجموعةسياسةكائنيُعدّل تلقائيًا.)SRP(البرامجتقييدسياساتويغلقالقوا

شهادات ال
iSeqتطبيقشهادة

التنفيذيةالملفات
Portmon.exe
Procmon.exe

Procmon64.exe
Tcpview.exe

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

األدلة
%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*\
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

الخارجيةالجهاتبرامج
رالبرنامجفقطIlluminaتدعم التثبيت.عندالمتوفّ
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ختباريتملم خلالمثال،سبيلعلىواألمان.األداءمعتتعارضأنويمكناألخرى،الخارجيةالجهاتوبرامج،Boxو،Javaو،Chromeبرامجا يتدا
RoboCopyخليتسببأنيُمكنالتحكم.برامجمجموعةعنالناتجالبثّمع وفقدانها.التسلسلبياناتإتالففيالتدا

المستخدميوفرهاالتيوالمعداتالمستهلكات
ستخدم جلمنالمستخدميوفرهاالتيالتاليةوالمعداتالمستهلكاتتُ جراءأ ستكشافوالصيانة،التسلسل،إ المعلوماتمنلمزيدٍوإصالحها.األخطاءوا
جعالعمليات،هذهحول iSeqالتسلسلنظامدليلرا .)1000000036024رقم(المستند100

سلمستهلكات سل الت

ستهلكةالمادة الغرضالموردالم

ساحيقمنالخاليةالقفازات والقابلةالم
واحدةمرةلالستعمال

العام.الغرضالعامالمختبرمورد

iSeqلكاشفالثانياإلصدار 100 i1Illumina،رقم:كتالوج
أحادية)دورة300(20031371•
حزم)أربعدورة،300(20031374•
حزم)ثمانيدورة300(20040760•

شفةالموادتوفير شغيل.عمليةإلجراءالتدفقوخليةالكا الت

Fisherمللي1.5دقيقة،أنابيب Scientific،222-14رقمكتالوج-
ترابطخاصيةذاتاألنابيبمنيعادلهماأو،158
المنخفضالمواد

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيف

مياه.حمامفيوضعهابعدالخرطوشةتجفيفالعامالمختبرموردالورقيةالمناشف

وتحميلها.المكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولتر20الماصة،أطراف

وتحميلها.المكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولتر100الماصة،أطراف

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيفالمكتبةإعدادمجموعةمعتزود،RSB(Illumina(المخففالتعليقإعادةمحلول

ري] ،Tris-HClمنمولمللي10[اختيا
8.5الهيدروجينيباألس

إلىالمكتباتلتخفيفالمخففالتعليقإعادةبمحلولاالستبدالالعامالمختبرمورد
التحميل.تركيز

ري] PhiX[اختيا Control v3Illumina،رقمكتالوجFC-110-3001شغيلعمليةإجراء PhiXفيالزيادةأوفقطPhiXت control.

ستكشافالصيانةمستهلكات وإصالحهااألخطاءوا

ستهلكةالمادة الغرضالموردالم

سطحوتنظيفالجهازتطهيريعادلهماأو،218-16200كتالوج رقم ،VWR%10المبيض،مناديل العمل.أ

ساحيقمنالخاليةالقفازات والقابلةالم
واحدةمرةلالستعمال

العام.الغرضالعامالمختبرمورد

iSeqاالحتياطيةالتقطيرصينيةلبادة
100¹

Illumina،مسربة.سوائلأيالمتصاصالتقطيرصينيةتبطين20023927رقمكتالوج

ح iSeqاالحتياطيالهواءمرشّ 100¹Illumina،ستبدال20023928رقمكتالوج حا شّ شهر.ستةكلالهواءمُر أ

iSeqنظاماختبارمجموعة 100²Illumina،النظام.فحصإجراء20024141رقمكتالوج

االستخدام.إلعادةالقابلةاالختباريةالتدفقوخليةالجهازتنظيفيعادلهماأو،714-95041رقمكتالوج،VWR%70الكحولية،آيزوبروبيلمناديل

إلعادةالقابلةاالختباريةالتدفقوخليةالتقطيرصينيةتجفيفيعادلهماأو،026-21905كتالوج رقم ،VWRالوبرقليلالمختبر،منديل
االستخدام.

سوائلتجفيفالعامالمختبرموردالورقيةالمناشف الجهاز.حولال

ري] أونصة)،32(16003-740رقمكتالوج،VWR%10مبيض،محلول[اختيا
يعادلهماأوأونصة)،16(16003-742أو

سطحتنظيم التطهير.بعدالعملأ

ري] Fisher%70اإليثانول،مناديل[اختيا Scientific،037-876رقمكتالوج-
يعادلهماأو،19

التدفقوخليةالجهازلتنظيفالكحوليةآيزوبروبيللمناديلبديل
االستخدام.إلعادةالقابلةاالختبارية

االستخدام.حتىالعبوةفيالجهازأبقِالمستخدم.قبلمنالبدائلتوفيريتمبالضمان،مشمولًاالجهازيكونالعندمااحتياطي.وآخرمركبواحدبجهازويزودالجهازشحنيتم¹
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ستبدل² .130تتجاوزعندماأوسنوات5بعدصالحيتهاانتهاءعندالجهازمعشحنهاتموالتياالستخدامإلعادةالقابلةاالختبارمكوناتتُ ستخدامًا ا

المعدات

الغرضمصدرعنصر

درجة15-إلىمئويةدرجة25-منالتجميد،حجرة
مئوية

الخرطوشة.تخزينالعامالمختبرمورد

ا.المكتباتوضعالعامالمختبرموردثلجدلو جانبً

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولتر10ماصة،

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولتر20ماصة،

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولتر100ماصة،

التدفق.خليةتخزينالعامالمختبرموردمئويةدرجات8إلىمئويةدرجة2منثالجة،

ري] شة.علىالمعروضةالمفاتيحلوحةإلحاقالعامالمختبرموردالمفاتيحلوحة[اختيا شا ال

ري] شةواجهةإلحاقالعامالمختبرموردالماوس[اختيا شا باللمس.تعملالتيال

ري] الخرطوشة.إذابةالعامالمختبرموردالمياهحمام[اختيا
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المراجعةتاريخ

ستند التغييروصفالتاريخالم

ستند 1000000035337رقمالم
07إصدار

أبريل
2020

.2.0إصدارiSeqالتحكملبرنامجالمحدثةالبرامجأوصاف
ستخداماتعددزيادةتمت• ا.130إلىاالستخدامإلعادةالقابلةاالختبارمكوناتا ستخدامً ا
ميجابايت.3إلىInterOpملفاتوميجابايت600<إلىBAMلملفاتالتقريبيالحجمزيادةتمت•

ساتافتراضيةوقواعدالمروركلمةمتطلباتإضافةتمت سيا ).SRP(البرامجتقييدل
ستبدالتم شفا iSeqكوا 100 i1التالية:بالمجموعات
شفمنالثانيلإلصدار20031371رقمIlluminaكتالوج• iSeqكا 100 i1.
شفمنالثانيلإلصدار20031374رقمIlluminaكتالوج• iSeqكا 100 i1حزم.أربعمنالمكوّن

ستند 1000000035337رقمالم
06إصدار

أكتوبر
2019

سخة،AUSلمؤسسةمجاالتإضافةتمت سيةوالن سخة،AUSلـوالمهنيةاألسا سيةوالن لحكومةوالمهنيةاألسا
كندا.
iSeqلكاشفالموردمعلوماتتصحيحتم 100 i1.

ستند 1000000035337رقمالم
05إصدار

مارس
2019

ذي،1.4إصدارiSeqالتحكملبرنامجالبرامجأوصافتحديثتم سارإدخالمتطلباتيُزيلالّ اصطالحم
سمية شبكةموقعإلى)UNC(العالميالت اإلخراج.مجلدموقعتحديدعندال

بهالخاصللتياراألقصىوالحدالمنقطعغيرالطاقةلمصدربالواطاألقصىالحدمنكلٍّمواصفاتبينالجمعتم
اإلخراج.لطاقةاألقصىللحدّواحدةمواصفاتفي
شبكة.اتصاالتمعلوماتمعالوكيلخادممعلوماتدمجتم ال

ستند 1000000035337رقمالم
04إصدار

أغسطس
2018

شبكةومحرّكاتالوكيلخوادمعلىمعلوماتإضافةتمت نة.ال المُعيّ
برنامجوتهيئةالفيروساتضدالحمايةمنفذبمسحالصلةذاتالفيروساتضدالحمايةبرنامجتوصياتتحديثتم

سح سلأجهزةعلىالفيروساتما سل شورIlluminaت .)006-2010-970رقم(المن
شبكةواجهةتوصيالتمناثنتبنوصفتم االتصالتوصيلتعطيلعدمالضروريمنأنهإلىواإلشارةال

الداخلي.

ستند 1000000035337رقمالم
03إصدار

يونيو
2018

ستخدمةاألنابيبتحديث Fisherلـالمكتباتلتخفيفالم Scientific،ماأو،158-222-14رقمكتالوج
المنخفض.الموادترابطخاصيةذاتاألنابيبمنيعادلها

ستند 1000000035337رقمالم
02إصدار

مايو
2018

تخص:التيIlluminaكتالوجأرقامتحديثتم
20023927إلىiSeqالتقطيرصينيةلبادة•
ح• 20023928إلىiSeqنظامهواءمرشّ
شأنالتوصياتتحديثتم وأطرافها.الماصةب
شحنصندوقمحتوياتأوصافتحديثتم الملصقات.لمطابقةال

ستخداماتعددزيادةتمت .36إلىاالستخدامإلعادةالقابلةاالختباروخرطوشةالتدفقخليةا
الخرطوشة.عبوةأبعادزيادةتمت
الغرفة.حرارةدرجةفيالتدفقخليةتخزينيتمأنهلوحظ
التركيب.بعدالجهازنقليمكنكأنهلوحظ

ستند 1000000035337رقمالم
01إصدار

فبراير
2018

ستهلكاتمنيليماإضافةتمت ستخدم:يوفرهاالتيوالمعداتالم الم
•Illumina،شفةبالموادالخاص20021533رقمكتالوج iSeqالكا 100 i1
•Illumina،شفةبالموادالخاص20021534رقم كتالوج iSeqالكا 100 i1أربع حزم)(
•Illumina،التقطيرصينيةبلبادةالخاص20024143رقمكتالوجiSeq 100
•Illumina،حالخاص20024142رقمكتالوج شّ iSeqجهازهواءبمُر 100
•VWR،10المبيضبمناديلالخاص16200-218رقمكتالوج%
•Fischer Scientific،70اإليثانولبمناديلالخاص19-037-876رقمكتالوج%
االختياريالمياهولحمامالحجمصغيرةالماصاتوألطرافالحجم،صغيرةللماصاتالعامالمختبرمورّد•

المرور.كلمةوتغييرمرةألولباإلعدادخاصةمعلوماتإضافةتمت
االحتياطية.والعناصراالستخدامإلعادةالقابلةبالعناصرالخاصةالتخزينشروطإضافةتمت
شغيلعمليةلكلميجابايت900≤البالغةالتخزينمتطلباتإضافةتمت سللمركزت سل .BaseSpaceالت
شغيلمديرإضافةتمت الخارجية.االتصاالتأجلمن80لمنفذالمحليالت
ستخدم.المسؤوللحسابيالمالئماالستخدامحولتوصياتإضافةتمت والم
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ستند التغييروصفالتاريخالم

ستند 1000000035337رقمالم
01إصدار

فبراير
2018

ستوية.تكونأنيجباالختبارمقاعدأنإلىاإلشارةتمت م
.IPعنوان علىالنظامحصولكيفيةتوضيحتم
ستخداميتممتىتوضيحتم دارة.التوزيعأجهزةا المُ
).UPS(المنقطعةغيرالطاقةمصادرنماذجأمثلةتحديثتم
شحن:صندوقتهيئةتحديثتم ال
ووزنه.الملحقاتصندوقأبعادأُضيفت•
ستنداتتصحيحتم• الجهاز.معشحنهايتمالتيالم

سميةإعادةتمت شفمجموعةت iSeqكاشفإلىالكوا 100 i1.
سميةإعادةتمت ستندت سلجهازإعدادملصقإلى1000000035963رقمالم سل iSeqالت 100.
ستخدمين.اإلداريةاالمتيازاتعلىبالمحافظةالخاصةالتوصياتأُزيلت للم
الفرالحزمذاتالمجموعاتأبعادلهاتكونوالتياألربعة،الحزمذاتللمجموعاتالعناصرأبعادإزالةتمت
سها.دية نف
خفيفتجربةأدواتمجموعةإزالةتمت نةالتّ ).EMET(المحسّ

ستند 1000000035337رقمالم
00إصدار

سمبر دي
2017

المبدئي.اإلصدار
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الفنيةالمساعدة

.Illuminaشركةلدىالفنيالدعمبمسؤولياتصلالفنية،للمساعدة
www.illumina.comاإللكتروني:الموقع
techsupport@illumina.comاإللكتروني:البريدعنوان

Illuminaشركةلدىالعمالءدعممسؤوليهواتفأرقام

اإلقليميالمجانيالرقمالمنطقة

شماليةأمريكا +1.800.809.4566ال

ستراليا +1.800.775.688أ

سبانيا +80030014334+91189941734إ

+8987115645+8082018345الدانمارك

سويد +20088397946+85061967146ال

400.066.5835الصين

+893803567749+800101494049ألمانيا

+207305719744+800012601944المتحدةالمملكة

+2193969347+1683680047النرويج

سا +1928654043+80000624943النم

0.800.111.5011اليابان

+016950506 353+1800936608353أيرلندا

+23600375939+80098551339إيطاليا

+3400297332+8007716032بلجيكا

00806651752الصينتايوان،

1.800.579.2745+سنغافورة

سرا +80020044241+56580000041سوي

سا +17077044633+80510219333فرن

+974790110358+800918363358فنلندا

+53002348082الجنوبيةكوريا

0.800.451.650نيوزيلندا

+20713296031+800022249331هولندا

800960230الصينكونج،هونج

+44.1799.534000أخرىدول

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

.support.illumina.comخاللمنللتنزيلمتوفرة—المنتجمستندات
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http://www.illumina.com/
mailto:techsupport@illumina.com
http://support.illumina.com/sds.html
http://support.illumina.com/


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.com

خصصغيرفقط.البحثيالمجالفيلالستخدام شخيصية.اإلجراءاتفيلالستخداممُ الت
شرالطبعحقوق2020© شركةمحفوظةوالن ,Illuminaل Inc.محفوظة.الحقوقجميع

ستند 07ARAإصدار1000000035337رقمالم


	المقدمة
	التوصيل والتركيب
	متطلبات المختبر
	المتطلبات الكهربائية
	مصدر طاقة غير منقطع
	الاعتبارات البيئية
	إرشادات الشبكة المضيفة وكمبيوتر التحكم
	المستهلكات والمعدات التي يوفرها المستخدم
	تاريخ المراجعة
	المساعدة الفنية

