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QUYỀN SỞ HỮU CỦA ILLUMINA

Hướng dẫn chuẩn bị khu vực làm việc của Hệ thống giải trình tự iSeq 100

Tài liệu này và nội dung trong đó thuộc quyền sở hữu của Illumina, Inc. và các công ty liên kết của Illumina, Inc.
("Illumina") và chỉ dành cho việc sử dụng theo hợp đồng với khách hàng của Illumina liên quan đến việc sử dụng (các)
sản phẩm được mô tả trong tài liệu này và không dành cho mục đích nào khác. Tài liệu này và nội dung trong đó sẽ
không được sử dụng hay phân phối vì bất kỳ mục đích nào khác và/hoặc không được truyền tải, tiết lộ hay sao chép
dưới bất kỳ hình thức nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Illumina. Illumina không chuyển
nhượng bất kỳ giấy phép nào theo các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc các quyền theo thông luật cũng như
các quyền tương tự của bất kỳ bên thứ ba nào thông qua tài liệu này.
Các hướng dẫn nêu trong tài liệu này phải được tuân thủ nghiêm ngặt và rõ ràng bởi cá nhân được đào tạo phù hợp và
có đủ trình độ nhằm đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách (các) sản phẩm được mô tả trong tài liệu này. Phải đọc và
hiểu hoàn toàn tất cả nội dung của tài liệu này trước khi sử dụng (các) sản phẩm đó.
VIỆC KHÔNG ĐỌC TOÀN BỘ VÀ TUÂN THỦ RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN NÊU TRONG TÀI LIỆU NÀY CÓ
THỂ DẪN ĐẾN GÂY HƯ HỎNG (CÁC) SẢN PHẨM, GÂY TỔN THƯƠNG CHO CON NGƯỜI, BAO GỒM NGƯỜI DÙNG
HOẶC NHỮNG NGƯỜI KHÁC VÀ GÂY THIỆT HẠI TÀI SẢN KHÁC, VÀ SẼ LÀM MẤT HIỆU LỰC BẢO HÀNH ÁP DỤNG
CHO (CÁC) SẢN PHẨM ĐÓ.
ILLUMINA KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG CÁCH (CÁC)
SẢN PHẨM ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TÀI LIỆU NÀY (BAO GỒM CẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA SẢN PHẨM HOẶC PHẦN
MỀM).
© 2020 Illumina, Inc. Bảo lưu mọi quyền.
Tất cả các nhãn hiệu đều là tài sản của Illumina, Inc. hoặc các chủ sở hữu tương ứng. Để biết thông tin cụ thể về nhãn
hiệu, hãy xem trang web www.illumina.com/company/legal.html.
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Giới thiệu
Hướng dẫn này cung cấp các thông số kỹ thuật và hướng dẫn để chuẩn bị địa điểm cho việc lắp đặt và
vận hành Hệ thống giải trình tự Illumina® iSeq™ 100.
u

Các lưu ý về giao hàng và lắp đặt

u

Các yêu cầu về không gian phòng thí nghiệm

u

Các yêu cầu về điện

u

Các giới hạn về môi trường

u

Các yêu cầu điện toán

u

Các vật tư tiêu hao và thiết bị do người dùng cung cấp

Các lưu ý về an toàn
Xem Hướng dẫn an toàn và tuân thủ của Hệ thống giải trình tự iSeq 100 (tài liệu số 1000000035336) để
biết thông tin quan trọng về các lưu ý về an toàn.

Tài nguyên khác
Các trang hỗ trợ Hệ thống giải trình tự iSeq 100 trên trang web của Illumina cung cấp thêm nhiều tài
nguyên khác về hệ thống. Những tài nguyên này bao gồm các sản phẩm phần mềm, đào tạo, các sản
phẩm tương thích và tài liệu hướng dẫn dưới đây. Luôn kiểm tra các trang hỗ trợ để cập nhật phiên bản
mới nhất.
Tài nguyên

Mô tả

Trình chọn giao thức tùy chỉnh

Công cụ giúp tạo hướng dẫn từ đầu đến cuối phù hợp với phương pháp chuẩn bị
thư viện, các tham số chạy và phương pháp phân tích của bạn, với các tùy chọn để
tinh chỉnh mức độ chi tiết.

Tờ hướng dẫn thiết lập Hệ thống
giải trình tự iSeq 100 (tài liệu số
1000000035963)

Cung cấp hướng dẫn lắp đặt và thiết lập lần đầu cho thiết bị.

Hướng dẫn an toàn và tuân thủ
của Hệ thống giải trình tự iSeq
100 (tài liệu số 1000000035336)

Cung cấp thông tin về các lưu ý an toàn khi vận hành, tuyên bố tuân thủ và cách
ghi nhãn thiết bị.

Hướng dẫn tuân thủ của Thiết bị
đọc RFID (tài liệu số
1000000002699)

Cung cấp thông tin về thiết bị đọc RFID trong thiết bị này, bao gồm các chứng
nhận tuân thủ và lưu ý về an toàn.

Hướng dẫn về Hệ thống giải trình
tự iSeq 100 (tài liệu số
1000000036024)

Cung cấp thông tin tổng quan về thiết bị và các quy trình đi kèm. Nội dung tài liệu
bao gồm các thành phần của thiết bị, các thành phần thuốc thử, hướng dẫn sử
dụng và các quy trình bảo trì và khắc phục sự cố.

Giao hàng và lắp đặt
Hệ thống iSeq 100 là hệ thống mà người dùng có thể tự lắp đặt. Hướng dẫn lắp đặt có trong Tờ hướng
dẫn thiết lập Hệ thống giải trình tự iSeq 100 (tài liệu số 1000000035963) giao kèm thiết bị.
Sau khi lắp đặt, bạn có thể di chuyển thiết bị để tiếp cận các cổng USB và các thành phần khác trên
bảng phía sau. Để biết hướng dẫn chi tiết về cách di chuyển thiết bị, xem Hướng dẫn về Hệ thống giải
trình tự iSeq 100 (tài liệu số 1000000036024).
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Thiết lập lần đầu
Việc mở bao bì và lắp đặt Hệ thống iSeq 100 mất khoảng 30 phút. Quy trình lắp đặt bao gồm kết nối
thiết bị với các nguồn điện và mạng, bật thiết bị và làm theo lời nhắc trên màn hình để tiến hành kiểm tra
hệ thống và cấu hình phần mềm. Để kiểm tra hệ thống, cần có hộp thử nghiệm có thể tái sử dụng và tế
bào dòng chảy thử nghiệm có thể tái sử dụng.
Chuẩn bị không gian phòng thí nghiệm từ trước để sẵn sàng mở bao bì và lắp đặt hệ thống ngay sau khi
nhận được hàng. Nếu bạn kết nối thiết bị với bộ lưu trữ trên mạng, hãy xác định mạng trước khi lắp đặt.
LƯU Ý
Việc thêm hệ thống vào mạng có thể mất thêm thời gian. Để quá trình lắp đặt diễn ra thuận lợi, Illumina
khuyến nghị bạn hẹn sớm với người đại diện CNTT. Để biết thêm thông tin, xem Hướng dẫn về mạng
máy chủ và máy tính điều khiển trên trang 9.
Tất cả các thành phần cần thiết cho việc lắp đặt đều được giao cùng thiết bị. Không cần thêm dụng cụ.

Thay đổi mật khẩu
Hệ điều hành Windows có hai tài khoản: quản trị viên (sbsadmin) và người dùng tiêu chuẩn (sbsuser).
Khi đăng nhập vào hệ điều hành lần đầu, bạn phải thay đổi mật khẩu cho cả hai tài khoản.
Hệ điều hành sẽ hiển thị tên người dùng và mật khẩu mặc định cho mỗi tài khoản. Sao chép mật khẩu
cho tài khoản sbsadmin, rồi cho tài khoản sbsuser để hoàn thành việc thay đổi mật khẩu bắt buộc.
Mật khẩu mới phải chứa ít nhất 10 ký tự.
Tiếp tục thiết lập lần đầu bằng tài khoản sbsuser. Nếu bạn muốn tùy chỉnh cài đặt mạng, hãy chuyển
sang tài khoản sbsadmin.

Thành phần trong hộp vận chuyển
Thiết bị và các thành phần được giao trong một hộp vận chuyển màu nâu. Hộp vận chuyển màu nâu
chứa hai hộp: một hộp màu trắng đựng thiết bị và một hộp phụ kiện được dán nhãn iSeq 100 Sequencing
System Accessories (Phụ kiện cho Hệ thống giải trình tự iSeq 100).
Các thành phần như sau:
u

Cáp Ethernet

u

Dây nguồn

u

Hộp thử nghiệm có thể tái sử dụng của iSeq 100

u

Tế bào dòng chảy thử nghiệm có thể tái sử dụng của iSeq 100

u

Bộ lọc không khí dự phòng của iSeq 100

u

Tấm lót khay hứng nước ngưng dự phòng của iSeq 100

u

Tờ hướng dẫn thiết lập Hệ thống giải trình tự iSeq 100 (tài liệu số 1000000035963)

u

Thông tin quan trọng dành cho khách hàng (tài liệu số 1000000047543)
LƯU Ý
Các hướng dẫn không được giao cùng với thiết bị, trong đó có hướng dẫn về hệ thống, đều có trên
mạng. Xem Tài nguyên khác trên trang 3.
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Kích thước hộp
Sử dụng các kích thước hộp sau đây để xác định kế hoạch vận chuyển, thiết lập và bảo quản.
Bảng 1 Hộp màu nâu
Số đo

Kích thước

Chiều cao

49,5 cm (19,5 inch)

Chiều rộng

56,3 cm (21 inch)

Chiều sâu

58,4 cm (23 inch)

Trọng lượng

21 kg (47 lb)

Bảng 2 Hộp màu trắng
Số đo

Kích thước

Chiều cao

35,6 cm (14 inch)

Chiều rộng

43,2 cm (17 inch)

Chiều sâu

43,2 cm (17 inch)

Trọng lượng

17 kg (38 lb)

Bảng 3 Hộp phụ kiện
Số đo

Kích thước

Chiều cao

8,9 cm (3,5 inch)

Chiều rộng

33 cm (13 inch)

Chiều sâu

21,6 cm (8,5 inch)

Trọng lượng

0,82 kg (1,8 lb)

Các thành phần thử nghiệm và thành phần dự phòng có thể tái sử dụng
Bảo quản các thành phần sau ở nhiệt độ phòng trong bao bì gốc: hộp thử nghiệm có thể tái sử dụng,
tế bào dòng chảy thử nghiệm có thể tái sử dụng, bộ lọc không khí dự phòng và tấm lót khay hứng nước
ngưng dự phòng. Lấy ra khỏi nơi bảo quản khi cần để bảo trì hệ thống và khắc phục sự cố:
u

Sau khi thiết lập lần đầu, sử dụng tế bào dòng chảy và hộp thử nghiệm có thể tái sử dụng bất cứ khi
nào thực hiện kiểm tra hệ thống trong tương lai. Thay thế sau 5 năm hoặc 130 lần sử dụng, tùy điều
kiện nào đến trước.

u

Sáu tháng sau khi thiết lập lần đầu, thay thế bộ lọc không khí đã lắp đặt bằng bộ lọc không khí dự
phòng.

u

Nếu xảy ra hiện tượng rò rỉ, cần thay thế tấm lót khay hứng nước ngưng đã lắp đặt bằng tấm lót
khay hứng nước ngưng dự phòng.

Các yêu cầu về phòng thí nghiệm
Dựa vào các thông số kỹ thuật và yêu cầu được nêu trong mục này để bố trí không gian phòng thí
nghiệm.
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Kích thước thiết bị

Số đo

Kích thước thiết bị đã lắp đặt

Chiều cao (màn hình nâng lên)

42,5 cm (16,8 inch)

Chiều rộng

30,5 cm (12 inch)

Chiều sâu

33 cm (13 inch)

Trọng lượng

16 kg (35 lb)

Các yêu cầu về vị trí đặt
Đặt thiết bị sao cho thông gió đầy đủ và dễ dàng tiếp cận để bảo dưỡng. Đảm bảo kích thước khoảng hở
tối thiểu như sau để có thể tiếp cận thiết bị từ mọi phía.
Tiếp cận

Khoảng hở tối thiểu

Hai bên

Để ít nhất 30 cm (12 inch) ở mỗi bên thiết bị.

Phía sau

Để ít nhất 15,25 cm (6 inch) ở phía sau thiết bị.

Phía trên

Để ít nhất 30 cm (12 inch) phía trên thiết bị (màn hình hạ xuống).

u

Đảm bảo rằng bạn có thể với tay vòng qua bên phải của thiết bị để tiếp cận công tắc nguồn ở bảng
phía sau.

u

Đặt thiết bị sao cho bạn có thể nhanh chóng rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm.

Hướng dẫn về bàn thí nghiệm
Thiết bị bao gồm các phần tử quang học chính xác. Đặt thiết bị trên bàn thí nghiệm vững chãi và bằng
phẳng cách xa các nguồn gây rung.

Hướng dẫn về độ rung
Trong quá trình chạy giải trình tự, sử dụng những biện pháp tối ưu sau để giảm thiểu độ rung liên tục và
ngắt quãng và đảm bảo hiệu suất tối ưu.
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u

Đảm bảo bàn thí nghiệm không có nguồn có khả năng gây rung, chẳng hạn như:
u Máy lắc, máy trộn dòng xoáy, máy ly tâm, ngăn kéo, ngăn tủ và kệ có thể gây va chạm ngoài ý
muốn với mặt bàn.
u Khí nén hoặc ni-tơ và các dòng khí chính khác.

u

Giữ cho khu vực khoảng hở không bị vướng.

u

Không để vật tư tiêu hao đã sử dụng hoặc các dụng cụ và phụ kiện phòng thí nghiệm khác trên thiết
bị.

u

Khi tiếp xúc với thiết bị, chỉ sử dụng màn hình cảm ứng và quy trình làm việc được khuyến nghị để
nạp và tháo vật tư tiêu hao.

u

Không tác động lên bề mặt thiết bị.

Yêu cầu về bảo quản thuốc thử iSeq 100 i1 v2
Bảng sau cho biết nhiệt độ bảo quản và kích thước của các thành phần đi kèm với Thuốc thử iSeq 100
i1 v2, bộ kit thuốc thử dùng một lần.
Thành phần

Nhiệt độ bảo quản

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều cao

Hộp

-25°C đến -15°C

19,6 cm (7,7 inch)

13,7 cm (5,4 inch)

13 cm (5 inch)

Tế bào dòng chảy

2°C đến 8°C*

10,2 cm (4 inch)

10,2 cm (4 inch)

2,5 cm (1 inch)

*Được vận chuyển ở nhiệt độ phòng.

Thiết lập phòng thí nghiệm để thực hiện các quy trình PCR
Một số phương pháp chuẩn bị thư viện đòi hỏi quy trình phản ứng chuỗi polymerase (Polymerase Chain
Reaction, PCR).
Hãy thiết lập các khu vực riêng và các quy trình riêng cho phòng thí nghiệm để ngăn nhiễm bẩn sản
phẩm PCR trước khi bắt đầu làm việc trong phòng thí nghiệm. Các sản phẩm PCR có thể gây nhiễm
bẩn thuốc thử, thiết bị và mẫu, làm trì hoãn các hoạt động bình thường và khiến kết quả không chính
xác.

Các khu vực trước PCR và sau PCR
Sử dụng hướng dẫn sau để tránh nhiễm bẩn chéo.
u

Thiết lập khu vực trước PCR cho các quy trình trước PCR.

u

Thiết lập khu vực sau PCR cho các quy trình xử lý các sản phẩm PCR.

u

Không sử dụng cùng một bồn rửa để rửa các vật liệu trước PCR và sau PCR.

u

Không sử dụng cùng một hệ thống tinh lọc nước cho các khu vực trước PCR và sau PCR.

u

Bảo quản vật tư dùng cho các giao thức trước PCR trong khu vực trước PCR. Chuyển vật tư đến
khu vực sau PCR khi cần thiết.

Chuẩn bị riêng thiết bị và vật tư
u

Không dùng chung thiết bị và vật tư giữa các quy trình trước PCR và sau PCR. Chuẩn bị một bộ
thiết bị và vật tư riêng ở mỗi khu vực.

u

Thiết lập các khu vực bảo quản riêng cho vật tư tiêu hao sử dụng ở mỗi khu vực.
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Các yêu cầu về điện
Thông số kỹ thuật nguồn điện
Loại

Thông số kỹ thuật

Điện áp đường dây

100–240 VAC ở tần số 50/60 Hz

Công suất tiêu thụ tối đa

80 Watt

Bắt buộc phải nối đất. Nếu điện áp dao động hơn 10%, bắt buộc phải có thiết bị ổn áp đường điện.

Nối đất bảo vệ
Máy chủ có kết nối với dây nối đất bảo vệ qua vỏ. Nối đất an toàn trên dây nguồn có tác
dụng nối đất bảo vệ tới một mốc quy chiếu an toàn. Kết nối nối đất bảo vệ trên dây
nguồn phải ở tình trạng hoạt động tốt khi sử dụng thiết bị này.

Dây nguồn
Thiết bị có một ổ cắm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 60320 C13 và đi kèm một dây nguồn dành riêng cho
khu vực. Dây cho Bắc Mỹ dài 2,44 m (8 ft). Dây cho tất cả các khu vực khác dài 2,5 m (8,2 ft). Để mua
ổ cắm hoặc dây nguồn tương đương phù hợp với tiêu chuẩn địa phương, hãy tham khảo ý kiến của một
nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Interpower Corporation (www.interpower.com).
Điện áp nguy hiểm chỉ được loại bỏ khỏi thiết bị khi đã rút dây nguồn khỏi nguồn điện AC.

Cầu chì
Mô-đun đầu vào nguồn bao gồm hai cầu chì đầu vào trên các đường dây đầu vào cao áp. Cầu chì có
kích thước 5 mm × 20 mm và định mức 10 A, 250 VAC, đứt chậm.

Bộ cấp nguồn liên tục
Illumina khuyến nghị sử dụng bộ cấp nguồn liên tục (UPS) thích hợp tại khu vực với công suất ít nhất là
500 VA. Bảng sau đưa ra ba mô hình làm ví dụ. Thời gian chạy (thời lượng pin) phụ thuộc vào mô hình
UPS được chọn và tuổi thọ cũng như chất lượng pin UPS.
Bảng 4 Khuyến nghị dành riêng cho khu vực

Thông số kỹ thuật

Nhật Bản
APC Smart-UPS
750 LCD 100 V
Mã bộ phận SMT750J

Bắc Mỹ
APC Smart-UPS
750 VA LCD 120 V US
Mã bộ phận SMT750US

Quốc tế
APC Smart-UPS
750 VA LCD 230 V
Mã bộ phận SMT750I

Công suất đầu ra tối đa

500 W / 750 VA

500 W / 750 VA

500 W / 750 VA

Điện áp đầu vào (danh định)

100 VAC

120 VAC

230 VAC

Kết nối đầu vào

NEMA 5-15P

NEMA 5-15P

IEC-320 C14
Schuko CEE 7/EU1-16P
British BS1363A

Kích thước
(C × R × S)

16,7 cm × 14 cm × 36 cm
(6,6 inch × 5,5 inch
× 14,2 inch)

16 cm × 13,8 cm × 36,3 cm
(6,3 inch × 5,4 inch
× 14,3 inch)

15,7 cm × 13,8 cm × 35,8 cm
(6,2 inch × 5,4 inch
× 14 inch)
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Thông số kỹ thuật

Nhật Bản
APC Smart-UPS
750 LCD 100 V
Mã bộ phận SMT750J

Bắc Mỹ
APC Smart-UPS
750 VA LCD 120 V US
Mã bộ phận SMT750US

Quốc tế
APC Smart-UPS
750 VA LCD 230 V
Mã bộ phận SMT750I

Trọng lượng

13,2 kg (29 lb)

13,2 kg (29 lb)

13,2 kg (29 lb)

Thời gian chạy xấp xỉ bằng
nguồn UPS

~95 phút

~95 phút

~95 phút

Illumina không chịu trách nhiệm đối với các lần chạy bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngắt điện, bất kể thiết
bị đó có được kết nối với UPS hay không. Điện năng sinh ra từ máy phát điện tiêu chuẩn có thể bị gián
đoạn, vì vậy tình trạng ngắt điện nhanh trước khi có điện lại là phổ biến.

Các lưu ý về môi trường
Yếu tố

Thông số kỹ thuật

Nhiệt độ

Duy trì nhiệt độ phòng thí nghiệm từ 15°C đến 30°C (22,5°C ±7,5°C).
Trong lần chạy, không để nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi quá ±2°C.

Độ ẩm

Duy trì độ ẩm tương đối không ngưng tụ trong khoảng 20–80%.

Độ cao

Đặt thiết bị ở độ cao dưới 2000 m (6500 ft).

Chất lượng không
khí

Vận hành thiết bị ở môi trường trong nhà. Duy trì cấp độ sạch về số lượng hạt có trong không khí
theo ISO 9 (không khí trong phòng thông thường) hoặc tốt hơn.

Độ rung

Giới hạn độ rung trong môi trường ở mức dành cho văn phòng theo ISO hoặc tốt hơn.

Công suất nhiệt
Định mức công suất tối đa

Công suất nhiệt

80 watt

273 BTU/giờ

Công suất tiếng ồn
Công suất tiếng ồn

Khoảng cách từ thiết bị

< 62 dB

1 m (3,3 ft)

Số đo < 62 dBA nằm trong mức hội thoại bình thường ở khoảng cách khoảng 1 m (3,3 ft).

Hướng dẫn về mạng máy chủ và máy tính điều khiển
Hệ thống giải trình tự iSeq 100 được thiết kế để sử dụng với mạng, bất kể các lần chạy có được cấu
hình cho BaseSpace Sequence Hub hay không. Các hoạt động sau đây đòi hỏi kết nối internet bên
ngoài, kể cả khi không sử dụng BaseSpace Sequence Hub:
u

Tự động cập nhật phần mềm điều khiển.

u

Tải dữ liệu về hiệu quả hoạt động của thiết bị lên Illumina.

u

Cấu hình để thư mục đầu ra nằm trên mạng của bạn.

u

Hỗ trợ từ xa từ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Illumina.
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Chỉ cần cấu hình mạng mặc định là đủ để truyền dữ liệu và vận hành hệ thống theo các hình thức khác.
Nếu tổ chức của bạn có các yêu cầu cụ thể về mạng, hãy hỏi ý kiến người đại diện CNTT để được trợ
giúp về cài đặt mạng nâng cao. Mục này cung cấp các hướng dẫn về mạng dành cho người đại diện
CNTT.

Các lưu ý về truyền dữ liệu
Chỉ cần kết nối WiFi hoặc Ethernet là đủ để truyền dữ liệu nhưng kết nối Ethernet đáng tin cậy hơn.
Cường độ mạng không ổn định và sự gián đoạn WiFi thường xuyên có thể kéo dài thời gian truyền dữ
liệu và trì hoãn những lần chạy tiếp theo. Không thể bắt đầu một lần chạy mới khi Universal Copy
Service (UCS) chưa hoàn thành truyền dữ liệu cho lần chạy trước đó.
LƯU Ý
Gián đoạn WiFi trong khi truyền dữ liệu không gây mất dữ liệu.
WiFi được tắt theo mặc định. Để bật WiFi, hãy xem Hướng dẫn về Hệ thống giải trình tự iSeq 100 (tài
liệu số 1000000036024).

Yêu cầu về dung lượng lưu trữ cho dữ liệu
BaseSpace Sequence Hub yêu cầu tới 900 MB dung lượng lưu trữ để chứa dữ liệu được tải lên từ một
lần chạy. Nếu lưu trữ dữ liệu cục bộ, hãy tham khảo những kích cỡ tệp xấp xỉ sau. Những tệp này được
tạo ra bởi một lần chạy giải trình tự và hoạt động phân tích sau đó.
Loại tệp đầu ra

Kích cỡ xấp xỉ

BAM

< 600 MB

BCL

850 MB

FASTQ

850 MB

gVCF, VCF

< 10 MB

InterOp

3 MB

Bảo mật mạng và máy tính
Những mục sau đây cung cấp hướng dẫn duy trì bảo mật mạng và máy tính. Để biết các cấu hình được
khuyến nghị, xem Cấu hình hệ điều hành trên trang 13.

Bảo mật máy tính điều khiển
Máy tính điều khiển kết hợp Các chính sách hạn chế phần mềm (SRP) của Windows và phần mềm
chống vi-rút do người dùng cung cấp nhằm nâng cao tính bảo mật. SRP tăng độ tin cậy, tính toàn vẹn và
tính dễ quản lý các máy tính trong một miền. Khi bạn hạn chế các cấu hình, chỉ những ứng dụng nhất
định mới có thể chạy.
Nếu cần, hãy tắt hoặc cấu hình lại SRP. Để biết thêm thông tin, xem Hướng dẫn về Hệ thống giải trình
tự iSeq 100 (tài liệu số 1000000036024).

Phần mềm chống vi-rút
Cài đặt phần mềm chống vi-rút bạn lựa chọn để bảo vệ máy tính điều khiển thiết bị khỏi vi-rút. Để xem
hướng dẫn chi tiết về cách duy trì hiệu suất hệ thống mà vẫn bảo đảm an toàn cho máy tính điều khiển,
hãy xem Cấu hình phần mềm quét vi-rút trên các máy giải trình tự Illumina (Ấn phẩm số 970-2010-006).
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Để tránh mất dữ liệu hoặc gián đoạn quy trình, hãy cấu hình phần mềm chống vi-rút như sau.
u

Cài đặt chỉ tải xuống (mà không cài đặt) các bản nâng cấp phần mềm chống vi-rút nếu không có sự
cho phép của người dùng.

u

Cài đặt quét thủ công và chỉ thực hiện quét khi không sử dụng thiết bị.
u Không cho phép quét tự động.
u Tắt tính năng tự động quét các gói dữ liệu được gửi và nhận qua liên kết TCP/IP là điều quan
trọng. Việc quét cổng chống vi-rút có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp bên trong hệ thống.

u

Không tiến hành cập nhật trong khi thiết bị đang vận hành.
u Chỉ cập nhật khi thiết bị không chạy và khi có thể khởi động lại máy tính điều khiển một cách an
toàn.
u Không để máy tính tự động khởi động lại sau khi cập nhật.

u

Loại trừ thư mục ứng dụng (C:\Illumina) và thư mục dữ liệu (D:\SequencingRuns) khỏi mọi hoạt động
bảo vệ hệ thống tệp trong thời gian thực.

u

Tắt Windows Defender. Sản phẩm này có thể ảnh hưởng đến các tài nguyên của hệ điều hành mà
phần mềm Illumina sử dụng.

Mục đích sử dụng thích hợp
Máy tính điều khiển thiết bị được thiết kế để vận hành các hệ thống giải trình tự Illumina. Vì các lý do
về chất lượng và bảo mật, không sử dụng máy tính này như máy tính thông dụng. Việc duyệt web, kiểm
tra email, xem lại tài liệu và hoạt động không cần thiết khác có thể làm giảm hiệu suất và gây mất dữ
liệu.

Kết nối mạng
Illumina không cài đặt hay hỗ trợ kỹ thuật cho việc kết nối mạng. Hãy xem xét các hoạt động bảo trì
mạng để biết những nguy cơ về tính tương thích có thể xảy ra với Hệ thống iSeq 100.
Dựa vào những hướng dẫn sau để cài đặt và cấu hình kết nối mạng:
u

Sử dụng kết nối 1 gigabit dành riêng giữa thiết bị và hệ thống quản lý dữ liệu. Kết nối trực tiếp hoặc
thông qua bộ chuyển đổi mạng.

u

Yêu cầu băng thông 5 Mb/giây/thiết bị khi tải lên mạng nội bộ, tải lên mạng BaseSpace Sequence
Hub và tải lên dữ liệu vận hành thiết bị.

u

Các bộ chuyển đổi và thiết bị mạng khác phải có tốc độ kết nối tối thiểu là 1 gigabit/giây.
Tổng lượng sử dụng trên bất kỳ bộ chuyển đổi nào cũng không được vượt quá tốc độ định mức.
u Tính toán dung lượng tổng tải làm việc trên mỗi bộ chuyển đổi mạng. Số thiết bị được kết nối và
thiết bị phụ, chẳng hạn như máy in, có thể ảnh hưởng đến dung lượng.
u Nếu thiết bị đang vận hành ở môi trường mạng phức tạp, hãy sử dụng các bộ chuyển đổi được
quản lý. Đối với các môi trường ít phức tạp hơn có ít thiết bị trên mạng thì không cần dùng bộ
chuyển đổi được quản lý.

u

Các cáp phải là CAT-5e hoặc loại tốt hơn. Hộp vận chuyển có chứa cáp mạng CAT-5e có vỏ bọc dài
3 m (9,8 ft).

u

Nếu có thể, hãy phân lập lưu lượng giải trình tự với lưu lượng mạng khác.

u

Việc cấu hình Hệ thống iSeq 100 để dùng với máy chủ proxy phụ thuộc vào thiết lập riêng ở mạng
của bạn. Để biết hướng dẫn, xem Hướng dẫn về Hệ thống giải trình tự iSeq 100 (tài liệu số
1000000036024).
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Kết nối với máy tính điều khiển
Máy tính điều khiển có hai kết nối giao diện mạng. Một kết nối được thiết kế nhằm phục vụ giao tiếp với
mạng bên ngoài. Kết nối còn lại được thiết kế chỉ dành cho hoạt động giao tiếp bên trong hệ thống.
Không tắt kết nối giao tiếp bên trong.
Theo mặc định, hệ thống lấy địa chỉ IP từ mạng máy chủ thông qua Giao thức cấu hình máy chủ động
(DHCP). Ngoài ra, bạn có thể chọn địa chỉ tĩnh từ cài đặt mạng Windows.

Kết nối đi
Bảng sau cho biết các cổng mạng đi của máy tính điều khiển. Địa chỉ MAC, có tác dụng cung cấp
quyền truy cập mạng đối với Ethernet và WiFi, là địa chỉ riêng cho từng thiết bị và không thể cung cấp
trước khi giao thiết bị.
Cổng

Mục đích

80

BaseSpace Sequence Hub, Local Run Manager hoặc Instrument Performance Data

443

BaseSpace Sequence Hub hoặc Instrument Performance Data

8080

Cập nhật phần mềm

Các miền trong BaseSpace Sequence Hub
Những miền sau cho phép truy cập từ Universal Copy Service sang BaseSpace Sequence Hub và
Illumina Proactive. Một số địa chỉ Doanh nghiệp chứa một trường miền do người dùng xác định.
Trường tùy chỉnh này được giữ trước bằng {domain}.
Trường hợp

Địa chỉ

Doanh nghiệp tại Hoa Kỳ

{domain}.basespace.illumina.com
{domain}.api.basespace.illumina.com
basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com
basespace-data-east.s3.amazonaws.com
instruments.sh.basespace.illumina.com

Doanh nghiêp tại Liên minh châu
Âu

{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

Doanh nghiệp tại Úc

{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

Tài khoản Cơ bản và Chuyên
nghiệp tại Hoa Kỳ

basespace.illumina.com
api.basespace.illumina.com
basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com
basespace-data-east.s3.amazonaws.com
instruments.sh.basespace.illumina.com
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Trường hợp

Địa chỉ

Tài khoản Cơ bản và Chuyên
nghiệp tại Liên minh châu Âu

euc1.sh.basespace.illumina.com
api.euc1.sh.basespace.illumina.com
euc1-prd-seq-hub-data-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com
instruments.sh.basespace.illumina.com

Tài khoản Cơ bản và Chuyên
nghiệp tại Úc

aps2.sh.basespace.illumina.com
api.aps2.sh.basepace.illumina.com
instruments.sh.basespace.illumina.com
aps2-sh-prd-seq-hub-data-bucket.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com

Tài khoản Cơ bản và Chuyên
nghiệp tại Hy Lạp

cnn1.sh.basespace.illumina.com.cn
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

Cấu hình hệ điều hành
Trước khi giao hàng, các hệ thống của Illumina đã được thử nghiệm và xác minh là vận hành trong phạm
vi thông số kỹ thuật. Việc thay đổi cài đặt sau khi lắp đặt có thể dẫn đến các nguy cơ về hiệu suất hoặc
bảo mật.
Các khuyến nghị sau giúp giảm nguy cơ về hiệu suất và về bảo mật đối với hệ điều hành:
u

Tạo mật khẩu có ít nhất 10 ký tự và tuân theo các chính sách nội bộ. Lưu giữ bản ghi mật khẩu.
u Illumina không lưu giữ thông tin đăng nhập của khách hàng và sẽ không thể đặt lại những mật
khẩu không xác định.
u Mật khẩu không xác định yêu cầu phải khôi phục hệ thống về cài đặt mặc định khi xuất xưởng.
Việc khôi phục này sẽ xóa bỏ toàn bộ dữ liệu khỏi hệ thống và làm phát sinh khoảng thời gian
ngừng hoạt động.

u

Chỉ sử dụng tài khoản quản trị viên để áp dụng cập nhật hệ thống và cho mục đích sử dụng khác
của nhân viên CNTT. Đối với tất cả các chức năng khác, hãy sử dụng tài khoản người dùng.

u

Nếu phần mềm hệ thống hoạt động bất thường, hãy hỏi ý kiến quản trị viên CNTT về khả năng nhiễu
Đối tượng chính sách nhóm (GPO) có thể xảy ra. Khi kết nối với một miền gắn với một GPO, một số
cài đặt có thể ảnh hưởng đến hệ điều hành hoặc phần mềm của thiết bị.

u

Tắt RDP và sử dụng tường lửa Windows hoặc tường lửa mạng (phần cứng hoặc phần mềm).

u

Tắt tính năng Cập nhật tự động của Windows.

Yêu cầu về mật khẩu
Hệ điều hành yêu cầu thay đổi mật khẩu cho cả hai tài khoản (sbsadmin và sbsuser) ở lần đăng nhập
đầu tiên. Cập nhật mỗi mật khẩu 180 ngày một lần, khi được nhắc.
Bảng 5 Các chính sách mật khẩu mặc định
Chính sách

Cài đặt

Áp dụng lịch sử mật khẩu

Năm mật khẩu được nhớ

Ngưỡng khóa

Mười lần đăng nhập không hợp lệ

Độ dài mật khẩu tối thiểu

Mười ký tự
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Chính sách

Cài đặt

Mật khẩu phải đáp ứng các yêu cầu về độ phức tạp

Bị vô hiệu hóa

Lưu trữ mật khẩu sử dụng mã hóa đảo ngược

Bị vô hiệu hóa

Cập nhật Windows
Nhằm kiểm soát cấu hình và hoạt động của máy tính điều khiển và mang lại môi trường vận hành mạnh
mẽ hơn, hệ điều hành Windows mặc định tắt chức năng Cập nhật Windows. Các bản cập nhật hệ thống
không được hỗ trợ vì có thể khiến môi trường vận hành gặp rủi ro.
Các phương án thay thế cho việc bật chức năng Cập nhật Windows bao gồm:
u

Tường lửa và phân lập mạng (LAN ảo) mạnh mẽ hơn.

u

Phân lập mạng của thiết bị lưu trữ gắn vào mạng (NAS), cho phép đồng bộ hóa dữ liệu lên mạng.

u

Thiết bị lưu trữ USB cục bộ.

u

Tránh sử dụng máy tính điều khiển sai mục đích và đảm bảo kiểm soát trên cơ sở cấp quyền phù
hợp.

Các chính sách hạn chế phần mềm
Các chính sách hạn chế phần mềm (SRP) của Windows sử dụng các quy tắc để chỉ cho phép chạy
phần mềm được chỉ định. Đối với Hệ thống iSeq 100, các quy tắc SRP dựa trên các chứng nhận, tên
tệp và phần mở rộng, cũng như thư mục. SRP mặc định cho phép các quy tắc sau đây.
Một người đại diện CNTT hoặc quản trị viên hệ thống có thể thêm và xóa các quy tắc để tùy chỉnh mức
bảo mật. Để biết hướng dẫn, hãy xem Hướng dẫn về CNTT bảo mật và mạng máy chủ của Hệ thống
Illumina (tài liệu số 1000000085920). Nếu hệ thống được thêm vào một miền, Đối tượng chính sách
nhóm (Group Policy Object, GPO) cục bộ có thể tự động sửa đổi các quy tắc và tắt SRP.
Chứng nhận
Chứng nhận ứng dụng iSeq
Các tệp có thể thực thi
Portmon.exe
Procmon.exe
Procmon64.exe
Tcpview.exe
Phần mở rộng tệp
*.cfg
*.lnk
*.png
*.tif
*.txt
*.xml
Thư mục
%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\*
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Thư mục
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

Phần mềm của bên thứ ba
Illumina chỉ hỗ trợ phần mềm được cung cấp tại thời điểm lắp đặt.
Phần mềm của bên thứ ba, chẳng hạn như Chrome, Java và Box, chưa được thử nghiệm và có thể ảnh
hưởng đến hiệu suất và tính bảo mật. Ví dụ: RoboCopy sẽ làm gián đoạn quá trình tạo dòng được thực
hiện bởi bộ phần mềm điều khiển. Sự gián đoạn này có thể làm hỏng và thiếu dữ liệu giải trình tự.

Các vật tư tiêu hao và thiết bị do người dùng cung cấp
Các thiết bị và vật tư tiêu hao do người dùng cung cấp sau đây được sử dụng để giải trình tự, bảo trì và
khắc phục sự cố. Để biết thêm thông tin về các quy trình này, hãy xem Hướng dẫn về Hệ thống giải
trình tự iSeq 100 (tài liệu số 1000000036024).

Vật tư tiêu hao dùng trong giải trình tự
Vật tư tiêu hao

Nhà cung cấp

Mục đích

Găng tay không bột, dùng một
lần

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Mục đích thông thường.

Thuốc thử iSeq 100 i1 v2

Illumina, danh mục số:
• 20031371 (300 chu kỳ, một hộp)
• 20031374 (300 chu kỳ, bốn hộp)
• 20040760 (300 chu kỳ, tám hộp)

Cung cấp thuốc thử và tế bào dòng chảy cho
một lần chạy.

Ống ly tâm nhỏ nắp xoáy,
1,5 ml

Fisher Scientific, danh mục số 14222-158 hoặc ống ly tâm nhỏ nắp
xoáy có chân đứng thấp tương
đương

Pha loãng các thư viện đến nồng độ nạp.

Khăn giấy

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Lau khô hộp sau khi nhúng nước.

Đầu tip pipet, 20 µl

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Pha loãng và nạp thư viện.

Đầu tip pipet, 100 µl

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Pha loãng và nạp thư viện.

Dung dịch đệm tái huyền phù
(RSB)

Illumina, đi kèm các bộ kit chuẩn bị
thư viện

Pha loãng các thư viện đến nồng độ nạp.
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Vật tư tiêu hao

Nhà cung cấp

Mục đích

[Tù y chọn] 10 mM Tris-HCl,
pH 8,5

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Thay thế cho RSB để pha loãng các thư viện
đến nồng độ nạp.

[Tù y chọn] Chất kiểm chuẩn
PhiX v3

Illumina, danh mục số FC-110-3001

Thực hiện chạy chỉ dùng PhiX hoặc thêm một
chất kiểm chuẩn PhiX.

Vật tư tiêu hao dùng cho bảo trì và khắc phục sự cố
Vật tư tiêu hao

Nhà cung cấp

Mục đích

Khăn lau tẩm thuốc tẩy, 10%

VWR, danh mục số 16200-218,
hoặc tương đương

Khử nhiễm thiết bị và làm sạch bề mặt làm
việc.

Găng tay không bột, dùng một
lần

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Mục đích thông thường.

Tấm lót khay hứng nước
ngưng dự phòng của iSeq
100¹

Illumina, danh mục số 20023927

Lót khay hứng nước ngưng để thấm chất lỏng
rò rỉ.

Bộ lọc không khí dự phòng của
iSeq 100¹

Illumina, danh mục số 20023928

Thay bộ lọc không khí sáu tháng một lần.

Bộ kit thử nghiệm cho hệ thống
iSeq 100²

Illumina, danh mục số 20024141

Thực hiện kiểm tra hệ thống.

Khăn lau tẩm cồn isopropyl,
70%

VWR, danh mục số 95041-714
hoặc tương đương

Làm sạch thiết bị và tế bào dòng chảy thử
nghiệm có thể tái sử dụng.

Giấy lụa dùng cho phòng thí
nghiệm, không bụi

VWR, danh mục số 21905-026,
hoặc tương đương

Lau khô khay hứng nước ngưng và tế bào
dòng chảy thử nghiệm có thể tái sử dụng.

Khăn giấy

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Lau khô chất lỏng xung quanh thiết bị.

[Tù y chọn] Dung dịch thuốc
tẩy, 10%

VWR, danh mục số 16003-740
(32 oz), 16003-742 (16 oz) hoặc
tương đương

Làm sạch các bề mặt làm việc sau khi khử
nhiễm.

[Tùy chọn] Khăn lau tẩm
ethanol, 70%

Fisher Scientific, danh mục số 19037-876 hoặc tương đương

Thay thế khăn lau tẩm cồn isopropyl để làm
sạch thiết bị và tế bào dòng chảy thử nghiệm
có thể tái sử dụng.

¹ Thiết bị được vận chuyển kèm một vật tư đã lắp đặt và một vật tư thay thế. Khi không được bảo hành, thành phần thay thế do người dùng cung
cấp. Giữ trong bao bì cho đến khi sử dụng.
² Thay thế các thành phần thử nghiệm có thể tái sử dụng giao kèm thiết bị khi thành phần hết hạn sau 5 năm hoặc quá 130 lần sử dụng.

Thiết bị
Vật tư

Nguồn

Mục đích

Tủ đông, -25°C đến -15°C

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Bảo quản hộp.

Thùng đá

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Dự trữ các thư viện.

Pipet, 10 µl

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Pha loãng các thư viện đến nồng độ nạp.

Pipet, 20 µl

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Pha loãng các thư viện đến nồng độ nạp.
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Vật tư

Nguồn

Mục đích

Pipet, 100 µl

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Pha loãng các thư viện đến nồng độ nạp.

Tủ lạnh, 2°C đến 8°C

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Bảo quản tế bào dòng chảy.

[Tù y chọn] Bàn phím

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Bổ sung cho bàn phím trên màn hình.

[Tù y chọn] Chuột máy tính

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Bổ sung cho giao diện màn hình cảm ứng.

[Tùy chọn] Bồn nước

Nhà cung cấp vật tư phòng thí
nghiệm thông thường

Rã đông hộp.
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Lịch sử sửa đổi
Tài liệu

Ngày

Mô tả thay đổi

Tài liệu số 1000000035337 v07

Tháng 4
năm
2020

Đã cập nhật mô tả phần mềm thành Phần mềm điều khiển iSeq v2.0.
• Đã tăng số lần sử dụng thành phần thử nghiệm có thể tái sử dụng lên
130 lần.
• Đã tăng kích cỡ xấp xỉ của tệp BAM lên < 600 MB và tệp InterOp lên
3 MB.
Đã bổ sung các yêu cầu về mật khẩu và quy tắc mặc định vào Các chính
sách hạn chế phần mềm (SRP).
Đã thay thế Thuốc thử iSeq 100 i1 bằng các bộ kit sau:
• Illumina danh mục số 20031371 cho Thuốc thử iSeq 100 i1 v2.
• Illumina danh mục số 20031374 cho Thuốc thử iSeq 100 i1 v2 bốn hộp.

Tài liệu số 1000000035337 v06

Tháng
10 năm
2019

Đã bổ sung các miền cho Doanh nghiệp của Úc, các tài khoản Cơ bản và
Chuyên nghiệp tại Úc, và các tài khoản Cơ bản và Chuyên nghiệp tại Hy
Lạp.
Đã chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp cho Thuốc thử iSeq 100 i1.

Tài liệu số 1000000035337 v05

Tháng 3
năm
2019

Đã cập nhật mô tả phần mềm thành Phần mềm điều khiển iSeq v1.4, loại
bỏ yêu cầu nhập đường dẫn UNC đến vị trí mạng khi chỉ định vị trí thư mục
đầu ra.
Đã kết hợp thông số kỹ thuật dòng điện tối đa và số watt tối đa để cung cấp
nguồn điện liên tục vào một thông số kỹ thuật công suất đầu ra tối đa.
Đã hợp nhất thông tin máy chủ proxy với thông tin kết nối mạng.

Tài liệu số 1000000035337 v04

Tháng 8
năm
2018

Đã bổ sung thông tin về máy chủ proxy và ổ đĩa được ánh xạ trong mạng.
Đã cập nhật đề xuất về phần mềm chống vi-rút để đưa thêm vào nội dung
về quét cổng chống vi-rút và Cấu hình phần mềm quét vi-rút trên các máy
giải trình tự Illumina (Ấn phẩm số 970-2010-006) .
Đã mô tả hai kết nối giao diện mạng và nêu rõ không được tắt kết nối giao
tiếp bên trong.

Tài liệu số 1000000035337 v03

Tháng 6
năm
2018

Đã cập nhật ống để pha loãng các thư viện thành Fisher Scientific danh
mục số 14-222-158 hoặc ống có chân đứng thấp tương đương.

Tài liệu số 1000000035337 v02

Tháng 5
năm
2018

Đã cập nhật số danh mục Illumina cho:
• Tấm lót khay hứng nước ngưng của iSeq thành 20023927
• Bộ lọc không khí của Hệ thống iSeq thành 20023928
Đã cập nhật đề xuất về pipet và đầu tip pipet.
Đã cập nhật mô tả thành phần trong hộp vận chuyển cho khớp với nhãn.
Đã tăng số lần sử dụng hộp và tế bào dòng chảy thử nghiệm có thể tái sử
dụng lên 36 lần.
Đã tăng kích thước bao bì hộp.
Đã ghi chú rằng tế bào dòng chảy phải được vận chuyển ở nhiệt độ phòng.
Đã ghi chú rằng bạn có thể di chuyển thiết bị sau khi lắp đặt.
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Tài liệu

Ngày

Mô tả thay đổi

Tài liệu số 1000000035337 v01

Tháng 2
năm
2018

Đã bổ sung các vật tư tiêu hao và thiết bị do người dùng cung cấp sau đây:
• Illumina, danh mục số 20021533 cho Thuốc thử iSeq 100 i1
• Illumina, danh mục số 20021534 cho Thuốc thử iSeq 100 i1 (bốn hộp)
• Illumina, danh mục số 20024143 cho Tấm lót khay hứng nước ngưng của
iSeq 100
• Illumina, danh mục số 20024142 cho Bộ lọc không khí của hệ thống
iSeq 100
• VWR, danh mục số 16200-218 cho khăn lau tẩm thuốc tẩy 10%
• Fischer Scientific, danh mục số 19-037-876 cho khăn lau tẩm ethanol
70%
• Nhà cung cấp vật tư phòng thí nghiệm thông thường cho micropipet,
đầu tip micropipet và bồn nước tùy chọn
Đã bổ sung thông tin về việc thiết lập lần đầu và thay đổi mật khẩu.
Đã bổ sung các điều kiện bảo quản cho thành phần có thể tái sử dụng và
thành phần dự phòng.
Đã bổ sung yêu cầu về dung lượng lưu trữ ≤ 900 MB cho mỗi lần chạy đối
với BaseSpace Sequence Hub.
Đã bổ sung Local Run Manager cho cổng 80 đối với kết nối đi.
Đã bổ sung khuyến nghị về mục đích sử dụng phù hợp đối với tài khoản
quản trị viên và tài khoản người dùng.

Tài liệu số 1000000035337 v01

Tháng 2
năm
2018

Đã nêu rõ rằng bàn thí nghiệm phải bằng phẳng.
Đã nêu rõ cách hệ thống lấy địa chỉ IP.
Đã nêu rõ thời điểm cần sử dụng bộ chuyển đổi được quản lý.
Đã cập nhật các mô hình bộ cấp nguồn liên tục (UPS) làm ví dụ.
Đã cập nhật cấu hình hộp vận chuyển:
• Đã bổ sung kích thước và trọng lượng hộp đựng phụ kiện.
• Đã sửa tài liệu được vận chuyển cùng thiết bị.
Đã đổi tên bộ kit thuốc thử thành Thuốc thử iSeq 100 i1.
Đã đổi tên tài liệu số 1000000035963 thành Tờ hướng dẫn thiết lập Hệ
thống giải trình tự iSeq 100 .
Đã loại bỏ khuyến nghị duy trì các đặc quyền quản trị viên cho người dùng.
Đã loại bỏ kích thước thành phần cho bộ kit bốn hộp có cùng kích thước với
bộ kit một hộp.
Đã loại bỏ Bộ công cụ hạn chế khai thác lỗ hổng phần mềm
(Enhanced Mitigation Experience Toolkit, EMET).

Tài liệu số 1000000035337 v00

Tháng
12 năm
2017

Phát hành lần đầu.
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Hỗ trợ kỹ thuật
Để được hỗ trợ kỹ thuật, liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Illumina.
Trang web:
Email:

www.illumina.com
techsupport@illumina.com

Các số điện thoại hỗ trợ khách hàng của Illumina
Khu vực

Số miễn cước

Khu vực

Bắc Mỹ

+1.800.809.4566

Áo

+43 800006249

+43 19286540

Bỉ

+32 80077160

+32 34002973

Đài Loan, Trung Quốc

00806651752

Đan Mạch

+45 80820183

+45 89871156

Đức

+49 8001014940

+49 8938035677

Hà Lan

+31 8000222493

+31 207132960

Hàn Quốc

+82 80 234 5300

Hồng Kông, Trung Quốc

800960230

Ireland

+353 1800936608

+353 016950506

Na Uy

+47 800 16836

+47 21939693

New Zealand

0800.451.650

Nhật Bản

0800.111.5011

Pháp

+33 805102193

+33 170770446

Phần Lan

+358 800918363

+358 974790110

Singapore

+1.800.579.2745

Tây Ban Nha

+34 911899417

+34 800300143

Thụy Điển

+46 850619671

+46 200883979

Thụy Sĩ

+41 565800000

+41 800200442

Trung Quốc

400.066.5835

Úc

+1.800.775.688

Vương quốc Anh

+44 8000126019

+44 2073057197

Ý

+39 800985513

+39 236003759

Các quốc gia khác

+44.1799.534000

Các bảng dữ liệu an toàn (SDS)—Có trên trang web của Illumina tại địa chỉ
support.illumina.com/sds.html.
Tài liệu hướng dẫn về sản phẩm—Có thể tải xuống từ support.illumina.com.
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