
سلسجهازيدليل الت
NextSeq NextSeqو،2000 1000

شركةمملوك ILLUMINAل
ستند صدار1000000109376رقمالم 05ARAإ

2021أغسطس

الستخدام لفيل ط.البحثيالمجا خصصغيرفق الستخداممُ إلجراءاتفيل صية.ا التشخي



ستندهذا شركةمملوكةومحتوياتهالم ,Illuminaل Inc،شركات ستخداميتعلقفيمافقطلعمالئهاالتعاقدياالستخدامإلىوتهدف")،Illumina("لهاالتابعةوال المنتجبا
ستخداميتمأاليجبآخر.غرضأليوليسهناالموضح(المنتجات) ستندهذاا سخهأوعنه،الكشفأوإرساله،و/أوآخرغرضأليتوزيعهأوومحتوياتهالم بأين

سبقةخطيةموافقةدونآخرشكل ريةالعالماتأواالختراع،ببراءاتتتعلقتراخيصأيIlluminaشركةتقدمال.Illuminaشركةمنم التأليفحقوقأوالتجا
شر، طرافأليالمماثلةالحقوقوالالعامالقانونحقوقأووالن ستند.هذابموجبأخرىأ الم

شكلٍوالمدربينالمؤهلينالموظفينعلىيجب ةالتعليماتاتباعجيدب ستندهذافيالوارد شكلٍالم رمب سليماالستخدامضمانأجلمنوصريحصا للمنتجواآلمنال
ستندهذامحتوياتجميعقراءةتجببه.الموضح(المنتجات) شكلٍوفهمهاالم ستخدامقبلكاملب المنتجات).(هذهالمنتجهذاا

ةالتعليماتقراءةعدميؤديوقد شكلٍهناالوارد صابةأو(المنتجات)،المنتجفيتلفحدوثإلىبوضوحواتباعهاكاملب ستخدمذلكفيبمالألشخاص،إ أوالم
شخاص قآخرون،أ (المنتجات).المنتجعلىينطبقضمانأيوستفقدأخرى،بممتلكاتالضرروإلحا

ستخدامسوءعنناجمةمسؤوليةأيILLUMINAشركةتتحملال منها).أجزاءأوالبرامجذلكفي(بماهناالموضح(المنتجات)المنتجا

شرالطبعحقوق ,Illuminaشركةلصالحمحفوظة2021لعام©والن Inc.محفوظة.الحقوقجميع

ريةالعالماتجميع شركةمملوكةالتجا ,Illuminaل Inc.صحابهاأو ةمعلوماتعلىللحصولالمعنيين.أ رية،العالماتحولمحدد راجعالتجا
www.illumina.com/company/legal.html.

http://www.illumina.com/company/legal.html


المراجعةتاريخ
ستند التغييروصفالتاريخرقمالم

1000000109376
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غسطس أ
2021

شفمعلوماتإضافةتمت سللنظامP1الكا سل NextSeqالت 1000/2000.
سللنظامالتحكمبرنامجإصدارأرقامتحديثتم سل NextSeqالت إلى1000/2000

حدث.إصدارأو1.3إصدار أ
نالبرنامجتحديثتثبيتتعليماتتحديثتم إضافية.خطواتلتتضمّ
سميةاصطالحاتتحديثتم شفت شفالكا سلبنظامالخاصةP3لكوا سل NextSeqالت

ساق.لتحقيق2000 االت
ساحةتوصياتتحديثتم سحفيالصلبالقرصم ساحةم الصلب.القرصم
شةالدوراتعددتوضيحتم سللنظامدورة300ذاتP3للخرطو سل NextSeqالت

2000.
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أبريل
2021

ستيرادتعليماتإضافةتمت سي.الخطملفاتال األسا
DNAتطبيقعملسيرإضافةتمت AmpliconلدىDRAGEN.
NextSeqالتحكملبرنامجميزاتإضافةتمت .1.3إصدار1000/2000
الوكيل.خادملتحديدمعلوماتإضافةتمت
شحنحرارةدرجةتحديثتم عادةلمحلولوالتخزينال RSBالمخففالتعليقإ
Tweenو 20.
.DRAGENلخادمRNAالريبوزيالنوويالحمضعملسيرتحديثتم
خراجمجلدبنيةتحديثتم سل.إ سل الت
سيقتوصياتتحديثتم العينة.لورقةالثانياإلصدارتن

1000000109376
03إصدار

نوفمبر
2020

صححة.الكتالوجأرقام المُ
ستخدمينإضافةحولمعلوماتإضافةتمت دد.م جُ
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أكتوبر
2020

شفمجموعةإضافةتمت سللنظامP3الكوا سل NextSeqالت 2000.
لخادمالمفردةللخليةRNAالريبوزيالنوويالحمضعملسيرإضافةتمت

DRAGEN.
.DRAGENخادمتخصيبعملسيرإضافةتمت
سيقضغطخياراتإضافةتمت .FASTQبتن
الترخيص.وتحديثاتDRAGENأنبوبلتثبيتتعليماتإضافةتمت
ستيرادحولتعليماتإضافةتمت المخصصة.المرجعيةالجينوماتا
المكتبة.ألنواعوالتركيزاتالتحميلحجمتحديثتم
المكتبة.تخفيفتعليماتتحديثتم

شةإزالةحولالتعليماتإضافةتمت شفخرطو تلقائيًا.الكا
المدعوم.الدوراتعددحولالمعلوماتتحديثتم
بالجهاز.التخصيصخياراتتحديثتم
عدادتعليماتتحديثتم شغيلعمليةإ بالجهاز.الت
خراجبنيةتحديثتم سلإ سل .DRAGENلخادمالت

.DRAGENلخادمبالجودةالتحكمتقاريرحولالمعلوماتإضافةتمت
المحركمنالمخصصةالمرجعيةالجينوماتإزالةحولالمعلوماتإضافةتمت

الصلب.
جراءحولالمعلوماتإضافةتمت النظام.فحوصاتإ
عداداتتحديثتم العينة.لورقةالثانياإلصدارإ
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يونيو
2020

NextSeqالتحكملبرنامجالمحدثةالبرامجأوصاف 1000/2000.
سحابة،وضعبينالفرقتوضيحتم ستقلوالوضعالمحليوالوضعالهجين،ووضعال الم

الدليل.خالل
شةتخزينإرشاداتتحديثتم وإذابتها.الخرطو
المدعوم.الدوراتعددحولالمعلوماتتحديثتم
الثانوي.التحليلإلعدادالتعليماتتحديثتم
شف.لمجموعةالكتالوجأرقامتحديثتم الكا
خططتحديثتم سل.بروتوكولمُ سل الت
االفتراضي.اإلخراجمجلدبوصفهشبكةمحركتحديدحولالتعليماتتحديثتم
المدعومة.المكتبةأنواعجدولتحديثتم

ستيرادحولالتعليماتإضافةتمت مخصص.مرجعيجينوما
شغيلعمليةإلعدادالتعليماتإضافةتمت ستخدامت مخصصةفهرسمجموعةبا

عدادومجموعة مخصصة.مكتبةإ
سابمتطلباتتحديثتم ستخدمح المرور.وكلمةالم

.DRAGENلخادماإلخراجمجلدبنيةحولتفاصيلإضافةتمت
صتعليماتتوضيحتم شفمنالتخلّ ستعملةالكوا شة.منالم الخرطو

الجودة.جدولحولالخلفيةمعلوماتإضافةتمت
التحكم.برنامجتحديثاتتثبيتحولالتعليماتتحديثتم

عادةكيفيةحولالتعليماتإضافةتمت شغيل.عمليةترتيبإ الت
.DRAGENوأنابيب خادمترخيصتحديثحولالتعليماتإضافةتمت
بالجهاز.التخصيصتعليماتإضافةتمت
سميةلتوضيحالتوضيحيةالرسومتحديثتم جديدة.ت
بأكمله.الدليلفيالقناعإلىالبابتغييرتم

اإليثرنت.لمنفذيوصفإضافةتمت

1000000109376
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مارس
2020

المبدئي.اإلصدار
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سلنظامدليل سل NextSeqالت 2000و1000



المحتوياتجدول
1النظامعلىعامةنظرة

2اإلضافيةالمصادر
3الجهازمعدات
5المتكاملالبرنامج
6العملياتإدارة

خطط سلبروتوكولمُ سل 7الت
سلعملكيفية سل 7الت

9النظامتهيئة
سابمتطلبات ستخدمح 9المُ

سلمركزتهيئة سل ستباقيوالدعمBaseSpaceالت 11اال
دموقعحدد 12االفتراضياإلخراجمجلّ

ستيراد خصصةالمرجعيةالجينوماتا 14المُ
ستيراد سيالخطملفاتا 15للضوضاءاألسا
شغيلوضعتهيئة 16الت

17الجهازتخصيص

19المستهلكات والمعدات
ستهلكات سلم سل 19الت
ستهلكات 22اإلضافيةالم

24اإلضافيةالمعدات

26البروتوكول
عتبارات سلا سل 26الت
شغيللعمليةالتخطيط سلت سل سلمركزفيالت سل BaseSpace27ت

سفيالمعبأةالخراطيشإذابة 34التدفقوخليةأكيا
36المكتباتتخفيف
ستهلكاتتحميل شةفيالم 38الخرطو
شغيلعمليةبدء سلت سل 40الت

سلإخراج سل 51الت
51الفعليالوقتفيالتحليلعلىعامةنظرة
53الفعليالوقتفيالتحليلعملسير
سلاإلخراجملفات سل 57للت
خراجملفات DRAGEN57لخادمالثانويالتحليلإ
خراجمجلدبنية DRAGEN.64لخادمالثانويالتحليلإ
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68الصيانة
سح ساحةم 68الصلبالقرصم

68البرنامجتحديثات
سيرالترخيصتحديثات DRAGEN70عملو
ستبدال حا رشّ 71الهواءمُ

ف ستكشا صالحهااألخطاءا 73وإ
73الخطأرسالةتحليل
د عِ ستهلكاتأ 73التخزينإلىالم
شغيلعمليةإلغاء 74الت
عادة شغيلعمليةترتيبإ 74الت
عادة شغيلإ 75الجهازت
جراء 76النظامفحصإ
ستعادة عداداتا 76المصنعإ
77المُثبَّتةالصورةالتقاط

ستعادة 77الملتقطةالصورةا

78المصادر والمراجع
عدادات 78العينةلورقةالثانياإلصدارإ
سل سل 89الداكنةالدورةت
91الفهرس

93الفنيةالمساعدة
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النظامعلىعامةنظرة
ر سلجهازيوفّ سل ®Illuminaالت NextSeq™ ®Illuminaو1000 NextSeq™ ستهدفنهجًا2000 سلتقنياتمنالتاليالجيلي سل الت

NGS1.سلتقنياتبجمعالتطبيقاتعلىيركزالذيالنظامهذايقوم سل يعرضوالذيالتكلفةحيثمنالفعّالالمكتبسطحجهازفيIlluminaت
التالية:الميزات

NextSeqنظاميملك:والموثوقيةالوصولإمكانية• والتخفيف.الخواصتغييرإلىباإلضافة المحلي،DRAGENلخادمتحليلًا1000/2000
دمج دمجبالنظامالتصويرنموذجيُ سوائلياتعناصروتُ ستهلكاتفيال سهلمماالم الجهاز.صيانةي

ستهلكاتتحميل• حدةبخطوةالم شةملءيتم:وا سبقًاالفردياالستخدامخرطو شفةالموادبجميعم شغيل.المطلوبةالكا وخليةالمكتبةتحميليتمللت
شرةًالتدفق شة،فيمبا الدقيق.التتبعإمكانيةالمتكاملالتحديديتيحالجهاز.فيذلكبعدتحميلهايتموالتيالخرطو

NextSeqجهازبرنامج• شغيلعملياتفيبالتحكمتقومالتيالمدمجةالبرامجمنمجموعة:1000/2000 الصورومعالجةالجهاز،ت
شاء ستدعاءاتوإن القاعدية.اال

سحابةوضع– شغيللعمليةخطط:ال ستخدامبكالخاصةالت عدادبا شغيلعمليةإ سلمركزعلىبالجهازالت سل شروعيتم.BaseSpaceت ال
حددالتحليلعملسيرفي خلالمُ سحابةدا شغيلعمليةوبياناتالتحليلنتائجتقديميتمتلقائية.بصورةال سحابةفيالت كذلك.ال

شغيللعمليةخطط:الهجينالوضع– ستخدامبكالخاصةالت عدادبا شغيلعمليةإ سلمركزعلىبالجهازالت سل شروعيتم.BaseSpaceت ال
حددالتحليلعملسيرفي بالجهاز.DRAGENخادمخاللمنذلكبعدالمُ

شغيللعمليةخطط:المحليالوضع– ستخدامبكالخاصةالت سيقبا شروعيتممحليًا.العينةلورقةالثانياإلصدارملفتن عملسيرفيال
حددالتحليل بالجهاز.DRAGENخادمخاللمنالمُ

ستقلالوضع– شغيللعمليةخطط:الم عينة.ورقةدونبكالخاصةالت

قدّم سمهذايُ سيةوالمصطلحاتالمفاهيميجمعكماالبيانات.وتحليلوالبرنامجالمعدات،حولالمعلوماتذلكفيبماالنظام،علىعامةنظرةالق األسا
ضمنة شكلٍالصلةذاتوالمنتجاتوالتطبيقاتالبيانات،وأوراقالمواصفات،علىلالطالعكذلك.الوثائقفيالمُ ل،ب فصّ جعمُ أنظمةمنتجصفحةرا
سل سل NextSeqالت NextSeqو1000 .Illuminaموقععلى2000

سلتقنياتمنالتاليالجيل1 سل الت
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صادر إلضافيةالم ا
سلبأجهزةالخاصةالدعمصفحاتتقدم سل NextSeqالت NextSeqو1000 نللنظام.إضافيةمصادرIlluminaموقععلى2000 تلكوتتضمّ

ستنداتالمتوافقة،والمنتجاتوالتدريب،البرامج،منتجاتالمصادر جعالتالية.والم ستمرارالدعمصفحاترا حدثعلىللحصولبا اإلصدارات.أ

الوصفالمصدر

شاءأداةهوالمخصصالبروتوكولمحدد عدادلطريقةمخصصةشاملةتعليماتإلن شغيلبك،الخاصةالمكتبةإ وت
ستوىلتحسينخياراتمعالتحليل،وطريقةالمعلمات، التفاصيل.م

سالمةاالمتثالدليل سلألجهزةوال سل الت
NextSeq NextSeqو1000 2000

ستند )1000000111928رقم(الم

عتباراتحولمعلوماتيقدم سالمةا شغيلية،ال علىعالماتووضعاالمتثالوبياناتالت
الجهاز.

صاالمتثالدليل نظامقارئبوحدةالخا
)RFID(الراديوموجاتترددتعريف
ستند )1000000002699رقم(م

ستخدامالهويةتحديدقارئحولمعلوماتيقدم الجهاز،في)RFID(الراديوموجاتبا
شهادات عتباراتاالمتثال،و سالمة.وا ال

لنظاموتخفيفهاالمكتباتخواصتغييردليل
NextSeq ستند2000و1000 رقم(الم

1000000139235(

شغيليدويًاوتخفيفهاالمجهزةالمكتباتخواصتعديلحولتعليماتيقدم سل،لت سل الت
عداد االختيارية.PhiXالتحكموحدةوإ

شرعدليل NextSeqالمخصصالم
ستند2000و1000 رقم(الم

1000000139569(

ستبدالحولمعلوماتيقدم شرعا سلم سل شرعIlluminaشركةت سلبم سل مخصص.ت

سلنظامدليل سل NextSeqالت 2000
ستند )1000000109376رقم(م

قدّم شغيلحولوتعليماتالجهاز،مكوناتحولعامةنظرةيُ جراءاتالجهاز،ت الصيانةوإ
شاف ستك وإصالحها.األخطاءوا

عداددليل سلنظامموقعإ سل NextSeqالت
ستند2000 رقم(الم

1000000109378(

ساحةمواصفاتيقدم عتباراتالكهربية،والمتطلباتالمختبرية،الم شبكة.البيئةوا وال

BaseSpaceتعليمات
(help.basespace.illumina.com(

ر ستخدامحولالمعلوماتيوفّ سلمركزا سل المتاحة.التحليلوخيارات™BaseSpaceت

شرمحوالتتجميعدليل ستندالمؤ رقم(الم
1000000041074(

ر ستراتيجياتالتجميعإرشاداتيوفّ شراتوإ المزدوجة.المؤ

سالت سل ستندIlluminaمحولت رقم(م
1000000002694(

ر سالتقوائميوفّ سل عدادلمجموعاتالمحولبت .Illuminaلدىالمكتبةإ
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ت زمعدا الجها
ن جهزةتتضمّ سلأ سل NextSeqالت NextSeqو1000 شةالطاقة،زر2000 شا شريطالمراقبة،و ستهلكاتوحجرةالحالة،و .USBومنافذالم

شكل  الخارجيالنظاممكونات1ال

A.ححجرة رشّ ر:الهواءمُ حإلىالوصولإمكانيةتوفّ رشّ بديل.هواءمُ
B.شة ن:باللمستعملمراقبةشا ستخدامالجهازعلىواإلعدادالتهيئةتمكّ جهةبا التحكم.برنامجوا
C.صالعملسيرعبرالنظامانتقالبمجرّدالفاتحاللونيتقدّم:الحالةشريط شيربه.الخا سجياألزرقاللونيُ سبيل(علىالتفاعليةإلىوالبنف

شغيل)،عمليةقبلمافحوصاتالمثال، شيرالت سل).عمليةاكتمالالمثال،سبيل(علىالمهمةوالبياناتاللحظاتإلىاأللوانتعددويُ سل الت
شير األهمية.بالغةاألخطاءإلىاألحمرالضوءيُ

D.شيرالجهازطاقةفييتحكم:الطاقةزر نإذاماإلىوي شغيلقيدالنظامكا )الت ضاءً فًاأو(مُ )العملعنمتوقّ صلولكنهمتوقفًاأو(مطفأً متّ
(يومض).المترددبطاقة التيار

E. منفذUSB البيانات.لنقلالخارجيالمحمولاألقراصمحركلتوصيل:3.0
F. منافذUSB المفاتيح.ولوحةالماوسلتوصيل:2.0

اإلضافيةوالتوصيالتالطاقة

مكنك الجهاز.منالخلفيالجانبعلىاألخرىاإلضافيةوالتوصيالتUSBومنفذ الطاقة،مفتاحإلىللوصولبرفقالجهازتحريكيُ

خترتحالفيإيثرنتمنفذيإلىباإلضافةللجهاز،الطاقةتوصيلفيللتحكمومدخلالمفتاحعلىالجهازمنالخلفيالجزءيحتوي اإليثرنت.توصيلا
ر USBمنفذيوفّ ستندالتيالمنصةتلكعلىمدعوم غيرexFAT(البياناتلنقلمحمولخارجيأقراصمحركلتوصيل الخيار3.0 نظامإلىت

شغيل ).Linuxالت

جهزةتأتي سلأ سل NextSeqالت NextSeqو1000 زة2000 جهّ سيعإيثرنتبمنفذيمُ مكنالمثال،سبيلعلىومرونته.النظامقدرةنطاقلتو يُ
حدإيثرنتمنفذتخصيص خليشبكةأقراصبمحركلالتصالوا سلمركزمثلالخارجيلالتصالاآلخرالمنفذوتخصيصدا سل أوBaseSpaceت

ستباقي.الدعم اال
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شكل  الخلفيةاللوحةمكونات2ال

A.شغيل:الكهربائيالفصلمفتاح شغيله.وإيقافالجهازلت ت
B.سالكتوصيل:الطاقةمدخل الطاقة.أ
C.االختياري.إيثرنتكبلتوصيل:)2(إيثرنتمنافذ
D. منفذUSB البيانات.لنقلالخارجياألقراصمحركلتوصيل:3.0

المستهلكاتحجرة

ستهلكاتحجرةتحتوي شة،علىالم خففة،والمكتبةالتدفقخليةذلكفيبماالخرطو شغيلالمُ سل.لت سل الت

شكل  ستهلكاتحجرة3ال حملةم مُ

A.شة شفة،والموادوالمكتبة،التدفق،خليةعلىتحتوي:الخرطو شفةالموادوتجمعالكا ستخدمةالكا شغيل.أثناءالم الت
B.شةيحمل:الدرج سل.أثناءالخرطو سل الت
C.ستهلكات.حجرةإلىالوصولإمكانيةلتوفيريفتح:القناع الم
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رنامج لالب كام المت
شغيلعملياتبتنفيذتقوممتكاملةتطبيقاتالنظامبرامجحزمةتتضمن سلت سل والتحليل.الت

NextSeqالتحكمبرنامج• م—1000/2000 شغيلعملياتفيللتحكّ جهةوتوفيرالجهازت عدادالنظام،تهيئةبغرضوا شغيلوإ سلت سل الت
حصاءاتومراقبة شغيلإ سل.تقدّمأثناءالت سل الت

جري—)RTA3(الفعليالوقتفيالتحليلبرنامج• ستدعاءللصورةتحليلًايُ شغيل.أثناءالقاعديواال جعالمعلومات،منلمزيدالت خراجرا إ
سل سل .51الصفحةعلىالت

سخخدمة• سخ:العالميةالن سلالخاصةاإلخراجملفاتلن سل شغيلمجلدمنبالت سلمركزإلىالت سل ومجلدأمكن)(إنBaseSpaceالت
مكنكإذاإلخراج إليها.الوصوليُ

عدّ مبرنامجيُ لتفاعليًاالتحكّ شغِّ سخوخدمةالفعليالوقتفيالتحليليقومتلقائيًا.الخلفيةفيتجريالتيالعملياتويُ شغيلالعالميةالن الجاريةالعملياتبت
فقط.الخلفيةفي

النظاممعلومات

سرىالعلياالزاويةفيالتحكمبرنامجقائمةحدد سملفتحاليُ نالبرنامج".حول"معلوماتAboutق سميتضمّ البرنامج"حول"معلوماتAboutق
شركةالخاصةالتواصلمعلومات التالية:النظامومعلوماتIlluminaب

سلرقم• سل الجهازت

سم• الكمبيوترجهازا

النظاممجموعةإصدار•

صنظامإصدار• شغيل الخا بالصورةالت

ساب• جماليح شغيلعملياتإ الت

والتنبيهاتاإلشعارات

شعاراتأيقونةتقع منىالزاويةفياإل منىاللوحةتنزلقما،خطأأوتحذيرٍحدوثعندالعليا.اليُ شعارات.إلىلإلشارةاليُ وقتأيفياأليقونةحدداإل
شعاراتقائمةلعرض سابقةأوالحاليةباإل واألخطاء.التحذيراتعلىلالطالعال

شغيلعمليةتوقفالولكنهالها،االنتباهالتحذيراتتتطلب• جراءاتخاذتطلبأوالت ستالمها.االستجابةبخالفإ با

جراءاتاتخاذاألخطاءتتطلب• شغيلعمليةبدءقبللحلهاإ شروعأوالت بها.ال

التحكمبرنامجشاشةتصغير

شةبتصغيرقم خرى.تطبيقاتإلىللوصولالتحكمبرنامجشا حالمثال،سبيلعلىأ جلمنللتصفّ شففياإلخراجمجلدإلىالوصولأ ستك "م
العينة.أوراقعلىالعثورأوالملفات"

Minimizeحددالتحكم،برنامجقائمةمن.1 Applicationالتطبيق).(تصغير
شةتصغيرتم التحكم.برنامجشا

NextSeqحددالتحكم،برنامجلتكبير.2 1000/2000 Control Softwareالتحكم(برنامجNextSeq شريطمن)1000/2000
األدوات.
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رة تإدا عمليا ال
شةتعرض Processشا Managementشغيلعملياتالعمليات)(إدارة خزنةالمؤقتةالت .usr/local/illumina/runs/فيالمُ
عرَّف شغيلعمليةكلتُ شغيل،عمليةتاريخحسبت عرِّف.واالسمالت شغيل،عمليةحالةمثلالمعلوماتتظهروالمُ اإلخراجومجلدالثانوي،والتحليلالت

سحابة شغيلعمليةلكلوال شغيلعمليةحددكذلك.ت ،Q30%الجودةدرجةومتوسطالعمل،سيرذلكفيبمااإلضافية،المعلوماتلعرضالت
جمالي شغيلعملياتلحذفاإلجمالي.والناتجالفلتر،منتمرالتيالقراءاتوإ ساحة،وتوفيرالت جعالم سحرا ساحةم الصفحةعلىالصلبالقرصم

جعالجهاز،فيالتحليلترتيبإلعادة.68 عادةرا شغيلعمليةترتيبإ .74الصفحةعلىالت

التشغيلعمليةحالة

سمهذايعرض شغيلعمليةحالةالق سل:ت سل الت

شغيلعملية—التقدمقيد• سلت سل التقدم.قيدالت

شغيلعملية—مكتملة• سلت سل كتملة.الت مُ

فت—متوقفة• شغيلعمليةتوقّ سل.ت سل الت

شغيلعملية—خطأوقوع• سلت سل ما.خطأبهاالت

الثانويالتحليلحالة

سمهذايعرض خلDRAGENلخادمالثانويالتحليلحالةالق سلمركزفيالتحليلحدثإذامتاح)(غيرN/Aسيعرضالجهاز.دا سل ت
BaseSpace.

بعد.DRAGENتحليليبدألم—تبدألم•

التقدم.قيدDRAGENخادمتحليل—التقدمقيد•

فت• ف—توقّ .DRAGENخادمتحليلتوقّ

.DRAGENخادمتحليلعندماخطأوقع—خطأحدث•

.DRAGENخادمتحليلاكتمل—اكتمل•

اإلخراج.مجلدحالة

سمهذايعرض سخهايجريالتيالملفاتحالةالق اإلخراج:مجلدإلىن

سخيجري—التقدمقيد• اإلخراج.مجلدإلىالملفاتن

سختم—اكتمل• بنجاح.اإلخراجمجلدإلىالملفاتن

)BaseSpaceتسلسل(مركزالسحابةحالة

سميعرض سلمركزإلىتحليلهايجريالتيالملفاتحالةالق سل سحابة:عبرBaseSpaceت ال

•In Progressمبرنامجيقوم—التقدّم)(قيد سلمركزإلىالملفاتبتحميلالتحكّ سل .BaseSpaceالت

•Complete(اكتمال)—سلمركزإلىالملفاتتحميلتم سل بنجاح.BaseSpaceت
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وإصالحهاالحالةمشكلةحل

نحالفي• شغيلكا شةفأغلقالتقدّم،قيدالت عدثمدقائق،خمسلمدةوانتظرالعملية،إدارةشا فتحها.أ

شغيليكنلمإذا• عدثمّومنللجهاز،الطاقةدورةبإجراءفقمالتقدّم،قيدالت شةفتحأ جعالعملية).(إدارةProcess Managementشا را
عادة شغيلإ .75الصفحةعلىالجهازت

خطط روتوكولمُ التسلسلب
ح وضّ سلبروتوكولالتاليالمخططيُ سل ستخدامالت NextSeqبا 1000/2000.

لكيفية التسلسلعم
ل شكّ شاءيُ سلالعناقيد،إن سل سلعملياتوالتحليلوالت سل جرىالتيالت سلنظامعلىتُ سل NextSeqالت NextSeqو1000 كلتحدث.2000
شغيلعمليةأثناءتلقائيًاخطوة سل.ت سل جراءيتمالنظام،تهيئةوحسبالت شغيل.اكتمالبعدالجهازخارجالتحليالتمنالمزيدإ الت

شاء العناقيدإن

شرطةإلىتلقائيًا1المكتبةخواصتغييريتم حاديةأ شاءخاللالجهاز.فيأكثرتخفيفهاويتمأ ربطالعناقيد،إن سطحالمفردةDNAجزيئاتتُ التدفقخليةب
م ضخّ ستغرق.2العناقيدلتكوينوتُ شاءي ساعات.4منيقربماالعناقيدإن

رفقةمحوالتتملكالتيRNAالريبوزيالنوويالحمضأوDNAالنوويالحمضعينة1 سل.مُ سل اإلعداد.طرقتتفاوتللت
سيليةمجموعة2 شرطةمنن نتجالتيالتدفقخليةعلىDNAالنوويالحمضأ سلقراءةتُ سل نتجالتدفقخليةعلىDNAنوويحمضشريطكلواحدة.ت ا،يُ قالبً

سخ.آالفأومئاتمنالعنقوديتكوّنحتىتضخيمهيتموالذي ل،سبيلعلىالن نتجالمثا قراءة20000أومفردةقراءة10000عنقود10000ذاتتدفقخليةتُ
مقترنة.نهايةذات
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التسلسل

ستخدامالعناقيدتصويريتم حدةخضراءقناةقناتين،ذاتكيمياءبا حدة،زرقاءوقناةوا شفيروا تصويربعداألربعة.بالنيوكليوتيداتالخاصةالبياناتلت
شريحةتصويريتمالتدفق،خليةفيشريحة كررالتالية.ال سلدوراتمندورةلكلالعمليةتُ سل فيالتحليلبرنامجيقومدورة).لكلدقائق5(حواليالت
ستدعاءبإجراءالفعليالوقت سجيلوالفلترة،1القاعدياال الصورة.تحليلبعد2الجودةوت

ليالتحليل األوّ

ستدعاءملفاتبنقلالتحكمبرنامجيقوم جلمنالمحدداإلخراجمجلدإلى) تلقائيًاcbcl(*.3القاعدياال شغيل.تقدمأثناءوذلكالبيانات،تحليلأ أثناءالت
شغيلعملية سل،ت سل ستدعاءالصورةتحليلبإجراء)RTA3(الفعليالوقتفيبرنامج التحليليقومالت اكتمالعند.4البياناتتوزيعوالقاعديواال

سل، سل لديك.النظاموتهيئةالتطبيقعلىالثانويةالبياناتتحليلطريقةتعتمدالثانوي.التحليليبدأالت

الثانويالتحليل

ل مثِّ سلمركزيُ سل سبةبيئةBaseSpaceت سحابيةالحو شركةال جلمنIlluminaل شغيل،مراقبةأ كماوالتآزر.والتخزينالبيانات،وتحليلالت
ستضيف سلمركزوتطبيقاتDRAGENخادمي سل شائعةالتحليلطرقتدعمالتي،BaseSpaceت سل.إلجراءال سل الت

جري ستخدامخاللمنثانويًاتحليلًاDRAGENخادميُ حدا سلتحليلاكتمالبعدالمتاحةالتحليلأنابيبأ سل لي.الت األوَّ

ستخدامحالفي سحابةوضعا ستعيدالهجين،الوضعأوال شغيلعمليةإدخالوملفاتالمرجعيوالجينومالعينة،ورقةDRAGENخادمي خاللمنالت
عداد شغيلعمليةإ سلمركزفيبالجهازالت سل ستدعاءبياناتتحميليجري.BaseSpaceت سلالقاعدياال سل وضعفيتلقائيًا،)cBCL(المت

سحابة، سلمركزإلىال سل شرعكما،BaseSpaceت سلمركزي سل الهجين،الوضعفي.DRAGENلخادمالثانويالتحليلفيBaseSpaceت
جرى مكنالجهازفيDRAGENلخادمالثانويالتحليليُ حددمجلدفياإلخراجملفاتتخزينويُ سحابة.فيأومُ ال

ستخدامحالفي ستعيدالمحلي،الوضعا شغيلعمليةإدخالوملفاتالمرجعيوالجينومالعينة،ورقةDRAGENخادمي أنظمةخاللمنالمقدمةالت
سل سل NextSeqالت NextSeqو1000 جرى.2000 مكنالجهازفيDRAGENلخادمالثانويالتحليليُ مجلدفياإلخراجملفاتتخزينويُ
خراج حدد.إ ستباقية،المراقبةعمليةتحديدحالفيمُ شغيلعمليةومراقبةاال مكنوالتخزين،الت شروعكذلكيُ مركزتطبيقاتخاللمنالتحليلفيال

سل سل سل.عمليةاكتمالبعدBaseSpaceالت سل الت

ستخدامعند ستقل،الوضعا شغيلعمليةبإعدادقمالم وصىعينة.ورقةدونالت سيريُ خصصةالتحليلعملسيرلعملياتهذاالعملب منتبدأالتيالمُ
ستدعاء سلالقاعديبيانات اال سل ).cBCL(المت

سلمركزحولالمعلوماتمنالمزيدعلىلالطالع• سل جع،BaseSpaceت سللمركزاإلنترنتعبرالتعليماترا سل .BaseSpaceت

جع،DRAGENخادمحولالمعلوماتمنالمزيدعلىلالطالع• .DRAGEN Bio-ITلمنصةالدعمصفحةرا

جعالتطبيقات،جميعحولعامةنظرةعلىلالطالع• .BaseSpaceتطبيقاترا

شرائحإحدىفيعنقودلكل)TأوGأو،Cأو،A(األسسإحدىتحديد1 محددة.بدائرةال
ستدعاءلكلالجودةمؤشراتمنمجموعةيحسب2 سي،ا سا ستخدمثمأ شرقيمةي الجودة.درجةعنللبحثالمؤ
سياالستدعاءعلىيحتوي3 سجلاألسا قترنةالجودةدرجاتو سل.دورةكلفيعنقودلكلالمُ سل ت
زتحليلعملية4 ميّ المجموعات.إحدىفيمكتبةلكلالقراءاتتُ
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https://support.illumina.com/help/BaseSpace_Sequence_Hub/Source/HomePages/Home_Page_BaseSpace_Sequence_Hub.htm
https://support.illumina.com/sequencing/sequencing_software/dragen-bio-it-platform/documentation.html
https://www.illumina.com/products/by-type/informatics-products/basespace-sequence-hub/apps.html


النظامتهيئة
قدّم سمهذايُ صالنظامإلعدادالتعليماتالق عداداتأوصافذلكفيبمابك،الخا البرنامج.إ

مبرنامجالتعليماتهذهتصف شكلالتحكّ سي،ب سا رمعأ شبكةتهيئةحولالمعلوماتبعضتوفّ شغيل.ونظامال الت

ستخدامسيطالبك Googleا Chromeسجيلمفتاححلقةقفلبإلغاءالجهازعلى مكنكبك.الخاصةالدخولت وإلغاؤها.المطالبةتجاهليُ

ت طلبا بمت ستخدمحسا المُ
شغيلنظاميملك سابات:ثالثةLinuxالت ح

سؤولالجذر• األعلى)(الم

•ilmnadmin(سؤول (الم

•ilmnuser(ستخدم (الم

ساب سؤولح صممالم NextSeqالتحكمبرنامجتحديثمثلفقطالنظامتحديثاتلتطبيقمُ خاللمنلالستخدامأو،1000/2000
حرِّكلتركيبالمعلوماتموظفي تكنولوجيا دائم.شبكةأقراصمُ

سل،ذلكفيبمااألخرى،الوظائفجميعبأداءقم سل سابمنالت ستخدم.ح الم

المروركلمةمتطلبات

شرع ساباتلجميعالمروركلمةتغييرفيالميدانيةالخدمةمهندسي ستكمالبعدالثالثةالح 180كلالمروركلماتجميعبتحديثقمالجهاز.تثبيتا
بذلك.المطالبةعنديومًا

سة سيا اإلعدادال

مروركلماتخمستذكرالمروركلمةمحفوظاتفرض

سجيلمحاوالتعشرالتأمينعتبة صالحةغيردخولت

حرفعشرةالمروركلمةلطولاألدنىالحد أ

حرفثالثةاألحرفتنوّعمناألدنىالحدّ صغيرًاوحرفًاكبيرًا،وحرفًاالرقم،يلي:ماتضمّأ
ورمزًا

حرفثالثةالمتكررةلألحرفاألقصىالحدّ أ

ستوفيأنيجبالمروركلمات لالتعقيدمتطلباتت عطّ مُ

ستخدامالمروركلماتتخزين شفيربا لالمعكوسالت عطّ مُ

سات1الجدول  االفتراضيةالمروركلمةسيا

ستند صدار1000000109376رقمالم 05ARAإ

الستخدام لفيل ط.البحثيالمجا خصصغيرفق الستخداممُ إلجراءاتفيل صية.ا التشخي

9

سلنظامدليل سل NextSeqالت 2000و1000



جديدمستخدمإضافة

ل.1 .ilmnadminإلىالدخولسجِّ

سدلةالقائمةافتحثمّومنالطاقة،زرحدد.2 .ilmnadminلـالمن

Accountحدد.3 Settingsعدادات ساب)(إ .الح

لثمّومنالقفل)(إلغاءUnlockحدد.4 .ilmnadminمروركلمةأدخِ

Addحدد.5 Userستخدم)(إضافة .م

سابنوعحدد.6 سيالح سمأدخلثمّومنالقيا ستخدما جديدًا.م

Setحدد.7 password nowلثمّومناآلن)مروركلمة(تعيين مرور.كلمةأدخِ

.(إضافة)Addحدد.8
ضاف ستخدميُ ستخدمين.قائمةإلىالجديدالم الم

حصل.9 ستخدموصولإمكانيةعلىا NextSeqتحكمبرنامجإلىالم يلي.كما1000/2000

a.الطرفية.المحطةافتح

b.ل يلي:ماأدخِ
 $>sudo usermod -a -G ilmnusers <new user name

c.ل لبإذاilmnadminمروركلمةأدخِ ذلك.طُ

ستخدمأذوناتتعيينلتأكيد.10 يلي.بماقمبنجاح،الم

a.ل سابإلىالدخولسجِّ ستخدمح جديد.م

b.مبرنامجإلىانتقل NextSeqتحكّ 1000/2000.

c.حددالتحكم،برنامجقائمةمنSettings(اإلعدادات).

d.د ختياركمنتأكّ سارا االفتراضي.اإلخراجمجلدأدنىوحفظهاإلخراجمجلدلم
سارتحديدمنتمكّنتإذا خطاء،أيدونوحفظهاإلخراجمجلدم نأ عيَّ ستُ بنجاح.األذوناتف

المروركلمةتعيينإعادة

ح وضّ سمهذايُ عادةكيفيةالق ستعادةالجذر.مروركلمةأوilmnadminأو،ilmnuserتعيينإ عادةتؤديالمُتاحة.غيرالمروركلمةا كلمةضبطإ
سابتأمينتجاوزإلىبكالخاصةالمرور أنقبلدقائق10االنتظارعليكيجبالمرور.كلمةإلدخالالصحيحةغيرالمحاوالتمنالعديدبعدالح
ن عادةمنتتمكّ سجيلمحاولةأوبكالخاصةالمروركلمةضبطإ الدخول.ت

ilmnuserمروركلمةتعيينإعادة

مكنك عادةيُ الجذر.مروركلمةأوilmnadminمروركلمةتعلمكنتإذاilmnuserمروركلمةتعيينإ

ل.1 .ilmnadminإلىالدخولسجِّ

الطرفية.المحطةافتح.2

ل.3 sudoأدخِ passwd ilmnuser.

ل.4 الحال.فيilmnadminمروركلمةأدخِ

ل.5 الحال.فيجديدةilmnadminمروركلمةأدخِ

د.6 عِ الجديدة.المروركلمةلتأكيدالحالفيجديدةilmnuserمروركلمةكتابةأ
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ilmnadminمروركلمةتعيينإعادة

مكنك عادةيُ الجذر.مروركلمةتعلمكنتإذاilmnadminمروركلمةتعيينإ

ل.1 الجذر.إلىالدخولسجِّ

الطرفية.المحطةافتح.2

ل.3 passwdأدخِ ilmnadminمروركلمةلتغييرilmadminلأو passwdأدخِ ilmnuserمروركلمةلتغييرilmnuser.

ل.4 الحال.فيالجديدةالمروركلمةأدخِ

د.5 عِ الجديدة.المروركلمةلتأكيدالحالفيالجديدةالمروركلمةكتابةأ

الجذرمروركلمةتعيينإعادة

ستخدمالجذر،مروركلمةتعيينإلعادة حدا التالية:الخياراتأ

خرمنالمروركلمةتعلمكنتإذا• شغيل،نظامصورةبهاالتقطتمرةآ ستعدالت المحفوظة.الصورةتلكفا

رالكنتإذا• .Illuminaلدىالتقنيالدعممعفتواصلالمرور،كلمةتتذكّ

الستباقيوالدعمBaseSpaceالتسلسلمركزتهيئة ا
ستخدم BaseSpaceلتهيئةالتاليةالتعليماتا Sequence Hubسل(مركز سل ستباقيوالدعم)BaseSpaceت صالنظامفياال بك.الخا
سابإلعداد سلمركزفيح سل جع،BaseSpaceالت سللمركزاإلنترنتعبرالتعليماترا سل .BaseSpaceالت

.(اإلعدادات)Settingsحددالتحكم،برنامجقائمةمن.1

سبة.2 سلمركزإلعداداتبالن سل ستباقي،والدعمBaseSpaceت حدحدداال التالية:الخياراتأ

والمتطلباتالوصفخيار

ستباقي*الدعم لفقطاال شافIlluminaإلىالجهازأداءبياناتأرسِ ستك شكلوإصالحهااألخطاءال سرع.ب أ
باإلنترنت.اتصالًايتطلب

ستباقيةالمراقبة عمليةومراقبةاال
شغيل الت

سجلوملفاتInterOpملفاتإرسال سلمركزإلىال سل جلمنBaseSpaceت أ
شغيلعمليةمراقبة افتراضيًا.الخيارهذايعدبعد.عنالت
شاءيتطلب سابإن سلبمركزح سل باإلنترنت.واالتصالBaseSpaceت

ستباقيةالمراقبة عمليةومراقبةاال
شغيل والتخزينالت

سجل،وملفات،InterOpملفاتأرسل شغيلعمليةوبياناتال سلمركزإلىالت سل ت
BaseSpaceجلمن جراءالمراقبةأ بعد.عنالتحليلوإ

شاءيتطلب سابإن سلبمركزح سل عينة.وورقةباإلنترنتواالتصالBaseSpaceت

Noneشغيلعملياتاتصالبقطعقمشيء)(ال ساباتمنالت سلمركزح سل ترسلوالBaseSpaceت
ستباقيللدعمالجهازأداءبيانات .Illuminaلدىاال

صدارحسب* سميختلفقدالتحكم،برنامجإ الدليل.هذافيالموجوداالسمعنالبرنامجواجهةعلىاإلعدادهذاا
ستثناءخيارأيتحديدعند ستباقي.الدعمتمكينيتمشيء)،(الNoneبا عدّاال علىبكالخاصةاألداءبياناتعرضلكتُتيحمجانيةخدمةهذهتُ
شافIlluminaلدىالصيانةلفرقوتُتيحMyIlluminaلدىالعمالءمعلوماتلوحة ستك شكالتا سرع.بصورةوإصالحهاالم أ

شغيليتم شغيلعمليةمراقبةت ستباقيةوالمراقبةالت .شيء)(الNoneحددالخدمة،هذهفياالشتراكإللغاءافتراضيًا.اال

.6رقم الخطوةإلىفتابعذلك،خالففعلتإذالإلنهاء.(حفظ)Saveفحدد،2رقمالخطوةفيشيء)(الNoneبتحديدقمتإذا.3
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سلمركزخادمموقعحدداالستضافة،موقعقائمةمن.4 سل البيانات.تحميليتمحيثBaseSpaceت
د ستخداممنتأكّ منها.بالقربأومنطقتكفياالستضافةموقعا

نإذا.5 شتراكلديككا سسة،فيا لالمؤ سمفأدخِ ستخدمURL(المجالا سابفي) المُ سلمركزح سل لديك.BaseSpaceت
.https://yourlab.basespace.illumina.comالمثال:سبيلعلى

.(حفظ)Saveحدد.6

دموقعحدد إلخراجمجلّ ضيا را الفت ا
ستخدم سمهذافيالتعليماتا مكنكاالفتراضي.اإلخراجمجلدموقعلتحديدالق شغيلعمليةلكلاإلخراجمجلدتغييريُ عدادخاللت شغيل.عمليةإ الت
ستدعاءملفاتالبرنامجيحفظ سل القاعدياال سل شغيلوبياناتcBCL1المت داألخرىالت اإلخراج.بمجلّ

شاءيلزم دإن سلمركزتهيئةتتملممااإلخراجمجلّ سل ستباقية،للمراقبةBaseSpaceالت شغيلعمليةومراقبةاال ستخدم.والتخزينالت شبكةمحركا
خلاإلخراجمجلديؤثراالفتراضي.اإلخراجمجلدبوصفهخارجيًامحركًاأو شكلالجهازدا شغيلعمليةعلىسلبيب سلت سل بك.الخاصةالت

رجيالمحركإخراجمجلدحدد الخا

ستخدم وصىاالفتراضي.اإلخراجمجلدبوصفهخارجيمحمولمحركلتحديدالتاليةالتعليماتا NFTSإلىتهيئتهتمتالذاتيةبالطاقةيعملبمحركيُ
.GPT/EXTAأو

ل.1 ستخدامخارجيًامحمولًامحركًاوصِّ الجهاز.منالخلفيةأوالجانبيةالناحيةعلى3.0USBمنفذبا
د سمحالخارجيالمحمولالمحركأنمنتأكّ Readإلىتعيينهتمإذااألذونات.بكتابةي Onlyنلنفقط)،(القراءة حفظمنالتحكمبرنامجيتمكّ

إليه.البيانات

شاءقم.2 االفتراضي.اإلخراجمجلدموقعالمجلدهذاسيصبحالخارجي.المحمولمحركعلىجديدمجلدبإن
ب NextSeqالتحكمبرنامجيتطلّ ستويين1000/2000 خلةالمجلداتمنم خارجي.محمولكمحركالموقععلىللتعرّفاألقلعلىالمتدا

.(اإلعدادات)Settingsحددالتحكم،برنامجقائمةمن.3

سارحدد.4 الخارجي.المحمولالمحركعلىالجديدالمجلدإلىوانتقلاالفتراضي،اإلخراجمجلدأدنىالحالي،المجلدم

ختياري].5 Onlineحددتإذا[ا Run Setupعداد شغيل(إ Runأدنىيندرجالذياإلنترنت)عبرالت Modeشغيل)،(وضع حدوحددالت أ
سدلةالقائمةمنالخيارات المضيف.لموقعالمن

.(حفظ)Saveحدد.6

إلخراجمجلدتحديد ضيا الفترا كةلمحركا الشب

ستخدم لاالفتراضي.اإلخراجمجلدموقعوحدددائمشبكةمحركلتركيبالتاليةالتعليماتا مثّ اإلنترنتملفات)/نظامSMB(الخادمرسائلقالبيُ
شترك شبكةملفونظام)CIFS(الم NextSeqجهازعلىشبكةمحركلتركيبالوحيدةالمدعومةالطرق)NFS(ال شكل1000/2000 دائم.ب

)CIFS(المشتركاإلنترنتملفات)/نظامSMB(الخادمرسائلتركيب قالبتعليمات

نإذا.1 NextSeqالتحكمبرنامجكا Minimizeفحددمفتوحًا،1000/2000 Applicationالتطبيق)(تصغير.

ل.2 .ilmnadminإلىالدخولسجِّ

سياالستدعاءعلىيحتوي1 سجلاألسا قترنةالجودةدرجاتو سل.دورةكلفيعنقودلكلالمُ سل ت
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.(التطبيقات)Applicationsحدد.3

فضالت).Favoritesأدنىيندرجالذيطرفية)(محطةTerminalحدد.4 (المُ

sudoأدخل.5 touch /root/.smbcredsحددثمّومنEnter(إدخال).

ل.6 لبإذاilmnadminمروركلمةأدخِ ذلك.طُ
عدّ ستخدممرةكلفيمطلوبةilmnadminمروركلمةتُ .sudoأمرت

ل.7 sudoأدخِ gedit /root/.smbcreds،حددثمّومنEnter(إدخال)ىالنصيالملفلفتح سمَّ .smbcredsالمُ

ل،smbcreds.النصيالملففتحعند.8 عتمادبياناتأدخِ سجيلا شبكةالدخولت سيقبكالخاصةلل التالي.بالتن
>username=<user name

>password=<password

>domain=<domain_name

ستخدم،السممطلوبةغيراألقواس عتمادوبياناتالمروروكلمةالم عتمادبياناتالمجال.ا نحالفيفقطضروريةالمجالا سابكا عدعنالح بُ
المجال.منجزءًا

غلق(حفظ)Saveحدد.9 الملف.وأ

سمعرِّف.10 سمالخادما شتركالمجلدوا شتركاإلنترنتملفات)/نظامSMB(الخادمرسائلقالبلخادمالم لديك.)CIFS(الم
جدأاليجب سافاتتتوا سمفيم سمالخادما شترك،المجلدوا المثال:سبيلعلىالم
سم Myserver-myinstitute-03أو192.168.500.100الخادم:ا

سم شترك:المجلدا share1/الم

sudoأدخلالطرفية،المحطةفي.11 chmod 400 /root/.smbcredsحددثمّومنEnter(إدخال)ن حقعلىالحصولمنللتمكّ
.smbcreds.النصيالملفإلىالوصول

sudo<أدخل.12 mkdir /mnt/<local name.
>local name<سمهو شبكةمحركفيالجديدالدليلا صال سافات.علىيحتويوقدبكالخا الجهاز.علىسيظهرالذيالدليلهوهذام

.(إدخال)Enterحدد.13

sudoأدخل.14 gedit /etc/fstabحددثمومنEnter(إدخال).

.(إدخال)Enterحددثمّومنالملفنهايةفييليماأدخل،fstabملففتحعند.15

l// <Server name>/<Share name> /mnt/<local name> cifs
credentials=/root/.smbcreds,uid=ilmnadmin,gid=ilmnusers,dir_

mode=0775,file_mode=0775,_netdev,x-systemd.automount,sec=ntlmssp 0 0

غلق(حفظ)Saveحدد.16 الملف.وأ

sudoأدخلالطرفية،المحطةفي.17 mount -a -vvvحددثمّومنEnter(إدخال).
حرك شبكةمُ تال mnt/<local/<كـاآلنمُثبّ name.

نإذامماللتأكد.18 df<<أدخلصحيحًا،التثبيتكا | grep <local name<حددثمّومنEnter(إدخال).
سميظهرأنيجب شاركة).(ملفfileshareا الم

ل.19 sudomkdir<أدخِ /mnt/<local name>/<output directoryشاء خلفرعيمجلدإلن لالمحلي.الدليلدا مثّ يُ
>output directory<االفتراضي.اإلخراجمجلدموقع

ب NextSeqالتحكمبرنامجيتطلّ ستويين1000/2000 خلةالمجلداتمنم ت.شبكةكمحركالموقععلىللتعرّفاألقلعلىالمتدا مثبّ

عد.20 شغيلأ جعالجهاز.ت عادةرا شغيلإ .75الصفحةعلىالجهازت
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ن.21 شبكةمحركعيِّ تال جعاالفتراضي.اإلخراجكمجلدالدائمالمثبّ شبكةمحركتحديدرا علىاالفتراضي.اإلخراجمجلدبوصفهالثابتال
.14الصفحة

شبكةملفاتتركيب نظامتعليمات )NFS(ال

نإذا.1 NextSeqالتحكمبرنامجكا Minimizeفحددمفتوحًا،1000/2000 Applicationالتطبيق)(تصغير.

ل.2 .ilmnadminإلىالدخولسجِّ

سمعرِّف.3 شبكةملفاتنظاملخادمالخادما لديك.)NFS(ال
جدأاليجب سافاتتتوا سمفيم المثال:سبيلعلىالخادم،ا
سم Myserver-myinstitute-03أو192.168.500.100الخادم:ا

.(التطبيقات)Applicationsحدد.4

فضالت).Favoritesأدنىيندرجالذيطرفية)(محطةTerminalحدد.5 (المُ

sudo<أدخل.6 mkdir /mnt/<local nameحددثمّومنEnter(إدخال).
>local name<سمهو شبكةمحركفيالجديدالدليلا صال بك.الخا

sudoأدخل.7 gedit /etc/fstabحددثمومنEnter(إدخال).

.(إدخال)Enterحددثمّومنيليماأدخل،fstabملففتحعند.8
shareالخادم:/اسم //mnt/<local name> nfs x-systemd.automount,defaults 0 0

غلق(حفظ)Saveحدد.9 الملف.وأ

sudoأدخلالطرفية،المحطةفي.10 mount -a -vvvحددثمّومنEnter(إدخال).
شبكةمحرك خلmnt/directory/فياآلنمثبتال local<مجلددا name<.

شاءقم.11 sub<بإن folder<خلجديد local<مجلددا name<.ل مثّ صاالفتراضياإلخراجمجلدموقعالفرعيالمجلديُ بك.الخا
ب NextSeqالتحكمبرنامجيتطلّ ستويين1000/2000 خلةالمجلداتمنم ت.شبكةكمحركالموقععلىللتعرّفاألقلعلىالمتدا مثبّ

عد.12 شغيلأ جعالجهاز.ت عادةرا شغيلإ .75الصفحةعلىالجهازت

ن.13 شبكةمحركعيِّ تال جعاالفتراضي.اإلخراجكمجلدالدائمالمثبّ شبكةمحركتحديدرا علىاالفتراضي.اإلخراجمجلدبوصفهالثابتال
.14الصفحة

االفتراضي.اإلخراجمجلدبوصفهالثابتالشبكةمحركتحديد

ل.1 .ilmnuserإلىالدخولسجِّ

NextSeqالتحكمبرنامجقائمةمن.2 .(اإلعدادات)Settingsحدد،1000/2000

شبكةمحركحدد.3 mnt/<local/<فيالواقعالثابتال name>/<output directoryأدنىيندرجالذيDefault Output
Folderاالفتراضي).اإلخراج(مجلد

ختياري].4 Onlineحددتإذا[ا Run Setupعداد شغيل(إ Runأدنىيندرجالذياإلنترنت)عبرالت Modeشغيل)،(وضع حدوحددالت أ
سدلةالقائمةمنالخيارات المضيف.لموقعالمن

.(حفظ)Saveحدد.5

راد تاستي خصصةالمرجعيةالجينوما المُ
مكن ستيراديُ خصصةالمرجعيةالجينوماتا ستخدامالجديدةالمُ ساببا سؤولح المتوافقة،المرجعيةالجينوماتبجميعقائمةعلىللحصولفقط.الم
ل NextSeqالمنتجتوافقصفحةبزيارةتفضّ 1000/2000.
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شاءقم.1 ستخداممرجعيجينومبإن شاءأداةبا سلمركزبتطبيقالخاصةالمرجعيةاإلن سل علىلالطالع.IlluminaألجهزةBaseSpaceالت
جعالمعلومات،منالمزيد شاءأداةلتطبيقاإلنترنتعبرالتعليماترا .v1.0.0إصدارIlluminaألجهزةالمرجعيةاإلن

Processحددثمّومنالتحكم،برنامجقائمةحدد.2 Managementالعملية)(إدارة.

د.3 شغيلعملياتوجودعدممنتأكّ سلت سل التقدّم.قيدبالجهازثانويتحليلأوالت

Minimizeحددالتحكم،برنامجقائمةمن.4 Applicationالتطبيق)(تصغير.

ل.5 .ilmnadminإلىالدخولسجِّ

.DRAGENحددثمّومنالتحكم،برنامجقائمةحدد.6

سمفي.7 Viewحدد(الجينوم)،ق Installed Genomesلدىحاليًاالمُثبَّتةالجينوماتبجميعقائمةلعرضالمُثبَّتة)الجينومات(عرض
Illumina.خصصة والمُ

غلق.8 شرطية.النافذةأ ال

ختيار)Chooseحدد.9 درجة(ا Importأدنىالمُ New Reference Genomesستيراد إلىوانتقلالجديدة)،المرجعيةالجينومات(ا
حركعلى)tar.gz(*.المرجعيالجينومملف شبكةمُ ت،أوالمحمولال .(فتح)Openحددثمّومنالمثبّ

ستيراد)Importحدد.10 .(ا

راد تاستي ألساسيالخطملفا ضاءا ضو لل
ستخدامحالفي DRAGENتطبيقعملسيرا Enrichmentسدي،الوضعفي مكنكالج ستخداميُ سيالخطملفا لفلترةللضوضاءاألسا

جراءعنالناتجةالضوضاء سلإ سل مكنكالمنتظمة.الضوضاءأوالت سيةالضوضاءملفاتتنزيليُ خصصةالقيا أوIlluminaلدىالدعمموقعمنالمُ
شاء سيالخطملفإن خصص.للضوضاءاألسا المُ

شاء خصصللضوضاءاألساسيالخطملفإن المُ

ستخدامحالفي سدي،الوضعا مكنكالج شاءيُ سيالخطملفإن خصص.للضوضاءاألسا شاءتمالمُ سيالخطملفإن ستخدامللضوضاءاألسا با
طابقالالتيالعاديةالعينات وصىالعاديةالعيناتعددالعينات.إليهتنتميالذيالموضوعتُ .50هوبهاالمُ

شاء سيالخطملفإلن ستخدمالمخصص،للضوضاءاألسا حدىا التالية:الطرقإ

ستخدم• DRAGENمنصةخادما Bio-IT.جع DRAGENبمنصةالخاصةاإلنترنتعبرالتعليماترا Bio-ITالتعليمات.علىلالطالع

ستخدم• DRAGENتطبيقا Baseline Buildeسلمركزعلى سل ستخدم.BaseSpaceت ستدعاءملفاتتحميلأنابيبا BCLالقاعدياال
عدادفي شغيلعمليةإ سللمركزبالجهازالت سل شاءبغرضBaseSpaceت شغيلعمليةاكتمالبعد.FASTQملفاتإن سلت سل 50وإتاحةالت

لعينة، DRAGENتطبيقفيFASTQملفاتأدخِ Baseline Builder.

ستيراد المستخدمواجهةباستخداماألساسيالخطملفاتا

ستيرادبعد سي،الخطملفا مكنكاألسا عداديُ شغيلعمليةإ سلت سل ستخدامبكالخاصةالت DRAGENتطبيقعملسيربا Enrichmentفي
سدي.الوضع الج

سيالخطملفبتنزيلقم.1 سياألسا سيالخطملفبتنزيلقمأو،Illuminaدعمموقعمنالقيا تطبيقأوDRAGENخادممنالمخصصاألسا
DRAGEN Baseline Builder.

Minimizeحددالتحكم،برنامجقائمةمن.2 Applicationالتطبيق)(تصغير.

ل.3 .ilmnadminإلىالدخولسجِّ

.(المفضالت)Favoritesحددثمّومن،(التطبيقات)Applicationsحدد.4
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Other+حدد.5 Locationsالمواقع+)(حددثمّومن،األخرىComputerجهاز)(الكمبيوتر.

.(محلي)localثمّومن،usrعلىمزدوجًانقرًاانقر.6

.اإلضافية)(الملفاتaux_filesثمّومن،illuminaعلىمزدوجًانقرًاانقر.7

سحب.8 سيالخطملفا اإلضافية.الملفاتإلىللضوضاءاألسا

ستيراد الطرفيةالمحطةباستخداماألساسيالخطملفاتا

ستيرادبعد سي،الخطملفا مكنكاألسا عداديُ شغيلعمليةإ سلت سل ستخدامبكالخاصةالت DRAGENتطبيقعملسيربا Enrichmentفي
سدي.الوضع الج

سيالخطملفبتنزيلقم.1 سياألسا سيالخطملفبتنزيلقمأو،Illuminaدعمموقعمنالقيا تطبيقأوDRAGENخادممنالمخصصاألسا
DRAGEN Baseline Builder.

Minimizeحددالتحكم،برنامجقائمةمن.2 Applicationالتطبيق)(تصغير.

ل.3 .ilmnadminإلىالدخولسجِّ

.(التطبيقات)Applicationsحدد.4

فضالت).Favoritesأدنىيندرجالذيطرفية)(محطةTerminalحدد.5 (المُ

التالي.األمرأدخل.6
cp [/path/to/baselinefile] /usr/local/illumina/aux_files

ضعتهيئة لو التشغي
سري شغيلوضعي شغيلعملياتجميععلىالت حددالت نويُ علماتإدخالمكا شغيلمَ البيانات.تحليلوكيفيةالت

الهجينوضعأوالسحابةوضع

.(اإلعدادات)Settingsحددالتحكم،برنامجقائمةمن.1

Onlineحدد.2 Run Setupعداد شغيلعملية(إ ستباقيالدعمبموجباإلنترنت)عبرالت سلمركزوخدماتاال سل .BaseSpaceالت

يلي:ماتحديدخاللمنينبغيكمااإلضافيةاإلعداداتبتهيئةقم.3

a.شغيلعمليةمراقبة ستباقيةوالمراقبةالت شغيلعمليةمراقبةأواال ستباقيةوالمراقبةالت .والتخزيناال

b.سدلةالقائمة .المضيفبالموقعالخاصةالمن

c.[ختياري ل[ا سمأدخِ .خاصًامجالا

.(حفظ)Saveحدد.4

المستقلأوالمحليالوضع

.(اإلعدادات)Settingsحددالتحكم،برنامجقائمةمن.1

Localحدد.2 Run Setupعداد شغيلعملية(إ ستباقيالدعمبموجبالمحلية)الت سلمركزوخدماتاال سل .BaseSpaceالت

يلي:ماتحديدخاللمنينبغيكمااإلضافيةاإلعداداتبتهيئةقم.3

a.ستباقيالدعم ستباقيةالمراقبةأو،فقطاال شغيلعمليةومراقبةاال ستباقية،المراقبةأو،الت شغيلعمليةومراقبةاال .شيءالأووالتخزينالت
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سلمركزلكسيُتيح سل عادةوظيفةBaseSpaceت ,Proactiveتحديدتمإذافقطالترتيبإ Run Monitoring and
Storageستباقية،(المراقبة شغيلعمليةومراقبةاال جراءذلكلكسيُتيحصالحة،غيرعينةورقةوجودحالفي.والتخزين)الت إ
عادةالعينةورقةعلىالتصحيحات سبةالبيانات.موزعنظامتحليلترتيبوإ عادةلوظيفةبالن جعبالجهاز،الموجودةالترتيبإ عادةرا إ

شغيلعمليةترتيب .74الصفحةعلىالت

b.سدلةالقائمة .المضيفبالموقعالخاصةالمن

c.[ختياري ل[ا سمأدخِ .خاصًامجالا

.(حفظ)Saveحدد.4

المستقلأوالمحليالوضعفيالعينةورقةاعتبارات

ستخدامعليكيجب سيقا ستخدامللتحليلالعينةلورقةالثانياإلصدارملفتن سيقيتوافق.DRAGENخادمبا العينةلورقةالثانياإلصدارملفتن
سلمركزتطبيقاتمعكذلك سل مكّنةغيرتكونالالتيBaseSpaceت نمعلوماتعلىلالطالع.DRAGENخادم فيمُ شأ شاءب عينةورقةإن
سيق جعالثاني،اإلصدارملفبتن عداداترا .78الصفحةعلىالعينةلورقةالثانياإلصدارإ

زتخصيص الجها
ن سمهذايتضمّ نالمعلوماتالق شأ عداداتتهيئةب جعاالفتراضي،اإلخراجمجلدلتعيينالمتاحة.التخصيصإ دموقعحددرا االفتراضياإلخراجمجلّ
.12الصفحةعلى

الجهازتسمية

.(اإلعدادات)Settingsحددالتحكم،برنامجقائمةمن.1

Instrumentحدد.2 Nicknameص(اللقب سمًاوأدخلبالجهاز)،الخا للجهاز.مفضالًا
علىفياالسميظهر شة.كلأ شا

.(حفظ)Saveحدد.3

والتخفيفالخواصتغييرتفضيالتتعيين

.(اإلعدادات)Settingsحددالتحكم،برنامجقائمةمن.1

ختر.2 نإذاماا خلوتخفيفهاالمكتباتخواصتغييريجبكا حددتلقائيًا.الجهازدا سعلىافتراضيًااإلعداديُ سا حددالخيارأ شغيللعمليةالمُ الت
سابقة. ال

خلوتخفيفهاالمكتباتخواصلتغيير• ختيارمربعحددتلقائيًا،الجهازدا Denatureا and Dilute On Boardالخواص(تغيير
خلوتخفيفها .الجهاز)دا

ختيارمربعتحديدألغِيدويًا،وتخفيفهاالمكتباتخواصلتغيير• Denatureا and Dilute On Boardوتخفيفهاالخواص(تغيير
خل .الجهاز)دا
جع ستندوتخفيفهاالمكتباتخواصتغييردليلرا نالتعليماتعلىلالطالع)1000000139235رقم(الم شأ المكتباتخواصتغييرب

يدويًا.وتخفيفها
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للكاشفالتلقائيةاإلزالةتفضيالتتعيين

.(اإلعدادات)Settingsحددالتحكم،برنامجقائمةمن.1
ختر.2 نإذاماا شفإزالةالنظامعلىيجبكا ستخدمةغيرالكوا شفحجرةإلىتلقائيًاالم ستعملةالكوا شغيلعمليةكلبعدالم سيرت صلتي منالتخلّ

شفمخلفات شغيل:عمليةاكتمالبعدالكوا الت

ختيارمربعحددتلقائيًا،لإلزالة• Purgeا Reagent Cartridgeشة(إزالة شف)خرطو .الكا

ي• ختيارمربعتحديدألغِالتلقائية،اإلزالةلتخطّ Purgeا Reagent Cartridgeشة(إزالة شف)خرطو عدّالكا اإلعدادهذا(يُ
االفتراضي).

ضيف شفإزالةيُ ستخدمةغيرالكوا العمل.سيرإلىساعتينالم
.(حفظ)Saveحدد.3

البرنامجتحديثاتتهيئة

.(اإلعدادات)Settingsحددالتحكم،برنامجقائمةمن.1
ختر.2 نإذاماا البرامج:تحديثاتمنبالتحققتلقائيًايقومالنظامكا

ختيارخانةحددالتلقائي،للتحقق• Autocheckا for software updatesالبرامج)تحديثمنالتلقائي(التحقق.

ختيارخانةتحديدبإلغاءقماليدوي،للتحقق• Autocheckا for software updatesالبرامج)تحديثمنالتلقائي(التحقق.
جعالبرنامج،تحديثاتتثبيتحولالمعلوماتمنلمزيدٍباإلنترنت.اتصالًاتلقائيًاالبرنامجتحديثاتمنالتحققيتطلب علىالبرنامجتحديثاترا

.68الصفحة

.(حفظ)Saveحدد.3

شاشةتغيير ستالإضاءة  سائلةالكري LCDال

.(اإلعدادات)Settingsحددالتحكم،برنامجقائمةمن.1
شةتمريرشريطانقل.2 شا ستالإضاءة  سائلةالكري سبةإلىLCDال بها.المرغوبالن
.(حفظ)Saveحدد.3

الوكيلخادمتعيين

عدّ NextSeqالتحكمبرنامجفيفقطمُتاحًاالوكيلخادمدعميُ األحدث.اإلصدارأو1.3إصدار1000/2000
.(اإلعدادات)Settingsحددالتحكم،برنامجقائمةمن.1
عداداتحدد.2 شةلفتحالحاليةالوكيلإ عداداتشا الوكيل.إ
Enableاالختيارمربعحدد.3 Proxyلثمَّومنالوكيل)(تمكين صIPمنفذعنوانأدخِ بالخادم.الخا
ختياري].4 نإذا[ا Requiresاالختيارمربعفحددتصديق،إلىبحاجةالوكيلخادمكا Username and Passwordب سم(يتطلَّ ستخدما م

لثمَّومنمرور)وكلمة سمأدخِ ستخدما المرور.وكلمةالم
صحتها.منوتحققالوكيلمعلوماتلحفظ(حفظ)Saveحدد.5
حدحدد.6 التالية:الخياراتأ

,Yesحدد• I'm Finished،شغيلإلعادةانتهيت)قد(نعم عداداتوتطبيقالنظامت الجديدة.الوكيلإ

,Noحدد• Take Me Back،شةإلىللعودةالعودة)فيأرغب(ال عدّاإلعدادات.شا عداداتتُ يتماللكنمحفوظةالجديدةالوكيلإ
عيدحتىتطبيقها شغيلتُ النظام.ت
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المستهلكات والمعدات
درج سمهذايُ شفمجموعةفيتأتيالتيالعناصركلالق مكنكالتخزين.ظروفإلىباإلضافةالكا ستهلكاتعرضيُ يجبالتياإلضافيةوالمعداتالم
جراءاتوتنفيذالبروتوكولإلكمالكذلكشراؤهاعليك شافالصيانةإ ستك وإصالحها.األخطاءوا

ت كا التسلسلمستهل
ب جراءيتطلّ سلإ سل NextSeqنظامعلىالت شفمجموعة1000/2000 حدةP1كوا سللنظاموا سل NextSeqالت من1000/2000

Illuminaستخدم حدة،لمرةتُ شفمجموعةأووا حدةP2كوا سللنظاموا سل NextSeqالت ستخدمIlluminaمن1000/2000 حدة،لمرةتُ أووا
شفمجموعة حدةP3كوا سللنظاموا سل NextSeqالت ستخدمIlluminaمن2000 حدة.لمرةتُ شفمجموعةوا سللنظامP1الكوا سل الت

NextSeq حدبحجممُتاحة1000/2000 شفمجموعةلكندورة)،300(وا سللنظامP2الكوا سل NextSeqالت بثالثةمُتاحة1000/2000
حجام شفمجموعةدورة).300ودورة200ودورة،100(أ سللنظامP3الكوا سل NextSeqالت حجامبأربعةمُتاحة2000 100ودورة،50(أ
دورة).300ودورة،200ودورة،

عدّ شفمجموعةتُ سللنظامP3الكوا سل NextSeqالت سلنظاممعمتوافقة2000 سل NextSeqالت فقط.2000

ر شفمجموعةتوفّ شةالكا سل.إلجراءالتدفقوخليةالخرطو سل شفمجموعةعلىتحصلعندماالت يلي:بماقمبك،الخاصةالكوا

شارالحرارةدرجاتفيالفورعلىالمكوناتبتخزينقم• نإليهاالمُ سليم.األداءلضما ال

سمنأيًاتفتحال• بذلك.تعليماتتلقيتإذاإالالمعدنيةالرقاقةأكيا

ببهاالخاصةالعلبةفيالخراطيشخزِّن• ضهاأوالمعدنيةالرقاقةكيستمزّقلتجنّ للثقب.تعرّ

شيربحيثالخراطيشخزِّن• ألعلى.األسهمتُ

نإذا شةملصقكا وجّهغيرالخرطو ستتأثرألعلى،مُ سلبياناتف سل شكلالت سلبي.ب

ستهلكةالمادة األبعادالتخزينحرارةدرجةالكميةالم

شة سم12.7×سم17.8×سم29.2مئويةدرجة15-إلى25-من1خرطو
بوصات)5×بوصات7×بوصة11.5(

درجات8إلىمئويتيندرجتينمن1التدفقخلية
مئوية*

سم1.9×سم12.7×سم21.6
0.75×بوصات5×بوصات8.5(

بوصة)

عادةمحلول المخففالتعليقإ
)RSB(محلولمعTween

20*

سم)5×سم6.6×سم4مئويةدرجات8إلىمئويتيندرجتينمن1
بوصة)2×بوصة2.6×بوصة1.6(

المجموعةمكونات2الجدول 

شحن*يتم الغرفة.حرارةدرجةفيال
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ستهلكاتمنكلتملك فاتالم ببغرضمعرّ نالتعقّ ستخدماالمتثال.وضما شةت ستخدامالهويةتحديدميزةالتدفقوخليةالخرطو الراديوموجاتبا
)RFID)1.

التدفقخلية

حد.ممرذاتنموذجيةتدفقخليةعنعبارةالتدفقخلية شةوا فبالستيكيةخرطو غطيالزجاجية.التدفقخليةتغلّ نيُ سا ويبرزالتدفقخليةالرماديالل
نمنها اآلمن.التعامللضما

A.شة البالستيكيةالخرطو
B.التدفقخلية
C.ن سا الرماديالل

جمعاتمنالماليينتغطي شاءيتمالتدفق.خليةسطحالنانومَ جراءذلكبعدخاللهامنيتموالتيالنانومجمعاتفيالعناقيدإن سل.تفاعلإ سل زيدالت يُ
والبيانات.المخرجاتقراءاتمنالنانولمجمعاتالنموذجيالترتيب

خرطوشة

شةملءيتم شفةالمادةخرطو سلالكا سل سبقًاللت ستخدامم سل،العناقيد،با سل شفةوالموادالطرفين،مزدوجةوالقراءةوالت شرات.الكا يخصصللمؤ
التدفق.لخليةالمقدمةفيالموجودةالفتحةوتخصصللمكتبات،المعدنيةبالرقائقالغلقمحكمالخزان

ستخدامالهويةتحديد1 الراديويةالتردداتبا

ستند صدار1000000109376رقمالم 05ARAإ

الستخدام لفيل ط.البحثيالمجا خصصغيرفق الستخداممُ إلجراءاتفيل صية.ا التشخي

20

سلنظامدليل سل NextSeqالت 2000و1000



A.المكتبةخزانة
B.التدفقخليةفتحة
C.التصريفسدادة

شةتحتوي ستهلكاتجميععلىالخرطو شغيل: الموادعمليةم شفة،الت شةفيالتدفقوخليةالمكتبةتحميليتمالتدفق.وخليةوالمكتبةالكا الخرطو
ذابة، شغيل،عمليةبدءبعدالجهاز.فيذلكبعدتحميلهايتموالتيالمُ شفةالموادنقليتمالت شةمنتلقائيًاوالمكتبةالكا التدفق.خليةإلىالخرطو

شةتحتوي سوائلياتوجميعوصماماتمضخات،علىالخرطو جلمنال سفليبالجانبخزانذلكفيبماالنظام،علىالحفاظأ شفلتجميعال الكوا
ستخدمة. شةمنالتخلصيتمالم شغيل،عمليةبعدالخرطو ضرورية.الجهازغسلعملياتتكوناللذلكالت

المدعومةالدوراتعدد

شير شةعلىالملصقيُ جراؤها.يتمالتيالدوراتعددإلىوليستحليلهايجريالتيالدوراتعددإلىالخرطو منعددأيمعالتدفقخليةتتوافقإ
القراءات.مننوعأيومعالدورات

ن ستثناءإضافيةدورة38الخراطيشجميعتتضمّ شةبا شفمجموعةفيدورة300ذاتالخرطو سللنظامP3الكوا سل NextSeqالت من2000
Illumina،نالتي رالمثال،سبيلعلىإضافية.دورة27تتضمّ وفّ شةتُ شفمجموعةفيدورة200ذاتالخرطو سللنظامP2الكوا سل الت

NextSeq شفIlluminaمن1000/2000 سل.مندورة238إلىيصللماكافيةكوا سل عددحولالمعلوماتمنالمزيدعلىللحصولالت
جراءيجبالتيالدورات سلإ سل جعلها،ت حدىفيالدوراتعددرا .27الصفحةعلىالقراءاتإ

ف الرموزأوصا

ستهلكاتعلىالرموزالتاليالجدوليصف ستهلكات.التغليفموادأوالم للم
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الوصفالرمز

ستهلكات.صالحيةخاللهتنتهيالذيالتاريخ ستخدمالنتائج،أفضلعلىللحصولالم ستهلكاتا قبلالم
التاريخ.هذا

شير ).Illumina(التصنيعجهةإلىي

خصص ).RUO(فقطالبحثيلالستخداممُ

شير مكنحتىالغيارقطعةرقمإلىي ستهلكات.علىالتعرّفيُ ¹الم

شير ستهلكاتتصنيعتمالتيالمجموعةتحديدأوتحديدهابغرضالحزمةرمزإلىي ¹ضمنها.الم

شير الصحي.الخطرإلىي

خزنالمئوية.بالدرجاتالتخزينحرارةدرجةنطاق ستهلكاتتُ شارالنطاقضمنالم ²إليه.المُ

ت كا إلضافيةالمستهل ا
شراءقم ستهلكاتب سلإلجراءالتاليةالم سل والصيانة.الت
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التسلسلمستهلكات

ستهلكةالمادة الغرضالموردالم

ساحيقمنالخاليةالقفازات والقابلةالم
حدةمرةلالستعمال وا

العام.الغرضالعامالمختبرمورد

شفمجموعة سللنظامP1الكوا سل الت
NextSeq 1000/2000

Illumina:
 دورة)300(20050264رقمكتالوج

ر وفّ شفتُ جهزةكوا سلإلجراءمُ سل الت
سةدعمإلىباإلضافة (ماالمزدوجةالفهر

نمفردة).قراءةمليون100إلىيصل تتضمّ
شة شفخرطو سللنظامالكا سل الت

NextSeq التدفقوخلية،1000/2000
P1سللنظام سل NextSeqالت

عادةومحلول،1000/2000 التعليقإ
Tweenمحلولمع)RSB(المخفف 20.
شفمجموعةتعتمد شفعلىتلكالكا كوا

v3.سلنظاميمعمتوافق سل الت
NextSeq NextSeqو1000 2000

شفمجموعة سللنظامP2الكوا سل الت
NextSeq (اإلصدار1000/2000

الثالث)

Illumina:
 دورة)100(20046811رقمكتالوج
 دورة)200(20046812رقمكتالوج
 دورة)300(20046813رقمكتالوج

ر وفّ شفتُ جهزةكوا سلإلجراءمُ سل الت
سةدعمإلىباإلضافة (ماالمزدوجةالفهر

مفردة).قراءةمليون400إلىيصل
ن شةتتضمّ شفخرطو سللنظامالكا سل الت

NextSeq التدفقوخلية،1000/2000
P2سللنظام سل NextSeqالت

عادةومحلول،1000/2000 التعليقإ
Tweenمحلولمع)RSB(المخفف 20.
سلنظاميمعمتوافق سل NextSeqالت
NextSeqو1000 2000

شفمجموعة NextSeqالكوا 2000
P3

Illumina:
 دورة)50(20046810رقمكتالوج
 دورة)100(20040559رقمكتالوج
 دورة)200(20040560رقمكتالوج
 دورة)300(20040561رقمكتالوج

ر وفّ شفتُ جهزةكوا سلإلجراءمُ سل الت
سةدعمإلىباإلضافة (ماالمزدوجةالفهر

نمفردة).قراءةمليار1.2إلىيصل تتضمّ
شة شفخرطو سللنظامالكا سل الت

NextSeq P3التدفقوخلية،2000
سللنظام سل NextSeqالت 2000،

عادةومحلول مع)RSB(المخففالتعليقإ
Tweenمحلول مجموعةتعتمد.20
شف شفعلىتلكالكا معمتوافق.v3كوا

NextSeq فقط.2000

ستهلكات3الجدول  سلم سل الت
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ستهلكةالمادة الغرضالموردالم

Fisher مللي1.5دقيقة،أنابيب Scientific،14رقمكتالوج-
ذاتاألنابيبمنيعادلهماأو،222-158

المنخفضالموادترابطخاصية

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيف

المكتبات.تخفيفالعامالمختبرمورد ميكرولترات10الماصات،أطراف

وتحميلها.المكتباتتخفيفالعامالمختبرمورد ميكرولترًا20الماصات،أطراف

المكتبات.تخفيفالعامالمختبرمورد ميكرولتر200الماصات،أطراف

المكتبة.لخزانةالمعدنيةالرقاقةثقبالعامالمختبرمورد ميكرولتر1000الماصات،أطراف

ختياري] PhiX[ا Control v3Illumina،رقمكتالوجFC-110-3001جراء شغيلعمليةإ الزيادةأوفقطPhiXت
PhiXفي control.

ختياري] شف[ا شةتجفيفالعامالمختبرموردالورقيةالمنا حمامفيوضعهابعدالخرطو
مياه.

للصيانةالمستهلكات

ستهلكةالمادة الغرضالموردالم

ساحيقمنالخاليةالقفازات والقابلةالم
حدةمرةلالستعمال وا

العام.الغرضالعامالمختبرمورد

ستبدال سلنظامهواءمرشحا سل الت
NextSeq 1000/2000*

Illumina،ستبدال20029759رقمكتالوج حا رشّ شهر.ستةكلالهواءمُ أ

ستهلكات4الجدول  للصيانةالم

االجهازيكونالعندمااحتياطي.وآخرمركبواحدبجهازويزودالجهازشحن*يتم شمولً ستخدم.قبلمنالبدائلتوفيريتمبالضمان،م العبوةفيالجهازأبقِالم
االستخدام.حتى

ت إلضافيةالمعدا ا
شراءقم سل.ألغراضالتاليةالمعداتب سل الت

الغرضمصدرعنصر

إلىمئويةدرجة25-منالتجميد،حجرة
مئويةدرجة15-

شة.تخزينالعامالمختبرمورد الخرطو

جراءحتىجانبًاالمكتباتضعالعامالمختبرموردثلجدلو سل.إ سل الت

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولترات10ماصة،

وتحميلالتحميلتركيزإلىالمكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولترًا20ماصة،
شة.فيالمكتبات الخرطو

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولتر200ماصة،
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الغرضمصدرعنصر

درجات8إلىمئويةدرجة2منثالجة،
مئوية

شة.إذابةأوالتدفقخليةتخزينالعامالمختبرمورد الخرطو

ختياري] حد[ا التيالتاليةالمياهحماماتأ
مكن ميُ ماأوحرارتهادرجةفيالتحكّ

ساويها مكنهاالتيي حرارةبدرجةاالحتفاظيُ
مئوية:درجة25

حمام مائيالحرارية،العلميةالدقة•
سعةموزع 5(يحمللترًا35ب

نٍفيخراطيش حد)آ وا
•SHEL LAB،رقميًاموزعمائيحمام

سعة فيخراطيش3(يحمللترًا22ب
نٍ حد)آ وا

•Thermo Fisher Scientific،
TSCIR 35رقمالكتالوج

•Shel Lab،رقمكتالوجSWBC22

شة.إذابة الخرطو
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البروتوكول
قدّم سمهذايُ عدادكيفيةحولبخطوةخطوةتعليماتالق ستهلكات،إ عدادالمكتباتوتخفيفالم شغيلعمليةوإ سلت سل حدفيالت شغيلأوضاعأ األربعةالت

ستخدم سحابة،وضع(ي سلمركزأوDRAGENخادمالمحليوالوضعوالهجينال سل ستقلالوضعبينما،BaseSpaceت عمليةعنعبارةالم
شغيل ستقلةت صممةم شاءمُ ستدعاءإلن سلالقاعديبيانات اال سل خصصةالتحليلعملسيرلعملياتcBCLالمت .فقط)المُ

شفمعالتعاملعند سالمة،نظاراتارتدِاألخرى،الكيميائيةوالموادالكوا ساحيق.منالخاليةوالقفازاتالمختبرومعطفال الم

ستهلكاتلديكأنمنتأكد جعالبروتوكول.بدءقبلالمطلوبةوالمعداتالم ستهلكات والمعداترا .19الصفحةعلىالم

ستخدامالظاهر،الترتيبحسبالبروتوكوالتاتبع المحددة.الزمنيةوالفتراتالحرارةودرجاتالكميات،با

ت را التسلسلاعتبا
جعالبروتوكول،بدءقبل خففةالمكتباتإلعدادالتاليةالمعلوماترا عدادالمُ شغيل.عمليةوإ إلجراءللغايةمهمأمراألمثلالتحميلتركيزتحقيقالت

سل سل ساعدبنجاح.والتحليلالت حدىفيالصحيحالدوراتعددإدخاليُ نفيالقراءاتإ خراجضما شكلالبياناتإ األمثل.بال

والتركيزاتالتحميلحجم

المكتبة:نوعحسبالتحميلتركيزيختلفميكرولترًا.20هوالتحميلحجم

(بالبيكومول)التحميلتركيزالمكتبةنوع

™AmpliSeqمكتبة for Illumina Library PLUS750

عداد الحمض Illumina750لدىDNAالنوويإ

عداد الحمض Illumina1000لدىالتخصيبمعDNAالنوويإ

جمالي شرطةإ Ribo-ZeroمجموعةمعRNAالريبوزيالنوويالحمضأ PlusلدىIllumina750

عداد شرطةإ سالالريبوزيالنوويالحمضأ Illumina750لدىmRNAالمر

سلةتفاعلمنالخاليDNAالنوويالحمض Illumina1000لدى)PCR(البوليميراتسل

100%PhiX650

TruSeq DNA Nano DNAالنوويالحمض(نانو350 TruSeq(1200لـ350

TruSeq DNA Nano DNAالنوويالحمض(نانو550 TruSeq(1500لـ550

شرطة سالالريبوزيالنوويالحمضأ TruSeq1000لـmRNAالمر

سبة وصىاألخرى،المكتباتألنواعبالن سينقمبيكومول.650هيالتحميللتركيزالبدايةنقطةتكونأنيُ شغيلعملياتفيالتركيزهذابتح الالحقةالت
ستمرةبصورةالبياناتينتجالذيالتحميلتركيزلتحديد ستوفيوالتيم المواصفات.ت
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ستخدمالتحميل،تركيزلتحسين سا خراجملففي%التحميلتركيزمقيا بعدالمُتاحPrimaryAnalysisMetrics.csvإ
شغيل.عمليةاكتمال سبةكانتإذاالت شغيلعملياتعبربيكومول100قدرهابزياداتالتحميلتركيزفارفع،%95<التحميلتركيزن الت

الالحقة.

القراءاتإحدىفيالدوراتعدد

ساعد نعلىقراءةلكلأقصىكحدّدورة151وأدنىكحدّدورة26إدخالي التيالتجربةعلىللدوراتالدقيقالعدديعتمدكماالبيانات.جودةضما
ببها.تقوم NextSeqالتحكمبرنامجيتطلّ حدةدورة1000/2000 فيالدوراتعدديكونعندماتحذيرًايعرضلكنه،1للقراءةاألقلعلىوا

.26منأقل1القراءة

مكنال شر،1القراءةفيللدوراتاإلجماليالعدديزيدأنيُ شر،1والمؤ kitالمجموعةتدعمهاالتيالدوراتعددعن2والقراءة2والمؤ plus 38
NextSeqالتحكمبرنامجسيعرضدورة.300ذاتP3لمجموعاتدورة27ودورة200ودورة100ذاتللمجموعات 1000/2000

شريكونعندماتحذيرًا شر1المؤ عرضلندورات.6منأقل2والمؤ نإذاالتحذيريُ شركا شرأو1المؤ ن2المؤ دورة.0يتضمّ

حدةدورةدومًاأضفإضافية.دورةاألقصىوالحداألدنىالحددوراتعدديتضمن قبلوماالمطاورةآثارلتصحيحبهالمرغوبالقراءةطولإلىوا
سلدوراتعددهوالقراءةطوليعتبرالمطاورة. سل ستبعدوالتي،2رقموالقراءة1رقمالقراءةفيالت شر.ودوراتاإلضافيةالدوراتت لالطالعالمؤ

جعالمعلومات،منالمزيدعلى .53الصفحةعلىالفعليالوقتفيالتحليلعملسيرفيالمطاورةتصحيحرا

عدادعلىمثال شغيل:إ الت

.1رقمالقراءةحقلفي36أدخلمفردة)،(قراءة35قراءةطولعلىللحصول•

.2رقمالقراءةحقلفي151و،1رقمالقراءةحقلفي151أدخلمقترنة)،نهاية(ذاتقراءةلكل150قراءةطولعلىللحصول•

عمليةالتخطيط لل BaseSpaceتسلسلمركزفيالتسلسلتشغي
ستخدم عدادا شغيلعمليةإ سلمركزفيالجهازت سل شاءBaseSpaceت عداداتإلن شغيلإ شغيلعمليةبإعدادقمتإذاوتهيئتها.بكالخاصةالت فيت
سحابةوضع شغيلعمليةتهيئةفأرسلالهجين،الوضعأوال شغيلعملياتقائمةإلىالت خططالت سابلهاالمُ سلمركزبح سل فيBaseSpaceت
Plannedتبويبعالمة Runsشغيل(عمليات خططالت عرضلها).المُ شغيلعملياتتُ سلإلجراءالمتاحةالت سل جهزةعلىالت سلأ سل الت

NextSeq NextSeqو1000 Plannedتبويبعالمةفي2000 Runsشغيل(عمليات خططالت شغيلعمليةبإعدادقمتإذالها).المُ فيالت
ستخدمالمحلي،الوضع عدادفا شغيلعمليةإ شاءالت سيقوتصديرهابكالخاصةالعينةورقةإلن جعذلك،منوبدلًا.v2الثانياإلصدارملفبتن را
عدادات شاء78الصفحةعلىالعينةلورقةالثانياإلصدارإ سلمركزدونعينةورقةإلن سل ستخدامBaseSpaceت قدّم.القالببا المُ

عداديدعمال شغيلإ سللمركزالجهازت سل BaseSpaceت Sequence Hubعينة.1536منأكثر

لعمليةإعداد تشغي

سلمركزإلىانتقل.1 سل .BaseSpaceالت

صاإللكترونيالبريدعنوانأدخل.2 سلمركزمروروكلمةبكالخا سل Signحددثمّومن،BaseSpaceالت Inسجيل .الدخول)(ت

شغيل)(عملياتRunsالتبويبعالمةحدد.3 سدلةالقائمةحددثمّومنالت Newلـالمن Runشغيل(عملية .جديدة)ت

NextSeqحدد.4 1000/2000.

Runحقلفي.5 Nameسم شغيل)،عملية(ا لالت شغيللتحديدتريدهالذيالمميزاالسمأدخِ الحالي.الت
سميحتويأنيمكن شغيلا سافات،الرقمية،األبجديةاألحرفمن225علىالت شرطات،والم شرطوال سفليةوال أقصى.كحدٍال
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حدحدد.6 .التاليةالتحليلمواقعأ

•BaseSpace—ل سلبياناتحلِّ سل سحابة.فيالت ال

ل—المحلي• سلبياناتحلِّ سل شاءقمأوبالجهازالت الهجين.أوالمحليللوضعالعينةلورقةالثانياإلصداربإن

وإصداره.التحليلنوعحدد.7
جعالثانوية،التحليلعملياتحولالمعلوماتمنالمزيدعلىلالطالع خراجملفاترا أو57الصفحةعلىDRAGENلخادمالثانويالتحليلإ
سلمركزتطبيقوثائق سل جع،DRAGENبخادمالمفردةللخليةالريبوزيالنوويالحمضتحليلحددتإذا.BaseSpaceالت صفحةفرا

NextSeqبمنتجاتالخاصةالملفات عدادمجموعةتوافقحولمعلوماتعلىلالطالع1000/2000 الريبوزيالنوويالحمضمكتبةإ
RNAالخارجية.بالجهاتالخاصةالمفردةللخلية

سبة خلللتحليلبالن حدداإلصداريتطابقأنيجبالجهاز،دا تDRAGENإصدارمعالمُ إصدارلتأكيدالجهاز.علىالمُثبَّ
DRAGENت جعالجهاز،علىالمُثبَّ سيرالترخيصتحديثاترا .70الصفحةعلىDRAGENعملو

ختياري].8 شرمجموعاتبإعدادقم[ا يلي.كماالمخصصةالمؤ
ستخدمكنتإذا حدة،مكتبةمنأكثرت شرقراءةأطوالالمكتباتلدىيكونأنيجبوا سها.المؤ نف

a.خيارحددAdd Custom Index Adapter Kitشرمحولمجموعة(إضافة سدلةالقائمةأدنىيندرجالذيالمخصص)المؤ المن
شر.محوللمجموعة المؤ

b.سموأدخلالقالبنوعحدد سالتالمجموعة،ا سل ستراتيجياتالمحول،وت شروإ سالتالمؤ سل شر.وت المؤ
د سالتأنمنتأكّ سل شرمحولت أمامي.اتجاهفي)i5(الثانيالمؤ

c.حددCreate New Kitشاء .جديدة)مجموعة(إن

ختياري].9 عدادمجموعةبإعدادقم[ا يلي.كماالمخصصةالمكتبةإ

a.خيارحددAdd Custom Library Prep Kitعدادمجموعة(إضافة سدلةالقائمةأدنىيندرجالذيالمخصصة)المكتبةإ المن
عدادلمجموعة المكتبة.إ

b.شرمحولومجموعاتاالفتراضيةالقراءةودوراتالقراءة،وأنواعاالسم،أدخل عدادلمجموعةالمتوافقةالمؤ لديك.المخصصةالمكتبةإ

c.حددCreate New Kitشاء .جديدة)مجموعة(إن

عداداتحدد.10 عدادمجموعةحسبتلقائيًابهاالموصىالخياراتتحديديتمالتالية.الجهازإ عدادمجموعاتبعضالمكتبة.إ ذوعددبهاالمكتبةإ
شراتلقراءاتثابتترميز مكنالوالتيالقراءة،وأنواعالمؤ تغييرها.يُ

عدادمجموعة• المكتبةإ

شرمحولمجموعة• المؤ

شرقراءاتعدد• المؤ

القراءةنوع•

سلدوراتعدد• سل قراءةلكلالت

ختيارحالفي حدد)(غيرا عدادلمجموعةمُ سلعملياتإدخاليتمحتىالفهرسقراءاتعددتحديثيتمفلنالمكتبة،إ سل شرت فيالمؤ
سم العينة.بياناتق

ستخدامالعينةبياناتجدولفيالعينةمعلوماتأدخل.11 حدبا جلمنالعيناتلتجميعالتالية.الخياراتأ حلتحليلخاللالبياناتتجميعأ النهائية،المرا
ن سمًاعيِّ شروع.عمودفيللمجموعةا الم

Importحدد• Dataستيراد دبك.الخاصةالعينةورقةحددثمّومن،البيانات)(ا يبكالخاصةالعينةورقةأنمنتأكّ لبّ سيق.متطلباتتُ التن
جع عداداترا ليةالتحميلعمليةبعدبكالخاصةالعينةورقةتغييرعنينتجقد.78الصفحةعلىالعينةلورقةالثانياإلصدارإ شلاألوّ ف

التحميل.
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فاتبلصققم• عرّ جمعمواقعوإماالعينةمُ شرللوحةالمَ شراتأوالمؤ شكلالخارجيالملفمنi5وi7مؤ شر.ب عددأدخلاللصق،قبلمبا
فاتتحتويقد.+حددثمّومن(الصفوف)Rowsحقلفيالعينةصفوف عرّ ووصالت،رقمي،أبجديًاحرفًا20إلىيصلماعلىالعينةمُ
شرط سفلية.و

ب شرلوحاتتتطلّ جمع.لموقعإدخاالتالثابتللمخططالمؤ بالمَ شراتتتطلّ شراتإدخاالتثابتًامخططًاتملكالالتيالمؤ للمؤ
i7وi5.شراتإدخاليجب األمامي.االتجاهفيi5مؤ

عرفاتأدخل• جمعومواقعالعينةمُ شراتأوالمَ خترتإذاالمتوافقة.المؤ Notا Specifiedحدد)(غير عدادلمجموعةمُ أدخلالمكتبة،إ
سالت سل شرت األمامي.االتجاهفي)i5(2المؤ

.(التالي)Nextحدد.12

لإعداد الثانويالتحلي

عداداتبتهيئةقم حددالتحليلنوعإ شغيللعمليةالمُ جع،DRAGENتحليلعملسيرعملياتحولالمعلوماتمنلمزيدٍبك.الخاصةالت ملفاترا
خراج 57الصفحةعلىDRAGENلخادمالثانويالتحليلإ

IlluminaلدىDRAGENلخادمالقاعديةاالستدعاءملفاتتحويل

ستخدم ستدعاءملفاتتحويلتحليللتهيئةالتاليةالخطواتا .IlluminaلدىDRAGENلخادمالقاعديةاال

التالية.االختياريةاإلعداداتأدخل.1

الوصفاإلعداد

AdapterRead1سل سل ستخدامعند.1رقمللقراءةالمحولت عدادمجموعةا ،Illuminaلدىالمكتبةإ
فارغًا.AdapterRead1حقلاترك

AdapterRead2سل سل ستخدامعند.2رقمللقراءةالمحولت عدادمجموعةا ،Illuminaلدىالمكتبةإ
فارغًا.AdapterRead2حقلاترك

BarcodeMismatchesIndex1سموحالتفاوتاتعدد شرقراءةبينبهاالم سلاألولىالمؤ سل شر.وت االفتراضيةالقيمةالمؤ
نإذا.1 شريطيالرمزكا .0هيبهاالموصىفالقيمةقاعدية،أزواج6بهال

BarcodeMismatchesIndex2سموحالتفاوتاتعدد شرقراءةبينبهاالم سلالثانيةالمؤ سل شر.وت االفتراضيةالقيمةالمؤ
نإذا.1 شريطيالرمزكا .0هيبهاالموصىفالقيمةقاعدية،أزواج6بهال

OverrideCyclesشريط ستخدمال عرّفدوراتلتحديدالمُ خفاءUMIالفريدالجزيئيالمُ القراءة.دوراتوإ
سموحالتاليةالقيم بها:م

•N—حدد تجاهلها.يجبالتيالدوراتتُ
•Y—حدد سل.دوراتتُ سل الت
•I—حدد الفهرس.دوراتتُ
•U—حدد عرّفدوراتتُ شذيبها.يجبالتيUMIالفريدالجزيئيالمُ ت

.OverrideCyclesإدخالعلىأمثلةهويليمامنقوطة.فواصلعنصركليفصل
U8Y143;I8;I8;U8Y143

N10Y66;I6;N10Y66

نإذاماحدد.2 سخةحفظيجبكا شاءيتمبك.الخاصةFASTQملفاتمنن خترتإذاFASTQملفاتإن فقط.FASTQبملفاتاالحتفاظا

حدحدد.3 سيقالتاليةالخياراتأ خراجلتن :FASTQإ
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•gzip—حفظ سيقFASTQملفاتا .gzipبتن

•DRAGEN—حفظ سيقFASTQملفاتا .oraبتن

ل.4 شغيل.عمليةتهيئةأكمِ الت

شغيلعمليةتهيئةإلرسال• سابإلىالت سلمركزح سل صBaseSpaceت Submitحددبك،الخا Runشغيل)عملية(إرسال .الت
شغيلعملياتتظهر سلةالت ر سلمركزإلىالمُ سل شغيلعملياتقائمةفيBaseSpaceت خططالت لألنظمةمتاحةأنهاكمالهاالمُ

ستخدام سحابةوضعبا الهجين.الوضعأوال

شغيلعمليةتهيئةلحفظ• سيقعينةكورقةالت Exportحددالثاني،اإلصدارملفبتن Sample Sheetمنالعينة)ورقة(تصدير
سدلةالقائمة Submitلـالمن Runشغيل).عملية(إرسال شغيلعملياتلبدءضروريةالعينةورقةالت ستخداماألنظمةعلىالت با
التحليل.لموقع(المحلي)Localتحديدتمإذافقطمُتاحالخيارهذا(المحلي).Localالوضع

IlluminaلدىDRAGENخادمتخصيب

ستخدم .IlluminaلدىDRAGENخادمتخصيبتحليللتهيئةالتاليةالخطواتا

.جينومحدد.1 مرجعيًّا
ستخدم altمعالمرجعيالجينوما awareأمكن.إذا

ستهدافهاتودّالتيالمناطقعلىيحتويbed*.بصيغةملفًاحدد.2 لأوا خصصًاملفًاحمِّ جديدًا.مُ
د طابقBEDبصيغةلملفالمرجعيالجينومأنمنتأكّ حددالمرجعيالجينوميُ سبة.1رقمالخطوةفيالمُ خصصملفإلىبالن بصيغةجديدمُ

BED،ستخدم سيقا سميةتن .name_of_panel_versionNumber.referencegenome.bedالتالي:الت

Selectحدد:المحليالوضع• Custom File (Local(تحديد)خصصملف شغيلعمليةلتحميل(محلي))مُ فردةت أومُ
Upload Custom File (BaseSpace(تحميل)خصصملف المتكرر.لالستخدام))BaseSpace(مُ

سحابةوضع• خصصملف(تحميلحدد:الهجينالوضعأوال ر.))BaseSpace(مُ خصصملفيتوفّ فيBEDبصيغة مُ
فقط.إليهاتحميلهتمالتيالعملمجموعة

سيالخطإماحدد.3 ستدعاءأداةوإماالجن سدي.المتغيرا الج

ختياري].4 ستخدمتإذا[ا ستدعاءأداةا سدي،المتغيرا سيالخطملففحددالج جعللضوضاء.األسا ستيرادرا سيالخطملفاتا للضوضاءاألسا
المعلومات.منالمزيدلمعرفة15الصفحةعلى

سيقبمحاذاةتعيينًا/قمحدد.5 اإلخراج.تن

نإذاماحدد.6 سخةحفظيجبكا شاءيتمبك.الخاصةFASTQملفاتمنن خترتإذاFASTQملفاتإن فقط.FASTQبملفاتاالحتفاظا

حدحدد.7 سيقالتاليةالخياراتأ خراجلتن :FASTQإ

•gzip:حفظ سيقFASTQملفاتا .gzipبتن

•DRAGEN:حفظ سيقFASTQملفاتا .oraبتن

ل.8 شغيل.عمليةتهيئةأكمِ الت

شغيلعمليةتهيئةإلرسال• سابإلىالت سلمركزح سل صBaseSpaceت Submitحددبك،الخا Runشغيل)عملية(إرسال .الت
شغيلعملياتتظهر سلةالت ر سلمركزإلىالمُ سل شغيلعملياتقائمةفيBaseSpaceت خططالت لألنظمةمتاحةأنهاكمالهاالمُ

ستخدام سحابةوضعبا الهجين.الوضعأوال
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شغيلعمليةتهيئةلحفظ• سيقعينةكورقةالت Exportحددالثاني،اإلصدارملفبتن Sample Sheetمنالعينة)ورقة(تصدير
سدلةالقائمة Submitلـالمن Runشغيل).عملية(إرسال عمةالتحليلوملفاتالعينةورقةتنزيلتمالت بصيغةمجلدفيالثانويةالدا

.*zipشغيلعملياتلبدءضروريةأنهاكما ستخداماألنظمةعلىالت Localتحديدتمإذافقطمُتاحالخيارهذاالمحلي.الوضعبا
التحليل.لموقع(المحلي)

IlluminaلدىDRAGENخادمفيالجرثوميةالساللة

ستخدم ساللةتحليللتهيئةالتاليةالخطواتا .IlluminaلدىDRAGENلخادمالجرثوميةال

صالمرجعيالجينومحدد.1 بك.الخا
ستخدم altمعالمرجعيالجينوما awareأمكن.إذا

سيقبمحاذاةتعيينًا/قمحدد.2 اإلخراج.تن

نإذاماحدد.3 سخةحفظيجبكا شاءيتمبك.الخاصةFASTQملفاتمنن خترتإذاFASTQملفاتإن فقط.FASTQبملفاتاالحتفاظا

حدحدد.4 سيقالتاليةالخياراتأ خراجلتن :FASTQإ

•gzip:حفظ سيقFASTQملفاتا .gzipبتن

•DRAGEN:حفظ سيقFASTQملفاتا .oraبتن

ل.5 شغيل.عمليةتهيئةأكمِ الت

شغيلعمليةتهيئةإلرسال• سابإلىالت سلمركزح سل صBaseSpaceت Submitحددبك،الخا Runشغيل)عملية(إرسال .الت
شغيلعملياتتظهر سلةالت ر سلمركزإلىالمُ سل شغيلعملياتقائمةفيBaseSpaceت خططالت لألنظمةمتاحةأنهاكمالهاالمُ

ستخدام سحابةوضعبا الهجين.الوضعأوال

شغيلعمليةتهيئةلحفظ• سيقعينةكورقةالت Exportحددالثاني،اإلصدارملفبتن Sample Sheetمنالعينة)ورقة(تصدير
سدلةالقائمة Submitلـالمن Runشغيل).عملية(إرسال عمةالتحليلوملفاتالعينةورقةتنزيلتمالت بصيغةمجلدفيالثانويةالدا

.*zipشغيلعملياتلبدءضروريةأنهاكما ستخداماألنظمةعلىالت Localتحديدتمإذافقطمُتاحالخيارهذاالمحلي.الوضعبا
التحليل.لموقع(المحلي)

IlluminaلدىDRAGENلخادمRNAالريبوزيالنوويالحمض

ستخدم .IlluminaلدىDRAGENلخادمRNAالريبوزيالنوويالحمضتحليللتهيئةالتاليةالخطواتا

صالمرجعيالجينومحدد.1 بك.الخا
ستخدم altدونالمرجعيالجينوما awareأمكن.إذا

سيقبمحاذاةتعيينًا/قمحدد.2 لديك.اإلخراجتن

نإذاماحدد.3 سخةحفظيجبكا شاءيتمبك.الخاصةFASTQملفاتمنن خترتإذاFASTQملفاتإن فقط.FASTQبملفاتاالحتفاظا

حدحدد.4 سيقالتاليةالخياراتأ خراجلتن :FASTQإ

•gzip:حفظ سيقFASTQملفاتا .gzipبتن

•DRAGEN:حفظ سيقFASTQملفاتا .oraبتن

ختياري].5 شرحملفبتحميلقم[ا سيقRNAالريبوزيالنوويالتوضيحي للحمضال ).GTF(الجينيالنقلبتن

Selectحدد:المحليالوضع• Custom File (Local(تحديد)خصصملف شغيلعمليةلتحميل(محلي))مُ فردةت أومُ
Upload Custom File (BaseSpace(تحميل)خصصملف المتكرر.لالستخدام))BaseSpace(مُ
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سحابةوضع• خصصملف(تحميلحدد:الهجينالوضعأوال ر.))BaseSpace(مُ سيقملفيتوفّ فيGTFالجيني النقلبتن
فقط.إليهاتحميلهتمالتيالعملمجموعة

سيقملفتحميلبمجرّد سلمركزعملمجموعةإلىGTFالجينيالنقلتن سل شرحملفحدد،BaseSpaceت النوويللحمضالتوضيحيال
سدلة.القائمةمنRNAالريبوزي المن

نإذاماحدد.6 التفاضلي.التعبيرتمكينيجبكا

عينة.لكلالمقارنةأوالتحكمقيمةفحددالتفاضلي،التعبيربتمكينقمتإذا.7
قيمةعلىتحتويالالعينةكانتإذاكمقارنة.تحديدهاتمالتيالعيناتجميعمعكتحكمتحديدهاتمعينةأيمقارنةتجريمقارنة،مجموعةكلفي

القيمة.بوصفهامتاح)(غيرnaفحددمقارنة،أوتحكم

ل.8 شغيل.عمليةتهيئةأكمِ الت

شغيلعمليةتهيئةإلرسال• سابإلىالت سلمركزح سل صBaseSpaceت Submitحددبك،الخا Runشغيل)عملية(إرسال .الت
شغيلعملياتتظهر سلةالت ر سلمركزإلىالمُ سل شغيلعملياتقائمةفيBaseSpaceت خططالت لألنظمةمتاحةأنهاكمالهاالمُ

ستخدام سحابةوضعبا الهجين.الوضعأوال

شغيلعمليةتهيئةلحفظ• سيقعينةكورقةالت Exportحددالثاني،اإلصدارملفبتن Sample Sheetمنالعينة)ورقة(تصدير
سدلةالقائمة Submitلـالمن Runشغيل).عملية(إرسال عمةالتحليلوملفاتالعينةورقةتنزيليتمالت بصيغةمجلدفيالثانويةالدا

.*zipختياريملفتوفيرتمحالفي سيقا شغيلعملياتلبدءضروريةأنهاكماGTFالجيني النقللتن ستخداماألنظمةعلىالت با
التحليل.لموقع(المحلي)Localتحديدتمإذافقطمُتاحالخيارهذاالمحلي.الوضع

IlluminaلدىDRAGENخادمفيالمفردةللخليةRNAالريبوزيالنوويالحمض

ستخدم .IlluminaلدىDRAGENخادمفيالمفردةللخليةRNAالريبوزيالنوويالحمضتحليللتهيئةالتاليةالخطواتا

صالمرجعيالجينومحدد.1 بك.الخا
ستخدم altدونالمرجعيالجينوما awareأمكن.إذا

ختياري].2 شرحملفبتحميلقم[ا سيقRNAالريبوزيالنوويالتوضيحي للحمضال ).GTF(الجينيالنقلبتن

Selectحدد:المحليالوضع• Custom File (Local(تحديد)خصصملف شغيلعمليةلتحميل(محلي))مُ فردةت أومُ
Upload Custom File (BaseSpace(تحميل)خصصملف المتكرر.لالستخدام))BaseSpace(مُ

سحابةوضع• خصصملف(تحميلحدد:الهجينالوضعأوال ر.))BaseSpace(مُ سيقملفيتوفّ فيGTFالجيني النقلبتن
فقط.إليهاتحميلهتمالتيالعملمجموعة

سيقملفتحميلبمجرّد سلمركزعملمجموعةإلىGTFالجينيالنقلتن سل شرحملفحدد،BaseSpaceت النوويللحمضالتوضيحيال
سدلة.القائمةمنRNAالريبوزي المن

سيقبمحاذاةتعيينًا/قمحدد.3 لديك.اإلخراجتن

نإذاماحدد.4 سخةحفظيجبكا شاءيتمبك.الخاصةFASTQملفاتمنن خترتإذاFASTQملفاتإن فقط.FASTQبملفاتاالحتفاظا

حدحدد.5 سيقالتاليةالخياراتأ خراجلتن :FASTQإ

•gzip:حفظ سيقFASTQملفاتا .gzipبتن

•DRAGEN:حفظ سيقFASTQملفاتا .oraبتن

طابقةالتهيئةحدد.6 عدادمجموعةلنوعالمُ لديك.المكتبةإ
عدادمجموعةبوصفها1المفردةللخليةRNAالريبوزيالنوويالحمضمكتبةمجموعةحددتإذاالمثال،سبيلعلى فحددلديك،المكتبةإ
التهيئة.لنوع1النوع

ستند صدار1000000109376رقمالم 05ARAإ

الستخدام لفيل ط.البحثيالمجا خصصغيرفق الستخداممُ إلجراءاتفيل صية.ا التشخي

32

سلنظامدليل سل NextSeqالت 2000و1000



شريطي.الرمزقراءةحدد.7 ال

ختياري].8 عدعددعدِّل[ا شريطيةالرموزفيالقوا عرّفال عدادمجموعةعلىبناءًتلقائيًاالقيمملءيتم.UMIالفريدالجزيئيوالمُ ونوعالمكتبةإ
حددتها.التيالتهيئة

شريط.اتجاهحدد.9 ال

ختياري].10 حدحدد[ا سالتعلىيحتويالذيالملفاتأ سل شريطيالرمزت لأوال خصصًا.جديدًاملفًاحمِّ مُ

ستخدامحالفي.11 خصصة،التهيئةنوعا لالمتقدمة/المُ شريطيالرمزوموقعالتجاوز،دوراتعددقيمأدخِ عرّفوموقعال الفريدالجزيئيالمُ
UMI.

ل.12 شغيل.عمليةتهيئةأكمِ الت

شغيلعمليةتهيئةإلرسال• سابإلىالت سلمركزح سل صBaseSpaceت Submitحددبك،الخا Runشغيل)عملية(إرسال .الت
شغيلعملياتتظهر سلةالت ر سلمركزإلىالمُ سل شغيلعملياتقائمةفيBaseSpaceت خططالت لألنظمةمتاحةأنهاكمالهاالمُ

ستخدام سحابةوضعبا الهجين.الوضعأوال

شغيلعمليةتهيئةلحفظ• سيقعينةكورقةالت Exportحددالثاني،اإلصدارملفبتن Sample Sheetمنالعينة)ورقة(تصدير
سدلةالقائمة Submitلـالمن Runشغيل).عملية(إرسال عمةالتحليلوملفاتالعينةورقةتنزيليتمالت بصيغةمجلدفيالثانويةالدا

.*zipختياريملفتوفيرتمحالفي سيقا شغيلعملياتلبدءضروريةأنهاكماGTFالجيني النقللتن ستخداماألنظمةعلىالت با
التحليل.لموقع(المحلي)Localتحديدتمإذافقطمُتاحالخيارهذاالمحلي.الوضع

DRAGENتطبيق AmpliconلدىIllumina

ستخدم DRAGENتطبيقتحليللتهيئةالتاليةالخطواتا AmpliconلدىIllumina.

صالمرجعيالجينومحدد.1 بك.الخا

ستهدافهاتودّالتيالمناطقعلىيحتويbed*.بصيغةملفًاحدد.2 لأوا خصصًاملفًاحمِّ جديدًا.مُ
د طابقBEDبصيغةلملفالمرجعيالجينومأنمنتأكّ حددالمرجعيالجينوميُ سبة.1رقمالخطوةفيالمُ خصصملفإلىبالن بصيغةجديدمُ

BED،ستخدم سيقا سميةتن .name_of_panel_versionNumber.referencegenome.bedالتالي:الت

سحابةوضع• خصصملف(تحميلحدد:الهجينالوضعأوال ر.))BaseSpace(مُ خصصملفيتوفّ فيBEDبصيغة مُ
فقط.إليهاتحميلهتمالتيالعملمجموعة

Selectحدد:المحليالوضع• Custom File (Local(تحديد)خصصملف شغيلعمليةلتحميل(محلي))مُ فردةت أومُ
Upload Custom File (BaseSpace(تحميل)خصصملف المتكرر.لالستخدام))BaseSpace(مُ

سيالخطإماحدد.3 ستدعاءأداةوإماالجن سدي.المتغيرا الج

سيقبمحاذاةتعيينًا/قمحدد.4 لديك.اإلخراجتن

نإذاماحدد[محلي].5 سخةحفظيجبكا شاءيتمبك.الخاصةFASTQملفاتمنن خترتإذاFASTQملفاتإن FASTQبملفاتاالحتفاظا
فقط.

نإذاماحدد.6 سخةحفظيجبكا شاءيتمبك.الخاصةFASTQملفاتمنن خترتإذاFASTQملفاتإن فقط.FASTQبملفاتاالحتفاظا

حدحدد.7 سيقالتاليةالخياراتأ خراجلتن :FASTQإ

•gzip:حفظ سيقFASTQملفاتا .gzipبتن

•DRAGEN:حفظ سيقFASTQملفاتا .oraبتن
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ل.8 شغيل.عمليةتهيئةأكمِ الت

شغيلعمليةتهيئةإلرسال• سابإلىالت سلمركزح سل صBaseSpaceت Submitحددبك،الخا Runشغيل)عملية(إرسال .الت
شغيلعملياتتظهر سلةالت ر سلمركزإلىالمُ سل شغيلعملياتقائمةفيBaseSpaceت خططالت لألنظمةمتاحةأنهاكمالهاالمُ

ستخدام سحابةوضعبا الهجين.الوضعأوال

شغيلتهيئةلحفظ[محلي]• سيقعينةكورقةالت Exportحددالثاني،اإلصدارملفبتن Sample Sheetمنالعينة)ورقة(تصدير
سدلةالقائمة Submitلـالمن Runشغيل)عملية(إرسال عمةالتحليلوملفاتالعينةورقةتنزيلتم.الت بصيغةمجلدفيالثانويةالدا

.*zipشغيلعملياتلبدءضروريةأنهاكما ستخداماألنظمةعلىالت Localتحديدتمإذافقطمُتاحالخيارهذاالمحلي.الوضعبا
التحليل.لموقع(المحلي)

طيشإذابة كياسفيالمعبأةالخرا التدفقوخليةأ
شةإذابةعلىالخطوةهذهتعمل عدادالمفتوحةغيرالحقيبةفيالخرطو شةبإذابةقمالتدفق.خليةوإ سفيالمعبأةالخرطو ستخدامأكيا حدةبا ثالثمنوا

مكنمائيحمامطرق: ستخدمالغرفة.حرارةدرجةأوالثالجةأوبه،التحكميُ شةا عادةدونالحال،فياإلذابةبعدالخرطو ستخدامتعذّرإذاالتجميد.إ ا
شة جعالحال،فياإلذابةبعدالخرطو دفرا عِ ستهلكاتأ .73الصفحةعلىالتخزينإلىالم

شكل  سفيالمعبأةالخراطيش4ال أكيا

مكنمائيحمامفيالخرطوشةإذابة ميُ بهالتحكّ

شةوأزِلالوبرمنالخاليةالقفازاتمنجديدًازوجًاارتدِ.1 التخزين.منالخرطو

شةأزِل.2 الفضية.المعدنيةالرقاقةكيستفتحالولكنالصندوق،منالخرطو

شلإلىمائيحمامفيمثقوبةأوممزقةحقيبةإذابةعنينتجقد سل.عمليةف سل منبدلًاثالجةفيأوالغرفةالحرارةدرجةفيباإلذابةقمالت
ذلك.

شةإذابة.3 سفيالمعبأةالخرطو مكنمائيحمامفيأكيا ساعات:6لمدةسيليزيةدرجة25بدرجةبهالتحكميُ

بإذابتها.تقومالتيالخراطيشعددعنالنظربغضاألقلعلىسم10–9.5عمقفيالمياهعلىحافظ•
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مكنمائيًاحمامًااضبط• سيليزية.درجة25عندحرارتهدرجةفيالتحكميُ

غمرها.دونمائيحمامفيوضعهاألعلىموجهًاالملصقيكونبحيثالحقيبةضع•

شةعلىثقلوضعتحاولال نإذالغمرها.الخرطو وجّهغيرالحقيبةملصقكا ضتأوألعلىمُ شةتعرّ اإلذابة،خاللللقلبالخرطو
ستتأثر سلبياناتف سل شكلالت سلبي.ب

المائي.الحمامفيساعات8تتجاوزال•

ذبال• نٍفيالمائيالحماميدعمهاالإضافيةخراطيشتُ حد.آ جلمنوا جعمتوافقة،مائيةحماماتأ علىاإلضافيةالمعداترا
.24الصفحة

كدسال• الخراطيش.تُ

شةأزِل.4 ستخداموجففهاالمائيالحماممنالخرطو شفبا الورقية.المنا

الثالجةفيالخرطوشةإذابة

ساحيق.منالخاليةالقفازاتمنجديدًازوجًاارتدِ.1 الم

شغيلعمليةمنيومقبل.2 عة،الت شة منأزِلالمتوقّ سيليزية.°15-إلى°25-منحرارةدرجةفيالتخزينالخرطو

شةأزِل.3 الفضية.المعدنيةالرقاقةكيستفتحالولكنالصندوق،منالخرطو

شةضع.4 مكنألعلىمتجهًاالملصقيكونبحيثالغرفةحرارةدرجةفيالخرطو حيفيالدورانللهواءويُ العليا.والناحيةالجانبيةالنوا

نإذا وجّهغيرالحقيبةملصقكا ستتأثرألعلى،مُ سلبياناتف سل شكلالت سلبي.ب

ساعات.6لمدةالغرفةحرارةدرجةفيأذبها.5

شةضع.6 مكنألعلىمتجهًاالملصقيكونبحيثسيليزيةدرجات8إلىدرجتينمنحرارةدرجةفيثالجةفيالخرطو فيالدورانللهواءويُ
.الجوانب

نإذا وجّهغيرالحقيبةملصقكا ستتأثرألعلى،مُ سلبياناتف سل شكلالت سلبي.ب

ساعة.72تتجاوزالساعة.12لمدةالثالجةفيباإلذابةقم.7

الغرفةحرارةدرجةفيالخرطوشةإذابة

ساحيق.منالخاليةالقفازاتمنجديدًازوجًاارتدِ.1 الم

شة.2 خرج الخرطو مئوية.درجة15-إلىمئويةدرجة25-حرارةدرجةفيالمخزّنةأ

شةأزِل.3 الفضية.المعدنيةالرقاقةكيستفتحالولكنالصندوق،منالخرطو

شةضع.4 مكنألعلىمتجهًاالملصقيكونبحيثالخرطو حيفيالدورانللهواءويُ العليا.والناحيةالجانبيةالنوا

نإذا وجّهغيرالحقيبةملصقكا ستتأثرألعلى،مُ سلبياناتف سل شكلالت سلبي.ب

ساعة.16تتجاوزالساعات.9لمدةالغرفةحرارةدرجةفيأذبها.5

والخرطوشةالتدفقخليةإعداد

التالي.النحوعلىالتدفقخليةبإعدادقم.1
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a.مئوية.درجات8إلىدرجتينمنحرارةدرجةفيالتخزينمنالجديدةالتدفقخليةبإزالةقم

b.العبوة.منالتدفقخليةإزالةعندالتكثيفحدوثلمنعدقيقة15إلى10منلمدةالغرفةحرارةدرجةفيجانبًاالمفتوحةغيرالحزمةضع
المحدد.الوقتفيالغرفةحرارةدرجةإلىوصولهاالفورعلىالتدفقخليةتحضيريضمن

ستخدامعند.2 بالثالجة:اإلذابةطريقةا

a.خرج شةأ مئوية.درجات8إلىدرجتينمنحرارةدرجةفيالتخزينمنالمذابةالخرطو

b.شةضع جراءقبلاألقلعلىدقيقة15لمدةالغرفةحرارةدرجةفيجانبًاالمفتوحةغيرالخرطو سل.إ سل حدة.ساعةتتجاوزالالت وا

تتخفيف المكتبا
ستخدامعند خلوالتخفيفالخواصتغييرخاصيةا زيادةتوفربه.المعمولالتحميلتركيزإلىالمكتباتتخفيفعلىالخطوةهذهتعملالجهاز،دا

PhiX1سبة سبةرفعيجبإيجابيًا.تحكمًاأوقاعديًا،تنوعًاأوإضافية،مقاييس%2بن األقل.القاعديالتنوّعذاتللمكتباتPhiXزيادةن

ستخدميدويًا،وتخفيفهاالمكتباتخواصتغييرتمإذا NextSeqلنظاميوتخفيفهاالمكتباتخواصلتغييرالمكتباتدليلفا ستند2000و1000 (الم
فقط.األجهزةفيوالتخفيفالخواصتغييرعلىالخطوةهذهتنطبق.)1000000139235رقم

نانومول2إلىالمكتبةتخفيف

ختياري].1 مئوية.درجة15-إلىمئويةدرجة25-منحرارةدرجة فيPhiXمخزونمننانومول10أزل[ا
شغيلأواالختياريةالزيادةعندفقطPhiXالستخدامحاجةتوجد .فقطPhiXت

ختياري].2 ستخدامالكميةحددثمّومندقائق،5لمدةالغرفةحرارةدرجةفيPhiXبإذابةقم[ا شفعلىالمعتمدةالطريقةبا مثلالفلوريةالكوا
QubitتركيزلتأكيدPhiX.

ستخدامفتابعالكمية،تحديدتعذّرإذا نانومول.10تركيزبا

حدة.دقيقةلمدةg×280عندالمركزيالطردثمّومنوجيزة،لفترةPhiXأوللمكتبةدواميةحركةبإجراءقم.3 وا

ستخدام.4 عادةمحلولبا Tweenمع)RSB(المخففالتعليقإ نانومول2وتركيزميكرولترًا24مكتبة بحجمبتحضيرقمتخفيف،كمحلول20
المنخفض.الموادترابطخاصيةذاتدقيقةأنابيبفياألقلعلى

جع،PhiXزيادةتعليماتعلىلالطالع PhiXوحدةإضافةرا Control(ختياري .38الصفحةعلى(ا

حدة.دقيقةلمدةg×280عندالمركزيالطردثمومنوجيزة،لفترةدواميةحركةبإجراءقم.5 وا

1PhiXمكتباتإحدىهيIlluminaللنيوكليوتيدات.متوازنبتمثيللالستخدامالجاهزةالصغيرة
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التحميلتركيزإلىالمكتبةنانومول من2تخفيف

سب:التحميللتركيزالمخففةالمكتبةمنميكرولترًا24إلعدادالمنخفضالموادترابطخاصيةذيدقيقأنبوبفيالتاليةاألحجامبدمجقم.1 المنا

المكتبة*نوع
تركيز
التحميل

(بالبيكومول)

حجم
2مكتبة بتركيز
نانومول

(بالميكرولتر)

عادةمحلولحجم المخففالتعليقإ
)RSB(محلولمعTween 20

(بالميكرولتر)

Ampliseqمكتبة for Illumina
Library PLUS

750915

عداد الحمض Illumina750915لدىDNAالنوويإ

عداد الحمض التخصيبمعDNAالنوويإ
Illuminaلدى

10001212

جمالي شرطةإ الريبوزيالنوويالحمضأ
RNAمجموعةمعRibo-Zero Plusلدى

Illumina

750915

عداد شرطةإ الريبوزيالنوويالحمضأ
سال IlluminaلدىmRNAالمر

750915

تفاعلمنالخاليDNAالنوويالحمض
سلة Illuminaلدى)PCR(البوليميراتسل

10001212

TruSeq DNA Nano (نانو350
DNAالنوويالحمض )TruSeqلـ350

120014.49.6

TruSeq DNA Nano (نانو550
DNAالنوويالحمض )TruSeqلـ550

1500186

شرطة سالالريبوزيالنوويالحمضأ المر
mRNAلـTruSeq

10001212

100%PhiX6507.816.2

سبة* شغيلعملياتوتعزيزبيكومول650تحميلابدأ بتركيزالمدرجة،غيرالمكتباتألنواعبالن الالحقة.الت
NextSeqجهازيتوافقالتحميل.تركيزاتعلىمثالًاالجدولهذايقدم عدادمجموعاتجميعمع1000/2000 إنإال،Illuminaمكتبةإ
مكناألمثلالتحميلتركيزتحديد يتفاوت.أنيُ

حدة.دقيقةلمدةg×280عندالمركزيالطردثمومنوجيزة،لفترةدواميةحركةبإجراءقم.2 وا

جلمنجاهزةتكونحتىالثلجفيجانبًاالمخففةالمكتبةضع.3 جراءأ سلإ سل .الت
سلبإجراءقم سل خففةللمكتباتالت سهاليومفيالتحميلتركيزإلىالمُ فيه.تخفيفهايتمالذينف

التالي.النحوعلىتابع.4

جع،PhiXأضفتإذا• PhiXوحدةإضافةفرا Control(ختياري .38الصفحةعلى(ا

شغيلتقومكنتأوPhiXإضافةتتملمإن• جع،فقطPhiXبت ستهلكاتتحميلفرا شةفيالم .38الصفحةعلىالخرطو
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PhiXوحدةإضافة Control(اختياري)

: نانومول1وتركيزميكرولترًا20بحجمPhiXإلعدادالمنخفضالموادترابطخاصيةذيدقيقأنبوبفيالتاليةاألحجامبدمجقم.1

•PhiXميكرولتر)2(نانومول10 بتركيز

عادةمحلول• Tweenمحلول معRSBالمخففالتعليقإ 20 ميكرولترًا)18)

حدة.دقيقةلمدةg×280عندالمركزيالطردثمومنوجيزة،لفترةدواميةحركةبإجراءقم.2 وا

ف .3 خففةميكرولتر24بحجممكتبةإلىنانومول1وتركيزميكرولتر1بحجمPhiXأضِ النهائي.التحميلتركيزإلىمُ
سبةPhiXزيادةإلىتؤدياألحجامهذه سبةتختلفتقريبًا.٪2بن وكميتها.المكتبةجودةحسبالفعليةالمئويةالن

جلمنجاهزةتكونحتىالثلجفيجانبًاPhiXوحدةفيالزيادةمعالمكتبةضع.4 جراءأ سل.إ سل الت
سلبإجراءقم سل سهاليومفيPhiXفيالزيادةمعالمكتباتت خففالذينف به.تُ

ل تتحمي كا الخرطوشةفيالمستهل
ز جهّ شةالخطوةهذهتُ سلالخرطو سل شفخلطخاللمنللت سبقًاالمملوءةالكوا خففةالمكتباتوتحميلم التدفق.وخليةالمُ

الخرطوشةإعداد

شةحقيبةافتح.1 ستخدامقطعهاأوتمزيقهاخاللمنالخرطو .الجانبينكالعلىاألولىالدرجةمنالمقصاتبا

شةأزل.2 صالحقيبة.منالخرطو والمجفف.الحقيبةمنتخلّ

شةاقلب.3 شفةالموادلمزجمرات10الخرطو .الكا
خليةللمكوناتيمكن صدرأنالدا طبيعي.أمروهوالقلب،أثناءخشخشةصوتتُ

التدفقخليةتحميل

ستخدامقطعهاأوتمزيقهاخاللمنالفضيةالمعدنيةالرقاقةحزمةافتح.1 شقعندالمقصاتبا .الجانبينكالعلىالعلويال
ستخدامتعذّرإذا جعالحال،فيالتدفقخليةا دفرا عِ ستهلكاتأ .73الصفحةعلىالتخزينإلىالم
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سحب.2 جهاالتدفقخليةا العبوة.منإلخرا
عادةإلىبحاجةكنتحالفيجانبًاوالمجففالمعدنيةالرقاقةحزمةضع سفليالجزءجيبفيالمجففستجدالتخزين.إلىالتدفقخليةإ منال

صالمعدنية.الرقاقةحزمة سل.بدءعندمنهاتخلّ سل الت

سك.3 ستخدامالتدفقخليةأم نبا سا عاةمعالرماديالل نعلىالملصقيكونأنمرا سا ألعلى.متجهًاالل

شة.مقدمةفيالموجودةالفتحةفيإلدخالهاالتدفقخليةادفع.4 الخرطو
شير سموعالنقرصوتي نينبثقالصحيح.موضعهافيالتدفقخليةتثبيتإلىالم سا شةمنالرماديالل شكلٍتحميلهاعندالخرطو صحيح.ب

سحب.5 نوأزِلللخلفا سا دالتدفق.خليةلكشفالرماديالل عِ ستعمالأ ن.ا سا الل

المكتباتتحميل

ستخدام.1 سيعالحوافإلىالمعدنيةالرقاقةوادفعالمكتبةخزانةاثقبالجديد،P1000الماصةطرفبا .الفتحةلتو

التلوث.لمنعالماصةطرفمنتخلص.2
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ف.3 خففةالمكتبةمنميكرولترًا20أضِ سفليالجزءإلىالمُ سفليالجزءإلىالماصةطرفخفضخاللمنالخزانمنال قبلالخزانمنال
المعدنية.الرقاقةلمستجنبالتوزيع.

لعمليةبدء التسلسلتشغي
شغيلعمليةفيالخطوةهذهشرعتقد سلت سل حدفيالت األربعة:األوضاعأ

سحابةوضع• شغيلعمليةتحديدتم:ال حدىمنالت شغيلعملياتقوائمإ خططالت مبرنامجفيلهاالمُ NextSeqالتحكّ خالل.1000/2000
سل،عملية سل ستدعاءبياناتتحميليجريالت سلالقاعدياال سل سلمركزإلىcBCLالمت سل جراءبعد.BaseSpaceت سل،إ سل خادميبدأالت

DRAGENسلمركزفي سل تلقائيًا.BaseSpaceت

شغيلعمليةتحديدتم:الهجينالوضع• حدىمنالت شغيلعملياتقوائمإ خططالت مبرنامجفيلهاالمُ NextSeqالتحكّ بعد.1000/2000
جراء سل،إ سل خلالتحليليبدأالت خزّنتلقائيًا.الجهازدا ستدعاءبياناتيُ سلالقاعدياال سل حدد.اإلخراجمجلدفيDRAGENوخادمالمت المُ

سيقعينةورقةتصديريتم:المحليالوضع• NextSeqتحكمبرنامجإلىالثانياإلصدارملفبتن جراءبعديدويًا.1000/2000 سل،إ سل يبدأالت
خلالتحليل خزّنتلقائيًا.الجهازدا ستدعاءبياناتيُ سلالقاعدياال سل حدد.اإلخراجمجلدفيDRAGENوخادمالمت عمليةتحديدحالفيالمُ
ستباقية،المراقبة شغيلعمليةومراقبةاال مكنوالتخزين،الت شروعكذلكيُ سلمركزتطبيقاتخاللمنالتحليلفيال سل بعدBaseSpaceالت
سل.عمليةاكتمال سل الت

ستقلالوضع• شغيلعمليةبإعدادقم:الم NextSeqالتحكمبرنامجفيالتعليماتاتباعمعت شاء1000/2000 ستدعاءإلن القاعديبيانات اال
سل سل .cBCLالمت

مكن سببأنيُ جراءخاللالقناعفتحيت شغيلقبلمافحوصاتإ شغيلخاللأوالت شلالت شغيل.عمليةبف الت

د غالقهالقناعفتحخاللالجهازعنيديكأبعِ بوإ اإلصابة.لتجنّ
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الهجينالوضعأوالسحابةوضعفيتشغيلعمليةبدء

شغيلعمليةوضعبتهيئةقم.1 شغيلوضعتهيئةفيموصوفهوكماالت .16الصفحةعلىالت

.(بدء)Startحدد.2

عتمادبياناتأدخل.3 سجيلا سلبمركزبكالخاصةالدخولت سل Signحددثم،BaseSpaceت Inسجيل .الدخول)(ت

ستباقية،المراقبةحددتإذا.4 شغيلعمليةومراقبةاال شغيلعمليةعلىتحتويالتيالعملمجموعةفحددوالتخزين،الت شئتالتيلديكالت فيأُن
عداد شغيلعمليةإ سلبمركزالجهازت سل .BaseSpaceت

بالعملمجموعةتحديديلزم داألخطاء.لتجنّ المتابعة.قبلالعملمجموعةتحديدكمنتأكّ

.(التالي)Nextحدد.5

شغيلعمليةحدد.6 لديك.الت

د.7 شغيلعمليةوطولالتحليل،مطابقةمنتأكّ شغيللعمليةالثانويوالتحليلالت الصحيحة.الت
سحابة_)_Cloudالتحليليعرض سلمركزفيالتحليلحدوثإلىلإلشارة(ال سل .BaseSpaceت

جعة)Reviewحدد.8 .(مرا

ختياري].9 ل[ا شرعمواقعأدخِ خصصالقراءةمَ شرعالمُ شرومَ المخصص.المؤ
عدادحولمعلوماتعلىلالطالع شارعإ خصصةالمَ جعوإضافتها،المُ شارعدليلرا NextSeqلـالمخصصةالمَ ستند2000و1000 (م

د.)1000000139569رقم عدادلمجموعةالمتوافقةالمنتجاتصفحةزيارةمنتأكّ ستخدامضرورةمنللتحققبكالخاصةالمكتبةإ ا
شرعات خصصةالمَ .Illuminaلدىالمُ

ختياري].10 جعالمعلومات،منلمزيدٍالمخصصة.الصيغةحدد[ا سلرا سل 89الصفحةعلىالداكنةالدورةت
ستخدامحالفي حدثإصدارأو1.3إصدارا NextSeqالتحكمبرنامجمنأ عدادومجموعة1000/2000 جماليإ شرطةإ الحمضأ

Ribo-ZeroمعRNAالريبوزيالنووي PlusلدىIlluminaعدادمجموعةأو شرطةإ سالالريبوزيالنوويالحمضأ لدىmRNAالمر
Illumina،ختياريتم تلقائيًا.المخصصةالصيغةا

ختياري].11 ختيارمربعتحديدألغِيدويًا،وتخفيفهاالمكتباتخواصلتعديل[ا Denatureا and Dilute On Boardوتخفيفهاالخواص(تعديل
خل جع.الجهاز)دا سللنظاموتخفيفهاالمكتباتخواصتعديلدليلرا سل NextSeqالت ستند2000و1000 رقم(الم

1000000139235(.
عداداتفياالفتراضياإلعدادتحديدتهيئةتمت NextSeqالتحكمبرنامجإ 1000/2000.

ختياري].12 لاإلخراجمجلدحقلحدداإلخراج،مجلدلتغيير[ا جديدًا.موقعًاوأدخِ
عداداتكمنتلقائيًااإلخراجمجلدحقلملءيتم ,Proactiveتحديديتملمماضروريأنهكمااالفتراضيةإ Run Monitoring and

Storageستباقية،(المراقبة شغيلعمليةومراقبةاال .والتخزين)الت
,Proactiveحددتإذا Run Monitoring and Storageستباقية،(المراقبة شغيلعمليةومراقبةاال عرضوالتخزين)،الت خياريُ

Save to BaseSpace Sequence Hubسلمركزإلى(الحفظ سل مكّنًا.بوصفه)BaseSpaceت مُ
Proactiveحددتإذا and Run Monitoringستباقية(المراقبة شغيل)،عمليةومراقبةاال عرضالت Saveخياريُ to BaseSpace

Sequence Hubسلمركزإلى(الحفظ سل لًا.بوصفه)BaseSpaceت عطَّ مُ

جع.13 شغيلمعلوماترا .(اإلعداد)Prepحددثمَّومنبك،الخاصةالت

محليةتشغيلعمليةبدء

شغيلعمليةوضعبتهيئةقم.1 شغيلوضعتهيئةفيموصوفهوكماالت .16الصفحةعلىالت

.(بدء)Startحدد.2

ستند صدار1000000109376رقمالم 05ARAإ

الستخدام لفيل ط.البحثيالمجا خصصغيرفق الستخداممُ إلجراءاتفيل صية.ا التشخي

41

سلنظامدليل سل NextSeqالت 2000و1000



,Proactiveحددتإذا.3 Run Monitoring and Storageستباقية،(المراقبة شغيلعمليةومراقبةاال Proactiveأووالتخزين)الت
and Run Monitoringستباقية(المراقبة شغيل)،عمليةومراقبةاال لالت عتمادبياناتفأدخِ سجيلا سللمركزالدخولت سل BaseSpaceت

Signحددثمَّومن Inسجيل .الدخول)(ت

,Proactiveحددتإذا.4 Run Monitoring and Storageستباقية،(المراقبة شغيلعمليةومراقبةاال مجموعةفحددوالتخزين)،الت
سلمركزالعمل سل شغيلعمليةلحفظBaseSpaceت .(التالي)Nextحددثمَّومنبها،بكالخاصةالت

بالعملمجموعةتحديديلزم داألخطاء.لتجنّ المتابعة.قبلالعملمجموعةتحديدكمنتأكّ

ختيار...حدد.5 درج...)Choose(ا سيقالعينةورقةإلىوانتقلالعينة،بورقةالبدءأدنىالمُ NextSeqجهازعلىالثانياإلصداربتن
ك،1000/2000 حرّ شبكةمحركأوالمحمولاألقراصومُ ت.ال مكنالالمُثبّ سماءتحتويأنيُ حرفعلىالعينةورقةملفأ خاصة.أ

NextSeqالتحكمبرنامجمناألحدثاإلصدارأو1.3إصداريكشف العينةورقةمنDRAGENإصدارعنتلقائيًا1000/2000
طالبك سبةالنظام.علىDRAGENإصدارتثبيتيجباألمر.لزِمإذااإلصداراتبتبديلويُ جعالتثبيت،لمعلوماتبالن علىالبرنامجتحديثاترا
.68الصفحة

•Instrument Run Setup Usedعداد شغيلعملية(إ ستخدمة)بالجهازالت نالذي.zipمجلدحدد:الم الثانياإلصدارملفاتيتضمّ
عمةوالملفاتالعينةلورقة جدت.إنالدا العينة.لورقةالثانياإلصدارفحددوإالوُ

•Instrument Run Setup Not Usedعداد شغيلعملية(إ ستخدمة)غيربالجهازالت د:المُ عمالملفوجودمنتأكّ للتحليلالدا
سهالدليلفيالثانوي العينة.لورقةالثانياإلصداربهالموجودنف

حددةالعينةورقةتكونأنيجب سيقالمُ شاءالثاني.اإلصداربتن شأةالعينةورقةبتنزيلقمالعينة،لورقةالثانياإلصدارإلن عدادمنالمُن عمليةإ
شغيل سلمركزفيبالجهازالت سل رالعينةلورقةالثانياإلصدارقالبعدِّلأوBaseSpaceت NextSeqلجهازالدعمصفحةعلىالمتوفّ

جع.1000/2000 عداداترا سيقحولالمعلوماتمنالمزيدعلىلالطالع78الصفحةعلىالعينةلورقةالثانياإلصدارإ اإلصدارتن
دومتطلباته.العينةلورقةالثاني شارةتمتملفاتأيوجودمنتأكّ سهالمجلدفيالعينةورقةفيإليهااإل العينة.ورقةبهتوجدالذينف

جعة)Reviewحدد.6 .(مرا

ختياري].7 ل[ا شرعمواقعأدخِ خصصالقراءةمَ شرعالمُ شرومَ المخصص.المؤ
عدادحولمعلوماتعلىلالطالع شارعإ خصصةالمَ جعوإضافتها،المُ شارعدليلرا NextSeqلـالمخصصةالمَ ستند2000و1000 (م

د.)1000000139569رقم عدادلمجموعةالمتوافقةالمنتجاتصفحةزيارةمنتأكّ ستخدامضرورةمنللتحققبكالخاصةالمكتبةإ ا
شرعات خصصةالمَ .Illuminaلدىالمُ

ختياري].8 جعالمعلومات،منلمزيدٍالمخصصة.الصيغةحدد[ا سلرا سل 89الصفحةعلىالداكنةالدورةت
ستخدامحالفي حدثإصدارأو1.3إصدارا NextSeqالتحكمبرنامجمنأ عدادومجموعة1000/2000 جماليإ شرطةإ الحمضأ

Ribo-ZeroمعRNAالريبوزيالنووي PlusلدىIlluminaعدادمجموعةأو شرطةإ سالالريبوزيالنوويالحمضأ لدىmRNAالمر
Illumina،ختياريتم تلقائيًا.المخصصةالصيغةا

ختياري].9 ختيارمربعتحديدألغِيدويًا،وتخفيفهاالمكتباتخواصلتعديل[ا Denatureا and Dilute On Boardوتخفيفهاالخواص(تعديل
خل جع.الجهاز)دا سللنظاموتخفيفهاالمكتباتخواصتعديلدليلرا سل NextSeqالت ستند2000و1000 رقم(الم

1000000139235(.
عداداتفياالفتراضياإلعدادتحديدتهيئةتمت NextSeqالتحكمبرنامجإ 1000/2000.

ختياري].10 لاإلخراجمجلدحقلحدداإلخراج،مجلدلتغيير[ا جديدًا.موقعًاوأدخِ
عداداتكمنتلقائيًااإلخراجمجلدحقلملءيتم ,Proactiveتحديديتملمماضروريأنهكمااالفتراضيةإ Run Monitoring and

Storageستباقية،(المراقبة شغيلعمليةومراقبةاال والتخزين).الت
,Proactiveحددتإذا Run Monitoring and Storageستباقية،(المراقبة شغيلعمليةومراقبةاال عرضوالتخزين)،الت خياريُ

Save to BaseSpace Sequence Hubسلمركزإلى(الحفظ سل مكّنًا.بوصفه)BaseSpaceت مُ
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Proactiveحددتإذا and Run Monitoringستباقية(المراقبة شغيل)،عمليةومراقبةاال عرضالت Saveخياريُ to BaseSpace
Sequence Hubسلمركزإلى(الحفظ سل لًا.بوصفه)BaseSpaceت عطَّ مُ

جع.11 شغيلمعلوماترا .(اإلعداد)Prepحددثمَّومنبك،الخاصةالت

مستقلةتشغيلعمليةبدء

شغيلعمليةوضعبتهيئةقم.1 شغيلوضعتهيئةفيموصوفهوكماالت .16الصفحةعلىالت

.(بدء)Startحدد.2

,Proactiveحددتإذا.3 Run Monitoring and Storageستباقية،(المراقبة شغيلعمليةومراقبةاال Proactiveأووالتخزين)الت
and Run Monitoringستباقية(المراقبة شغيل)،عمليةومراقبةاال لالت عتمادبياناتفأدخِ سجيلا سللمركزالدخولت سل BaseSpaceت

Signحددثمَّومن Inسجيل .الدخول)(ت

,Proactiveحددتإذا.4 Run Monitoring and Storageستباقية،(المراقبة شغيلعمليةومراقبةاال مجموعةفحددوالتخزين)،الت
سلمركزالعمل سل شغيلعمليةلحفظBaseSpaceت .(التالي)Nextحددثمَّومنبها،بكالخاصةالت

Setحدد.5 Up New Runعداد شغيلعملية(إ .جديدة)ت

Runحقلفي.6 Nameسم شغيل)،عملية(ا لالت شغيللتحديدتريدهالذيالمميزاالسمأدخِ الحالي.الت
سميحتويأنيمكن شغيلا حرفعلىالت شرطات،رقمية،أبجديةأ شرطووصالت،و سفلية.و

سبة.7 Readحقلإلىبالن Typeسلقراءةعملياتعددحددالقراءة)،(نوع سل :تنفيذهاالمطلوبالت

سطالخياروهي،مفردةقراءةبإجراءقم:مفردةقراءة• .واألسرعاألب

شاءإلىيؤديالذيالتوافقوهو،قراءتينبإجراءقم:مقترنةنهايةذاتقراءة• علىجودةذاتبياناتإن .دقةأكثرمحاذاةوتوفيرأ

ل.8 جراؤهايتمالتيالدوراتعددأدخِ قراءة:كلفيإ
شر،دوراتلعددأقصىحدّيوجدال شرودوراتالقراءةدوراتمجموعإنإالالمؤ شارالدوراتعددعنيقلأنيجبالمؤ علىإليهالمُ

لصق شةمُ plusالخرطو 27.

ل:1رقمقراءة دورة.151إلى1منأدخِ

ل:1رقمفهرس شرعالدوراتعددأدخِ شرلم شغيل).i7(1رقمالمؤ لفقط،PhiXلت شرمجاليفي0أدخِ كليهما.المؤ

ل:2رقمفهرس شرعالدوراتعددأدخِ شرلم ).i5(2رقمالمؤ

ل:2رقمقراءة سها.1رقمالقراءةقيمةهيالقيمةهذهتكونماعادةًدورة.151إلىتصلقيمةأدخِ .نف

,Proactiveحددتإذا.9 Run Monitoring and Storageستباقية،(المراقبة شغيلعمليةومراقبةاال ...Chooseفحددوالتخزين)،الت
ختيار) ستيراد(ا عينة.ورقةال
شف NextSeqالتحكمبرنامجمناألحدثاإلصدارأو1.3إصداريك العينةورقةمنDRAGENإصدارعنتلقائيًا1000/2000
طالبك سبةالنظام.علىDRAGENإصدارتثبيتيجباألمر.لزِمإذااإلصداراتبتبديلويُ جعالتثبيت،لمعلوماتبالن علىالبرنامجتحديثاترا
.68الصفحة

حددةالعينةورقةتكونأنيجب سيقالمُ شاءالثاني.اإلصداربتن شأةالعينةورقةبتنزيلقمالعينة،لورقةالثانياإلصدارإلن عدادمنالمُن عمليةإ
شغيل سلمركزفيبالجهازالت سل رالعينةلورقةالثانياإلصدارقالبعدِّلأوBaseSpaceت NextSeqلجهازالدعمصفحةعلىالمتوفّ

جع.1000/2000 عداداترا سيقحولالمعلوماتمنالمزيدعلىلالطالع78الصفحةعلىالعينةلورقةالثانياإلصدارإ اإلصدارتن
دومتطلباته.العينةلورقةالثاني شارةتمتملفاتأيوجودمنتأكّ سهالمجلدفيالعينةورقةفيإليهااإل العينة.ورقةبهتوجدالذينف

ختياري].10 ل[ا شرعمواقعأدخِ خصصالقراءةمَ شرعالمُ شرومَ المخصص.المؤ
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عدادحولمعلوماتعلىلالطالع شارعإ خصصةالمَ جعوإضافتها،المُ شارعدليلرا NextSeqلـالمخصصةالمَ ستند2000و1000 (م
د.)1000000139569رقم عدادلمجموعةالمتوافقةالمنتجاتصفحةزيارةمنتأكّ ستخدامضرورةمنللتحققبكالخاصةالمكتبةإ ا

شرعات خصصةالمَ .Illuminaلدىالمُ

ختياري].11 جعالمعلومات،منلمزيدٍالمخصصة.الصيغةحدد[ا سلرا سل 89الصفحةعلىالداكنةالدورةت

ختياري].12 ختيارمربعتحديدألغِيدويًا،وتخفيفهاالمكتباتخواصلتعديل[ا Denatureا and Dilute On Boardوتخفيفهاالخواص(تعديل
خل جع.الجهاز)دا سللنظاموتخفيفهاالمكتباتخواصتعديلدليلرا سل NextSeqالت ستند2000و1000 رقم(الم

1000000139235(.
عداداتفياالفتراضياإلعدادتحديدتهيئةتمت NextSeqالتحكمبرنامجإ 1000/2000.

ختياري].13 لاإلخراجمجلدحقلحدداإلخراج،مجلدلتغيير[ا جديدًا.موقعًاوأدخِ
عداداتكمنتلقائيًااإلخراجمجلدحقلملءيتم ,Proactiveتحديديتملمماضروريأنهكمااالفتراضيةإ Run Monitoring and

Storageستباقية،(المراقبة شغيلعمليةومراقبةاال والتخزين).الت

.(تحضير)Prepحدد.14

الجهازفيالمستهلكاتتحميل

د.1 شةإذابةمنتأكّ سبقًاالخرطو نإزالة(بعدالتدفقخليةتحميلقبلللخلطمرات10وقلبهام سا خففة.والمكتبةالرمادي)الل المُ

.(تحميل)Loadحدد.2
NextSeqالتحكمبرنامجيفتح خرجالواقيالقناع1000/2000 الدرج.ويُ

شةضع.3 خلموجودةالتدفقوخليةألعلىالملصقاتجاهليكونالدرجفيالخرطو ل.الجهازدا شةأدخِ ستقرّحتىالخرطو بالكامل.موضعهافيت

غالق)Closeحدد.4 سحب(إ شةل .القناعوغلقالخرطو
NextSeqالتحكمبرنامجيعرض ستهلكاتمنمعلومات1000/2000 جريالتيالم سحأُ دقائق.3حواليمروربعدلهاالضوئيالم

ختياري].5 Ejectحدد[ا Cartridgeخراج شة)(إ شةإلخراجالخرطو .الخرطو
حدةدقيقةمروربعدالقناعيفتح خرجوا شة.ويُ الخرطو

سل)Sequenceحدد.6 سل .(ت

التشغيلقبلمافحوصات

ن شغيلقبلمافحوصاتتتضمّ سوائليات.منالتحققويتبعهاالجهازمنالتحققالت سوائلياتفحصيخترقال شة،سداداتال سببوالذيالخرطو سيت
صدرأنفي ختراقيعنيوهذامُتوقّع.هذافرقعة.أصوات4إلى3منالجهازيُ شفا التدفق.لخليةالكا
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عادةتتعذّر ستخدامإ ستهلكاتا سوائليات.فحصبدءبمجرّدالم ال

ستكمالدقيقة15حواليانتظر.1 شغيل.قبلمافحوصاتال الت
شغيلعمليةتبدأ الفحوصات.اكتمالنجاحبعدتلقائيًاالت

عادةRetryحدد،الجهازفحوصاتخاللخطأأيحدثحالفي.2 جراءإلعادةالمحاولة)(إ .الفحصإ
حديكونعندما شريطستجدالتقدم،قيدالفحوصاتأ كًا.الفحصلهذاالدائريال متحرّ

شاف.3 ستك جعوإصالحها،المتكررةاألخطاءال .73الصفحةعلىالخطأرسالةتحليلرا

التشغيلتقدّممراقبة

شغيلتقدّمراقب.1 شةعلىظهورهاعندوالمقاييسالت سل.شا سل الت

شغيلاكتمال• شغيل.اكتمالووقتالتقريبي،التاريخ:المقدّرالت بالت سيتطلّ ستكمالمقيا شغيلعمليةا قدَّرالت شغيلعمليات10المُ سابقةت
ساب شغيلعمليةاكتمالوقتلح بدقة.الت

سبةمتوسط:Q30%الجودةدرجةمتوسط• سيةلالستدعاءاتالمئويةالن .30≥جودةدرجةذاتاألسا

ستدعاءاتمنالمتوقعالعدد:المتوقعالناتج• سيةاال شغيل.األسا للت

جمالي• األمر).لزم(إذاالمقترنةالنهايةذاتالعناقيدعدد:الفلترمنتمرالتيالقراءاتإ

شروععندالبياناتتوزيعحالة:الفعليالوقتفيالبياناتموزعنظامأداة• ،1القراءةدوراتاكتمالبعد2رقمالقراءةبدايةفيفيهاال
شر شر1والمؤ عرض.2والمؤ كتملة حتىالحالةستُ جرَلمإذاكمُ شر.دوراتتُ شغيللعملياتمُتاحغيرالمؤ سحابة.وضعفيالت ال

شروععند1رقمالقراءةمحاذاةحالة:الفعليالوقتفيالمحاذاة• شر،1القراءةدوراتاكتمالبعد2رقمالقراءةبدايةفيفيهاال 1والمؤ
شر شغيللعملياتمُتاحغير.2والمؤ سحابة.وضعفيالت ال

شغيل).عمليةبدءبعدساعات6منيقرب(ما26رقمالدورةبعدالنواتجومقاييسQ30الجودةدرجةتظهر الت

شغيل،عملياتلمراقبة.2 Processحددثمّومنالتحكم،برنامجقائمةحددالت Managementالعملية)(إدارة.

حدىإللغاء.3 شغيل،عملياتإ Endحددالت Runشغيل)عملية(إنهاء جع.الت سمرا شغيلعمليةإلغاءق المزيدعلىلالطالع74الصفحةعلىالت
شغيل.عملياتإلغاءحولالمعلوماتمن الت

ستهلكاتتحميلألغِ.4 خرجالجهاز.منالم شةأ أيام.3خاللفيالجهازمنالخرطو

المستهلكاتتفريغ

سل،اكتمالعند.1 سل Ejectحددالت Cartridgeخراج شة)(إ .الخرطو
خرج شةالبرنامجيُ ستخدمةالخرطو الجهاز.منالم

شةأزل.2 الدرج.منالخرطو

شة.منالتدفقخليةأزل.3 الخرطو

منطقتك.فيبهاالمعمولللمعاييروفقًاإلكترونية،مكوناتعلىتحتويالتيالتدفق،خليةمنتخلص.4

ختياري].5 سفلالصرفسدادةأزِل[ا شةجانبعلىIlluminaشعارأ علىالخرطو سائلالنفاياتوعاءأوالحوض(أيمالئمةمنطقةأ ال
سدادةوضعمعالخطير) شفبتصريفقموجهك.عنبعيدًاألسفلمتجهةأوأفقيةبصورةال ستعملةالكوا فيبهاالمعمولللمعاييروفقًاالمُ
شةحجمعلىالتصريفوقتيعتمدمنطقتك. شة.التلقائيةاإلزالةتمكينيتملمإذاالخرطو للخرطو
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شفمنالمجموعةهذهتحتوي حتملكيميائيةموادعلىالكوا شخصيةاإلصابةتحدثأنيمكنخطرة.تكونأنيُ شاقطريقعنال ستن ا
ستهاوابتالعهاالمواد،تلك سبالمختبرومعطفوالقفازات،العين،واقيةذلكفيبماالحماية،معداتارتدِوالعين.للجلدومالم المنا

شفمعتعاملللمخاطر.التعرضلتجنب ستخدمةالكوا اإلقليمية،واللوائحللقوانينوفقًامنهاوتخلصكيميائيةنفاياتباعتبارهاالم
سالمة،والمتعلقةوالصحية،البيئية،المعلوماتعلىللحصولبها.المعمولوالمحليةوالوطنية، جعبال سالمةبياناتورقةرا )SDS(ال

.support.illumina.com/sds.htmlعلى

د.6 عِ ستعمالأ شة،غطاءا صثمَّومنالخرطو شةمنتخلّ شف.خرطو جعالكا عادةرا ستعمالإ شةمكوناتا لالطالع46الصفحةعلىالخرطو
المعلومات.منالمزيدعلى

ص.7 شةمنتخلّ شف.خرطو الكا
عدّال جراءيُ سيلإ شغيلبعدالغ سوائلياتألننظرًاضروريًاأمرًاالت صيتمال شة.معمنهاالتخلّ الخرطو

Closeحدد.8 Doorغالق شةإلىوالعودةالدرجتحميلإلعادةالباب)(إ شا سيةال .الرئي
عيد شعراتوتؤكدتلقائيًاالدرجتحميلالبرنامجيُ ست شة.إزالةالم الخرطو

ستعمالإعادة الخرطوشةمكوناتا

شةتكونقد ستعمالإلعادةقابلةالبالستيكيةالخرطو عادةإلرشاداتوفقًااال ستعمالإ عادةجهةمنتحققلديك.المحليةالصلبةالنفاياتا تدويرإ
التدوير.إلعادةببلديتكالخاصةالتعليماتأولديكالمحليةالصلبةالنفايات

ستعمالإلعادةالتاليةالخطواتاتبع شة.غطاءا شة.مكوّناتيليفيماالخرطو عدّالخرطو شفالخاصةالتدفقوخليةالدقيقةالمعايرةلوحةتُ غيربالكا
االستخدام.إلعادةقابلتين

A.التدفقخليةدرج
B.التدفقخليةغطاء
C.ثقبأداة
D.الصماممجموعة
E.الدوّارالصمامغطاء

ستند صدار1000000109376رقمالم 05ARAإ

الستخدام لفيل ط.البحثيالمجا خصصغيرفق الستخداممُ إلجراءاتفيل صية.ا التشخي

46

سلنظامدليل سل NextSeqالت 2000و1000

http://support.illumina.com/sds.html


F.سفليالغطاء ال
G.شفالدقيقةالمعايرةلوحة للكا
H.العلويالغطاء

د.1 شة.تصريفمنتأكّ الخرطو

رأداةأزِل.2 التثبيت.أداةمنالنقّا

ساعًااألكثرالطرفضع.3 للطاولة.موازيًايكونحتىالتثبيتأداةمنات

شةضع.4 ستقرّحتىالخرطو علىت نأ شةدفعالضروريغيرمنالتثبيت.بأداةالخاصةالرفعقضبا سفل.إلىالخرطو أ

شةبمحاذاةقم.5 الخلفيين.الرفعقضيبيمعالخرطو

رأداةبمحاذاةقم.6 علىالملصقمعالنقّا شة.أ الخرطو

رأداةعلىاضغط.7 سرعة،النقّا ستعمالمعب شة.غطاءلفصلشديدة،قوةا الخرطو
ستخداميتملمإذا شكلالقوةا شةغطاءينفصلالفقدكافٍ،ب شةغطاءفصلتمإذابالكامل.الخرطو شكلٍالخرطو شةفأزِلفقط،جزئيب الخرطو
قالتثبيت،أداةمن غلِ ستخدمثمَّومنالغطاءوأ ر.أداةخاللمنإضافيةقوةا النقّا
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شة.منالثقبأداةأزل.8 الخرطو

األمامية.الدوّارالصماممجموعةمنالغطاءأزِل.9
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ذالتدفق،خليةغطاءإلزالة.10 حدنفِّ التالية:اإلجراءاتأ

ل• غيمفكأدخِ سطحبرا سفلى،والمجموعةالتدفقخليةغطاءبينالرأسمُ ارفعه.ثمّومنال

سحب• فلى.المجموعةمنالتدفقخليةغطاءا سُ ال

شفالدقيقةالمعايرةلوحةإلزالة.11 سفلى،المجموعةمنللكا شبكًاافصلال حدًام حدمنوا سفلى،المجموعةجوانبأ المعايرةلوحةأزِلثمَّومنال
الدقيقة.

شبكينكالافصل.12 خرِجثمَّومنالتدفق،خليةدرجعلىالم التدفق.خليةدرجأ

خرِج.13 التدفق.خليةدرجمنالمعدنيالزنبركأ

شابكافصل.14 شابكدفعخاللمنالصماممجموعةعلىاألربعةالم سفلإلىالم شف.الدقيقةالمعايرةلوحةطرفعنوبعيدًاأ للكا
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سفليالجزءسحبخاللمنالصماممجموعةأزِل.15 للمجموعة.ال

شف،الدقيقةالمعايرةلوحةمنتخلص.16 شفةموادعلىتحتويقدالتيللكا ستخدمةغيركا منطقتك.فيبهاالمعمولللمعاييروفقًام

الخرطوشةدرجتنظيف

عدّ شةدرجتنظيفيُ سريبحالةفيفقطضروريًاالخرطو شفت شة.درجعلىالكا الخرطو

خرج.1 شةأ الجهاز.منالخرطو

ساحيقمنالخاليةالقفازاتمنجديدًازوجًاارتدِ.2 إضافية.وقائيةمعداتوأيالم

ش.قطعةعلىالمُبيضمحلولمن%10برشّقم.3 قما

سح.4 شةدرجةام ستخدامالخرطو ش،قطعةبا سحثمّومنقما ستخدامالمبيضالمحلولام سميك.منديلبا
سبب ساخفيالمُبيضسيت شةدرجات الحال.فيإزالتهتتملمإذاالخرطو

شةدرجعلىاإليثانولمحلولمن%70برشّقم.5 فهالخرطو ستخدامالحالفيونظّ سميك.منديلبا

سحب.6 شةدرجا التحميل.موضعحتىللخلفالخرطو
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سلإخراج سل الت
سمهذايصف جريالذيالفعليالوقتفيالتحليلبرنامجالق ستدعاءيُ نالقاعدي،اال عيّ خرجالجودةدرجاتويُ مالبيانات.ويُ ملفاتأنواععنتعلّ

شغيل.عمليةبعدموقعهاتحديدوكيفيةالمختلفةاإلخراج الت

ىعامةنظرة لعل تفيالتحلي الفعليالوق
شغل سلنظامي سل NextSeqالت NextSeqو1000 وذلكالفعلي،الوقتتحليللبرنامجتطبيقوهو)،RTA3(3الفعليالوقتفيالتحليل2000

ستخدام سابمحركبا ستخرج).CE(الجهازح ستدعاءًويجريالكاميرا،منالواردةالصورمنالكثافات)RTA3(3الفعليالوقتفيالتحليلي ا
ستدعاءاتجودةدرجةويعينقاعديًا، بالجهاز.التحكمبرنامجفيلعرضهاInterOpملفاتفيالبياناتعنويبلغ،PhiXويحاذيالقاعدية،اال

شغيلإنهاءتمإذاذاكرة.فيالمعلوماتRTA3يخزنالمالئم،المعالجةوقتلتحديد ستئنافيتمفال،RTA3ت شغيلبياناتأيفقدانويتمالمعالجةا ت
الذاكرة.فيمعالجتهاتتم

RTA3إدخاالت

شريحةصورRTA3يتطلب معلومات)RTA3(الفعليالوقتفيالتحليلبرنامجيتلقىالمعالجة.إلجراءالمحليةالنظامذاكرةفيالمتضمنةال
شغيل التحكم.برنامجمنواألوامرالت

RTA3مخرجات

خرجالصور،هذهمنشرائح.هيئةعلىRTA3إلىالذاكرةفيملونةقناةلكلصورنقليتم ستدعاءملفاتمنمجموعةRTA3تُ سياال األسا
سجلةالفلترةوملفات اإلخراج.ملفاتاألخرىالمخرجاتجميعتدعمالجودة.بدرجاتالم

الوصفالملفنوع

ستدعاءملفات سيةاال ستدعاءملففيتحليلهايتمشريحةكلتندرجاألسا سيا سا سلأ سل شرائحتجميعيتم).cbcl(*.مت التيال
سطحهاممرهايتماثل حدcbcl*.ملففيو سطح.ممرلكلوا و

نإذامايحددالذي)filter(*.فلترملفشريحةكلتُنتجالفلترملفات الفلتر.عبريمرالعنقودكا

سينياإلحداث.*)locs(العنقودموقعملفاتتتضمنالعنقودموقعملفات شريحة.فيعنقودلكلالصاديواإلحداثال يتمال
شاء شغيل.عمليةلكلالعنقودموقعملفإن ت

ستخدم جلمناإلخراجملفاتتُ سل ومركزDRAGENخادمفيالبياناتانتقالتحليلأ سل .BaseSpaceت

األخطاءمعالجة

شاءRTA3يقوم سجلملفاتبإن سجالت.مجلدفيوكتابتهاال سجيليتمال سيقنصيملففياألخطاءت *.log.ملفبتن

سجالتملفاتنقليتم المعالجة:نهايةفيالنهائياإلخراجوجهةإلىالتاليةال

ص لخِّ حداثinfo_00000.logيُ شغيلأ المهمة.الت

error_00000.logسرد شغيل.أثناءحدثتالتياألخطاءي الت
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warning_00000.logسرد شغيل.أثناءحدثتالتيالتحذيراتي الت

التدفقحجرةشرائح

عد شرائحتُ حدةصورةالكاميراتلتقطالتدفق.حجرةفيصغيرةتصويرمناطقال شريحة.لكلوا

سللنظامP1التدفقخلية سل NextSeqالت جماليبها1000/2000 NextSeqالتدفقخليةشريحة.32إ 1000/2000 P2جماليبها 132إ
سللنظامP3التدفقخليةشريحة. سل NextSeqالت جماليبها2000 شريحة.264إ

التدفقحجرةمكون
لنظامP1التدفقخلية

سل سل NextSeqالت
1000/2000

التدفقخلية
NextSeq

1000/2000
P2

P3التدفقخلية
سللنظام سل الت

NextSeq
2000

الوصف

مكن112الممرات ستلكنهابصريًا،الممراتتمييزيُ لي
سوائليات.حيثمنمنفصلةقنوات ال

فيP3و،P2و،P1التدفقخالياتصويريتم222األسطح
سطحين: العلوي سفلي.ال تصويريتموال

سطح شريحةالعلويال أولًا.لل

خليةممرفيعمودعنعبارةالقطاع466ممرلكلالقطاعات
التدفق.

شرائح عد41111قطاعلكلال شريحةتُ وتصفالقطاعمنجزءًاال
صورةالمنطقة التدفق.حجرةفيالمُ

شرائحمجموع ال
شاؤهاتمالتي إن

ساوي32132264 األسطح×الممراتضربحاصلي
شرائح×القطاعات× العددقطاعلكلال

شرائح.اإلجمالي لل

التدفقحجرةشرائح5الجدول 

الشرائحتسمية

سميتكون شريحةا شيرالمثال،سبيلعلىالتدفق.خليةفيموقعهاتمثلأرقام4منال سمي شريحةا سطحإلى1205ال ،2رقموالقطاعالعلوي،ال
شريحة .05رقموال

سطح:األولالرقميمثل سطح1ال سطح2أوالعلويلل سفلي.لل ال

.6أو5أو،4أو،3أو،2أو،1القطاع:رقمالثانيالرقميمثل

نيمثل شريحة.رقماألخيرانالرقما سبةال 11الرقموحتىالتدفقبخليةاإلخراجطرفعند01بالرقمالترقيميبدأ،4إلى1منالقطاعاتألرقامبالن
سبةاإلدخال.طرفعند اإلخراج.طرفعند11الرقموحتىاإلدخالطرفعند01بالرقمالترقيميبدأ،6إلى5منالقطاعاتألرقامبالن
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ر لسي لعم تفيالتحلي الفعليالوق
سجيل سجلالت صالموقعي النموذجية.التدفقحجرةفيعنقودبكلالخا

ستخراج عنقود.لكلالكثافةقيمةيحددالكثافةا

المطاورة.قبلوماالمطاورةآثاريصححالمطاورةتصحيح

ستدعاء سياال ستدعاءيحدداألسا سياال عنقود.لكلاألسا

ستدعاءلكلالجودةدرجةيعينالجودةدرجاتتعيين سي.ا سا أ

التسجيل

سجيليعمل جمعاتمندائريةمربعةمصفوفةمعصورةمحاذاةعلىالت يتمالنانو،لمجمعاتالمنظمللترتيبونظرًاالنموذجية.التدفقخليةفيالنانومَ
سينيتحديد سبقًا لكلوالصادياإلحداثيين ال شغيل.عمليةلكل)s.locs(العنقودموقعلملفالعنقودمواقعكتابةتتمشريحة.فيعنقودم ت

شلحالفي سجيلف حدىفيموجودةصورأليالت شاءيتمالالدورات،إ ستدعاءاتإن سيةا سا شريحةلهذهأ ستخدمالدورة.تلكفيال تحليلعارضا
سل سل شاؤها.تعذّرالتيالصورعلىللتعرفالت إن

ستخراج الكثافةا

سجيل،إتمامبعد ستخراجيقومالت سابالكثافةا شلحالفيالمحددة.الصورةفينانومجمعلكلالكثافةقيمةبح سجيل،ف ستخراجيمكنالالت الكثافةا
شريحة.بتلكالخاصة ال

المطاورةتصحيح

سل،تفاعلأثناء سل شرطةمنشريطكليمتدالت حدفيالنوويالحمضأ حدةبقاعدةالعناقيدأ عندماالمطاورةقبلوماالمطاورةتحدثدورة.لكلوا
الحالية.الدمجدورةخاللالطورمنشريطيخرج

فعندالمطاورةتحدث حدىتخلّ عد.إ القوا

حدىتتقدمعندماالمطاورةقبلماعمليةتحدث عد.إ القوا
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شكل  المطاورةقبلوماالمطاورة5ال

A.حدىمعقراءة عدإ المطاورةبمرحلةتمرّالتيالقوا
B.حدىمعقراءة عدإ المطاورة.قبلمابمرحلةتمرّالتيالقوا

شغيل.عمليةطوالدورةكلفيالبياناتلجودةاألقصىالحدمنيزيدماقبلها،وماالمطاورةتأثيراتRTA3يصحح الت

األساسياالستدعاء

ستدعاءيحدد سياال حدىاألسا عدإ ستخدممحددة.بدائرةمعينةشريحةفيعنقودلكل)TأوGأو،Cأو،A(القوا سلنظاماي سل NextSeqالت
NextSeqو1000 سلًا2000 سل شفيرفقطصورتينيتطلبوالذيالقناة،ثنائيت عدألربعة منالبياناتلت حدة)،DNA(النوويالحمضقوا منووا
حدةالخضراء،القناة الزرقاء.القناةمنووا

ستدعاءوجودعدمحالةعلىالتعرفيتم ستدعاءاتوجودعدمويحدث.Nبرمزا شلعندأوالفلتر،منعنقوديمرالعندماا سجيل،ف حالفيأوالت
الصورة.خارجعنقودنقل

ستخراجيتم جمهرةكلتتوافقمميزة.جماهرأربعإلىيؤديمماالبعض،بعضهامعومقارنتهاوالزرقاءالخضراءالصورمنعنقودلكلالكثافاتا
ستدعاءعمليةتحددما.قاعدةٍمع سياال عنقود.كلإليهاينتميالتيالجمهرةاألسا

النتيجةالزرقاءالقناةالخضراءالقناةالقاعدة

A1
(موجودة)

1
(موجودة)

ظهرالتيالعناقيد والزرقاء.الخضراءالقناةمنكلٍفيالكثافةتُ

C0
موجودة)(غير

1
(موجودة)

ظهرالتيالعناقيد فقط.الزرقاءالقناةفيالكثافةتُ

G0
موجودة)(غير

0
موجودة)(غير

ظهرالتيالعناقيد معروف.عنقودموقعفيكثافةوجودعدمتُ

T1
(موجودة)

0
موجودة)(غير

ظهرالتيالعناقيد فقط.الخضراءالقناةفيالكثافةتُ

ستدعاءات6الجدول  سيةاال سلفياألسا سل القناتينذيالت
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شكل  العنقوديةالكثافاتتصوّر6ال

سلتحليلعارضفي%القاعدةبمخططاتعنقودكللونيرتبط سل شغيلعمليةوبيانات)SAV(الت سلبمركزالت سل BaseSpaceالت
عنىوالالدورةحسب والزرقاء.الخضراءبالقناةالترابطبهايُ

الفلترمنالعناقيدمرور

شغيلأثناءاألوليةالبياناتبفلترةRTA3يقوم ستوىمعتتطابقالالتيالقراءاتإلزالةالت خلةالعناقيدإزالةتتمالبيانات.جودةم ذاتوالعناقيدالمتدا
المنخفضة.الجودة

ستخدمالقناة،ثنائيبالتحليليتعلقفيما سنقاءلتحديدالجمهرةعلىقائمًانظامًاRTA3ي ستدعاءالكثافة)نقاء(قيا سي.اال الفلترمنالعناقيدتمراألسا
)PF(ستدعاءمنأكثريوجدالعندما سيا سا حدأ جرىالثابت.األدنىالحدّمنأقلبنقاءيتميزدورة25أولفيوا فيتضمينها،عند،PhiXمحاذاةتُ

شرائحمنفرعيةمجموعةعلى26رقمالدورة ستدعاءذاتالفلترمنتمرالالتيالعناقيدتكونلنالفلتر.منتمرالتيللعناقيدال تتمولنقاعديا
محاذاتها.

الجودةدرجات

سجلالجودةدرجة ستدعاءوجودالحتماليةتوقعهيالجودة)( سيا سا شيرصحيح.غيرأ حدأنإلىاألعلىالجودةدرجةتُ ستدعاءاتأ سيةاال األسا
على حتماليةالجودةفيأ سجيليتمالجودة،درجةتحديدبعدأكبر.صحتهاوا ستدعاءملفاتفيالنتائجت سياال ).cbcl(*.األسا

حتمالياتالجودةدرجةتنقل شيرإذ)،X(Qبالعالمةالجودةدرجاتتمثيليتمباختصار.الطفيفةاألخطاءا العالقةالتاليالجدوليبينالدرجة. إلىXت
حتماليةالجودةدرجةبين الخطأ.وا

حتمالية)Q(Xالجودةدرجات الخطأا

Q400.0001)110000في(

Q300.001)11000في(

Q200.01)1100في(

Q100.1)110في(
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حولهاالتقاريروإعدادالجودةدرجاتتعيين

شراتمنمجموعةالجودةدرجاتتعيينيحسب ستدعاءلكلالتوقّعمؤ سي،ا سا ستخدمثمأ جدولفيالجودةدرجةعنللبحثالمتوقعةالقيمي
شاءيتمالجودة. عاتلتقديمالجودةجداولإن شغيللعملياتدقيقةجودةذاتمثاليةتوقّ شاؤهاتمالتيالت سللنظاممحددةتهيئةطريقعنإن سل الت
سي الكيميائي.واإلصداراألسا

ستند سخةعلىالجودةدرجاتتعييني لةن عدّ فريد.خوارزميةمنمُ

شاء سلألجهزةالجودةدرجاتجدولإلن سل NextSeqالت NextSeqو1000 ستدعاءاتمنمجموعاتثالثتحديدتم،2000 بناءًالقاعديةاال
شاءعلى شاءبعدالمحددة.التنبؤيةالميزاتتلكمنالمجموعاتإن ستدعاءاتتضمّمجموعاتإن سابتمالقاعدية،اال سطح لكلعمليًاالخطأمعدلمتو

سجيلوتممجموعات،الثالثمنمجموعة المجموعة.بتلكالمرتبطةالتنبؤيةالميزاتجانبإلىالجودةدرجاتجدولفيالمتوافقةالجودةنقاطت
ستخداممحتملةفقطجودةدرجاتثالثتوجدالنحو،هذاوعلى ل)RTA3( 3الفعليالوقتفيالتحليلبا مثّ سطتلكالجودةدرجاتوتُ معدلمتو
سطةالجودةدرجة(للمجموعةالخطأ ستخدامالمب شكلٍ).56الصفحةعلى)RTA3(3الفعليالتحليلبرنامجبا جودةدرجةذلكعنينتجعام،وب
سطة ستدعاءاتمعالجودةجدولفيالثالثالمجموعاتتتوافقالدقة.عاليةلكنهامُب سطة)،Q15(<الضئيلةالجودةدرجةذاتالقاعديةاال والمتو

~)Q20(الجودةوعالية<)Q30،(نكما عيّ حددةالدرجاتإليهايُ نذلك،إلىباإلضافةالتوالي.على37و23و،12وهيالمُ عيَّ 2الملغاةالدرجةتُ
ستدعاءات.أيوجودعدمإلى ساحةمنالجودةدرجةتقاريرنموذجيقللا األداء.أوالدقةعلىالتأثيردونالنطاقعرضومتطلباتالتخزينم

شكل  سطةالجودةدرجة7ال ستخدامالمب )RTA3(3الفعليالتحليلبرنامجبا
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ت إلخراجملفا للتسلسلا

واالسموالموقع،الملف،وصفالملفنوع

ستدعاءملفات القاعدياال
سل سل المت

ستدعاءملففيتحليلهتمعنقودكليوجد سيا سا سل،أ سل حدملففيجمعهويتممت والممر،للدورة،وفقًاوا
سطح. ستدعاءعلىالمجمعالملفيحتويوال سلالقاعدياال سل سجلالمت شفرجودةو ستخداميتمعنقود.لكلم ا
ستدعاءملفات سلالقاعدياال سل سطةالمت سلمركزبوا سل .bcl2fastq2أوBaseSpaceت

Data/Intensities/BaseCalls/L001/C1.1

L[lane]_[surface].cbcl،المثالسبيلعلىL001_1.cbcl

سينياإلحداثعلىالثنائيالعنقودموقعملفيحتويالعنقودموقعملفات وذلكشريحة،فيالموجودةالصادي للعناقيدواإلحداثال
سيالمخططيحددتدفق.حجرةلكل سدا صالنانومجمعمخططيطابقالذيال اإلحداثياتالتدفقبحجرةالخا

سبقًا. م
البيانات/الكثافات

s_[lane].locs

حددالفلترملفات نماإذاالفلترملفيُ شاءيتمال.أوالفالترعبريمرالعنقودكا ستخدام26الدورةفيالفلترملفاتإن 25با
شاءيتمالبيانات.مندورة حدفلترملفإن شريحة.لكلوا

Data/Intensities/BaseCalls/L001
s_[lane]_[tile].filter

مكنInterOpملفات عدادملفاتعرضيُ ستخدامبالجهازالثنائيةالتقاريرإ عارضفيالجهازخارجأوبالجهازالتحكمبرنامجبا
سلتحليل سل سلمركزأو)SAV(الت سل شغيل.خاللInterOpملفاتتحديثيتم.BaseSpaceت الت
InterOpمجلد

شغيلمعلوماتملف سردالت سمي شغيل،ا شرائحالقطاعاتوعددفهرس-قراءةهيالقراءةكانتإذا-قراءةلكلالدوراتوعددالت وال
شاءيتمالتدفق.حجرةفي شغيلمعلوماتملفإن شغيل.بدايةعندالت الت
]Root folder]، RunInfo.xml

ت لإخراجملفا DRAGENلخادمالثانويالتحلي
حلل DRAGENمنصةتُ Bio-ITخراج سلإ سل صالت شكلبالجهازبكالخا ستخدامخاللمنأكبرب حدا التالية.التحليلأنابيبأ

BCLبرنامجتطبيق• Convert

سيالخط• الجن

RNAالريبوزيالنوويالحمض•

التخصيب•

المفردةللخليةRNAالريبوزيالنوويالحمض•

DNAتطبيق• Amplicon

قدّم سمهذايُ شاءإلىباإلضافةاإلخراج.ملفمعلوماتذلكفيبما،DRAGENأنابيبمنكلحولالمعلوماتالق خصصةالملفاتإن أنبوب،لكلالمُ
ر BCLتطبيقأنابيبفيالموصوفةوالتقاريرsample_name>.metrics.json<ملففيالتحليلمنالمقاييسDRAGENخادميوفّ

ConvertلخادمDRAGENخادمحولالمعلوماتمنالمزيدعلىلالطالع.62الصفحةعلىDRAGEN،جع لمنصةالدعمموقعصفحةرا
DRAGEN Bio-IT.

ستدعاءلملفاتالضغطإزالةDRAGENأنابيبجميعتدعم سياال لإلخراج.BAM/CRAMملفاتوضغطلإلدخالاألسا
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عتبارات اإلخراج:ملفا

سبة• سي،الخطأنابيبإلىبالن DNAووالتخصيب،RNAالريبوزيالنوويوالحمضالجن Ampliconجريالتي خلالتحليلتُ فلنالجهاز،دا
سلمركزإلىBAMملفات تحميليتم سل ,ProactiveتحديدتمحالفيBaseSpaceت Run Monitoring and Storageالمراقبة)

ستباقية، شغيلعمليةومراقبةاال والتخزين).الت

DRAGENخادمتخصيبأنابيب

ستخدامحالفيالتالية.الميزاتDRAGENخادمتخصيبأنابيبتدعم سيكوناألحدث،اإلصدارأوDRAGENمن3.7إصدارا الخطمنكلف
سي سديوالوضعالجن مدعومين.فقط)(الورمالج

صالبياناتموزّعنظام• بالعينةالخا

المكررةالعناصرعلىعالمةووضعالفرزذلكفيبماوالمحاذاة،التعيين•

ستدعاء• الصغيرالمتغيرا

ستدعاء• البنيويالمتغيرا

ستدعاءإلجراء عدادفيتحديدهأوالعينةورقةفيbed*.ملفتضمينيجبالمتغيرات،ا شغيلعمليةإ سلمركزأوبالجهازالت سل ت
BaseSpace.شاءيتم ستدعاءإن ساللةووضعالمقترنةالنهايةذاتللقراءاتالبنيويالمتغيرا فقط.الجرثوميةال

ستخدامحالفي DRAGENتطبيقمن3.8إصدارا Enrichmentمكنكاألحدث،اإلصدارأو سيالخطملفإدخاليُ سينللضوضاءاألسا لتح
سدي.الوضعفياألداء جعالج ستيرادرا سيالخطملفاتا .15الصفحةعلىللضوضاءاألسا

شاءعلىاألنبوبيعمل التالية.اإلخراجملفاتإن

ن سمالنوعالمكوّ اإلخراجملفا

أوBAMالتعيين/المحاذاة
CRAM

•>sample_name>.bam،أو
•>sample_name>.cram

ستدعاء gVCF*•>sample_name>.hard-filtered.gvcf.gzوVCFالصغيرالمتغيرا
•>sample_name>.hard-filtered.vcf.gz

ستدعاء سيقالبنيويالمتغيرا VCF•>sample_name>.sv.vcf.gzتن

عدّ* فاتتُ سيالخطلوضعمتاحةgVCFاإلخراجمل فقط.الجن

DRAGENلخادمالجرثوميةالساللةأنابيب

ساللةأنابيبتدعم التالية:الميزاتDRAGENلخادمالجرثوميةال

صالبياناتموزّعنظام• بالعينةالخا

المكررةالعناصرعلىعالمةووضعالفرزذلكفيبماوالمحاذاة،التعيين•

ستدعاء• الصغيرالمتغيرا

ستدعاء• الطرفينمقترنةللقراءاتالبنيويالمتغيرا

ستدعاء• سخلعددالمتغيرا شريةالجينوماتن الب

سعات• شريةالجينوماتتكرارتو الب
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شريةللجينوماتالمتماثلةالزيجوتيةمناطق• الب

CYP2D6عنالكشفاألحدث]اإلصدارأوDRAGENمن3.8[إصدار•

شاءيتم ستدعاءإن فقط.المزدوجةالنهايةذاتللقراءاتالبنيويالمتغيرا

شاءعلىاألنبوبيعمل التالية.اإلخراجملفاتإن

ن سمالنوعالمكوّ اإلخراجملفا

أوBAMالتعيين/المحاذاة
CRAM

•>sample_name>.bam،أو
•>sample_name>.cram

ستدعاء gVCF•>sample_name>.hard-filtered.gvcf.gzوVCFالصغيرالمتغيرا
•>sample_name>.hard-filtered.vcf.gz

ستدعاءأداة سيقالبنيويالمتغيراال VCF•>sample_name>.sv.vcf.gzتن

سخعددمتغيرات سيقالن VCF•>sample_name>.cnv.vcf.gzتن

سع سيقالتكرارتو VCF•>sample_name>.repeats.vcf.gzتن

سيقالزيجوتيةمناطق CSVتن
BEDو

•>sample_name>.roh_metrics.csv
•>sample_name>.roh.bed

CYP2D6TSV•>sample_name>.cyp2d6.tsvعنالكشف

DNAتطبيقأنابيب AmpliconلخادمDRAGEN

التالية:الميزاتDRAGENخادمأنابيبتدعم

صالبياناتموزّعنظام• بالعينةالخا

المكررةالعناصرعلىعالمةووضعالفرزذلكفيبماوالمحاذاة،التعيين•

ستدعاء• سيالخطوضعفيالصغيرالمتغيرا سدي.الوضعأوالجن الج

ستدعاءإلجراء عدادفيتحديدهأوالعينةورقةفيbed*.ملفتضمينيجبالمتغيرات،ا شغيلعمليةإ سلمركزأوبالجهازالت سل ت
BaseSpace.

شاءعلىاألنبوبيعمل التالية.اإلخراجملفاتإن

ن سمالنوعالمكوّ اإلخراجملفا

أوBAMالتعيين/المحاذاة
CRAM

•>sample_name>.bam،أو
•>sample_name>.cram

ستدعاء gVCF*•>sample_name>.hard-filtered.gvcf.gzوVCFالصغيرالمتغيرا
•>sample_name>.hard-filtered.vcf.gz

عدّ* فاتتُ سيقاإلخراجمل سيالخطلوضعمتاحةgVCF*بتن فقط.الجن

DRAGENلخادمRNAالريبوزيالنوويالحمضأنابيب

التاليةالميزاتDRAGENلخادمRNAالريبوزيالنوويالحمضأنابيبتدعم
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صالبياناتموزّعنظام• بالعينةالخا

المكررةالعناصرعلىعالمةووضعالفرزذلكفيبماوالمحاذاة،التعيين•

شاف• الجينيالدمجاكت

سخكميةتحديد• الن

التفاضليالجينيالتعبيراألحدث]اإلصدارأوDRAGENمن3.8[إصدار•

شاء سيقملفًاحدداإلخراج،ملفاتإلن دأوالعينةورقةفيGTFالجينيالنقلبتن الجينوممعاالفتراضيgenes.gtf.gzوجودمنتأكّ
المرجعي.

شاءعلىاألنبوبيعمل التالية.اإلخراجملفاتإن

ن سمالنوعالمكوّ الوصفاإلخراجملفا

أوBAMالتعيين/المحاذاة
CRAM

•>sample_name>.bam،أو
•>sample_name>.cram

خراج لبيالمحاذاةإ سيقمواصفاتيُ تن
سلتعيين/محاذاة سل .SAMالت

شاف _sample_name>.fusion<•عادينصالجينيالدمجاكت
candidates.preliminary

•>sample_name>.fusion_
candidates.final

سري• شيحعناصري قبلالدمجتر
شحات.تطبيق ر المُ

سري• شيحعناصري بعدالدمجتر
شحات.تطبيق ر المُ

سخكميةتحديد _sample•عادينصالن
name.quant.genes.sf

•sample_name.quant.sf

سخكميةتحديدنتائج• ستوىعندالن الم
الجيني.

سخ.كميةتحديدنتائججميع• الن

جعPNGالتفاضليالتعبير خراجلملفاتالتاليالجدولرا إ
التفاضلي.التعبير

شاء عداديجباإلخراج،ملفاتإلن إ
العينة.ورقةفيمقارنة

خراجيتم التفاضلي.التعبيرتمكينعندالتاليةالملفاتإ

سم الوصفالملفا

Control_vs_Comparison.differential_
expression_metrics.csv

ن التفاضلي.التعبيرتحليلمقاييسيتضمّ

Control_vs_
Comparison.genes.counts.csv

عيَّنةالقراءاتعدديصف والمقارنة.التحكممجموعاتفيعينةلكلجينكلإلىالمُ

Control_vs_
Comparison.genes.heatmap.png

مجموعاتفيللعيناتالتفاضليالتعبيرذاتالجيناتعنللتعبيرحراريةخريطة
ظهرالتحكم قيمةمعفقطالتفاضليالتعبيرذاتالجيناتالحراريةالخريطةوالمقارنة. تُ
حتمالية لة)P-value(ا عدَّ ن.05<-.مُ كإذا كا تعبيرذاجينًا30عنيزيدماهنا
ستخدمتفاضلي، شلإذاتفاضلي.تعبيرذاجينًا30أهميُ فيأوالتقاربفيDESeq1ف

شاءيتمفلنتفاضلي،تعبيرذاتجيناتوجودعدمحال الملف.إن
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سم الوصفالملفا

Control_vs_
Comparison.genes.ma.png

ن ريتضمّ سطكوظيفةالجينيالتعبيرمعدالتمتغيّ شارة. كثافةلمتو لعرضاإل
ساتبيناالختالفات حوّلعينتين،فيالمأخوذةالقيا Mمقاييسعلىالبياناتالمخططيُ

سجل)(معدل خططثمّومنالمتوسط)،(المعدلAوال ظهريُ مخططللقيم. يُ
MAفيالطي تغييراتlog2عينمتغيرعلىالمترتبة سطعلىمُ الطبيعيالتعدادمتو
لة)P-value(االحتماليةالقيمةكانتإذاالعينات.لجميع عدَّ ستكون،0.1منأقلالمُ ف
عدّحمراء.النقاط خططةالنافذةخارجتقعالتيالنقاطتُ مفتوحة.مثلثاتشكلعلىمُ
ل مثّ شيرالتيالمثلثاتتُ سجل.طيفيإيجابيًاتغييرًاألعلىتُ لال مثّ شيرالتيالمثلثاتتُ تُ

سجل.طيفيسالبًاتغييرًاألسفل ال

Control_vs_
Comparison.genes.pca.png

سيينالعنصرينالمخططيعرض ناللذيناألولييناألسا حا وضّ األكبر.التباينيُ

Control_vs_Comparison.genes.res.csvن ،log2الطي)(تغييروالتعبيري،المتوسطتصفالتي،DESeq2نتائجيتضمّ
سيوالخطأ -P(االحتماليةوالقيمة)،P-value(االحتماليةوالقيمة،log2لـالقيا
value(لة عدّ جين.لكلالتعبيروحالةالمُ

Control_vs_
Comparison.genes.rlog.csv

ن حوَّلالتعداديتضمّ سطةالمحسوبسجلإلىالمُ .DESeq2بوا

DRAGENخادمفيالمفردةللخليةRNAالريبوزيالنوويالحمضأنابيب

التالية:الميزاتDRAGENخادميدعم

صالبياناتموزّعنظام• بالعينةالخا

المكررةالعناصرعلىعالمةووضعالفرزذلكفيبماوالمحاذاة،التعيين•

الجينيوالتصنيفالخلية•

شاء سيقملفًاحدداإلخراج،ملفاتإلن دأوالعينةورقةفيGTFالجينيالنقلبتن الجينوممعاالفتراضيgenes.gtf.gzوجودمنتأكّ
المرجعي.

شاءعلىاألنبوبيعمل التالية.اإلخراجملفاتإن

ن سمالنوعالمكوّ اإلخراجملفا

أوBAMالتعيين/المحاذاة
CRAM

•>sample_name>.bam،أو
•>sample_name>.cram

و،TSVصيغةالخلية/الجينتصنيف
CSV،وMTX

•>sample_name>.scRNA.barcodeSummary.tsv
•>sample_name>.scRNA.genes.tsv
•>sample_name>.scRNA.matrix.mtx

HTML>sample_name>.dragen.scrna-report.*.htmlالتحليلتقارير
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BCLتطبيقأنابيب ConvertلخادمDRAGEN

ستخدم BCLتطبيقأنابيبت ConvertلخادمDRAGENستدعاءبيانات شاؤهاتمالتيالقاعدياال شغيلوعمليةالعينةورقةمعلوماتمنإن ت
سل سل سمعينة.لكلFASTQملفإلخراجبكالخاصةالت .sample_name>.fastq.gz<هوFASTQملفا

شاءعلىاألنبوبيعمل التالية.التقاريرإن

ن سمالنوعالمكوّ اإلخراجملفا

سيقالبياناتموزّعنظام CSV•Demultiplex_Stats.csvتن

سيقالمحوّلمقاييس CSV•Adapter_Metrics.csvتن

شرقفز سيقالمؤ CSV•Index_Hopping_Counts.csvتن

شريطيةالرموزأهم سيقالمعروفةغيرال CSV•Top_Unknown_Barcodes.csvتن

البياناتموزّعنظامإحصائياتتقرير

ن حصائياتتقريريتضمّ عيّنةالفلترمنتمرّالتيالقراءاتعددحولالمعلوماتالبياناتموزّعنظامإ فالعينة.ورقةفيعينةكلإلىالمُ صنَّ جميعتُ
رتبطةغيرالقراءات قررة.غيربوصفهابوضوحالعيناتبإحدىالمُ نمُ عدالجودةدرجاتحولالمعلوماتكذلكالتقريريتضمّ التيالقراءاتفيللقوا

عيّنة)PF(الفلترمنتمر عينة.لكلالمُ

ضمن التالية.المعلوماتتُ

س الوصفالمقيا

جراءتمالذيالتدفقخليةممرالممر سلإ سل به.العينةت

SampleIDعرّف الحقليعرضالعينة،معالقراءةتتوافقلمإذاالعينة.ورقةمنالعينةمُ
undeterminedُمقرر)(غير.

شر سلالمؤ سل شرقراءةت شروقراءة1المؤ تتوافقلمإذاوصالت.يفصلهاالتيالعينةورقةمن2المؤ
.ُمقرر)(غيرundeterminedالحقليعرضالعينة،معالقراءة

المحدد.الممرفيللعينةبياناتهاتوزيعتمالتيالفلترمنتمرّالتيالقراءاتعددالقراءاتعدد

شرقراءاتعدد سالتاألمثلالتطابقذاتالقراءاتعددالمثلىالمؤ سل شرلت دمجةالمؤ العينة.ورقةفيالمحددةالمُ

حدفهرسقراءاتتطابقعدم# حدالخطأذاتالقراءاتعددوا سالتفيالوا سل شرت دمجةالمؤ العينة.ورقةفيالمحددةالمُ

عدعدد# سبةQ30≥القوا المرور(ن
الفلتر)من

عد،عدد .Q30الجودةعتبةمنتمرالتيالقراءاتمعتتوافقالتيالمحوالت،ذلكفيبماالقوا

حدد.الممرفيالعينةمعتتوافقالتيللقراءاتالجودةدرجةمتوسط)PF(الجودةدرجةمتوسط نالمُ عدالقيمةتتضمّ قوا
المحوّل.

المحوّلمقاييستقارير

ن عدعددالمحوّلمقاييسملفيتضمّ قراءة.بكلالمرتبطةوالعينةالمحوّلقوا

ضمن التالية.المعلوماتتُ
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س الوصفالمقيا

جراءتمالذيالتدفقخليةممرالممر سلإ سل به.العينةت

Sample_IDعرّف .ُمقرر)(غيرundeterminedالحقليعرضالعينة،معالقراءةتتوافقلمإذاالعينة.ورقةمنالعينةمُ

شر سلالمؤ سل شرتحديديتملمإذافارغالحقلالعينة.ورقةمنindex1ت غيرالعينةمعرفقيمةأنأوالعينةورقةفيالمؤ

.ُمقررة

index2سل سل غيرالعينةمعرفقيمةأنأوالعينةورقةفيindex2تحديديتملمإذافارغالحقلالعينة.ورقةمنindex2ت

.ُمقررة

R1_
AdapterBases

عدعدد العينة.ورقةفيAdapterRead1معتتوافقالتيالقوا

R1_
SampleBases

عدعدد خفاؤهاتمالتيالقوا شذيبهاأوإ المتوافقين.والعينةللممر1رقمالقراءةمنت

R2_
AdapterBases

عدعدد العينة.ورقةفيAdapterRead2معتتوافقالتيالقوا

R2_
SampleBases

عدعدد خفاؤهاتمالتيالقوا شذيبهاأوإ المتوافقين.والعينةللممر2رقمالقراءةمنت

المحدد.الممرفيالعينةقراءاتعددعدد القراءات

المؤشرقفزحساباتتقرير

ن ساباتتقريريتضمّ شرقفزح شرلكلالقراءاتعددالمؤ شغيللعملياتللقفزوقابلمُتوقّعمؤ شرت نالمزدوجة.المؤ شراتالتقريريتضمّ مؤ
شريطيالرمزفيتعارضيوجدالحيثممرلكلفريدةمزدوجة شرات.منأيٍفيال شاءالمؤ شرقفزمقاييسإلن يكونأنيجبالممرات،ألحدالمؤ

خلاإلدخاالتمنزوجلكل شركلدا سافةمؤ قدَّرهامينجم 2Nبـتُ لحيثاألقل،على1+ مثّ شريطيالرمزتطابقعدمNتُ سموحال حددبهالم المُ
للفهرس.

ضمن التالية.المعلوماتتُ

سبة شغيلعملياتإلىبالن رتبطةغيرالت شر،المُ شغيلعملياتأوبمؤ شرالمرتبطةالت نالالتيالممراتأوفرديبمؤ شراتتتضمّ فريدة،مزدوجةمؤ
ن فقط.العناوينالملفيتضمّ

س الوصفالمقيا

جراءتمالذيالتدفقخليةممرالممر سلإ سل به.العينةت

المحدد.الممرفيالعينةقراءاتعددعدد القراءات

SampleIDعرّف .ُمقرر)(غيرundeterminedالحقليعرضالعينة،معالقراءةتتوافقلمإذاالعينة.ورقةمنالعينةمُ

شر سلالمؤ سل عرّفقيمةأوفرديةنهايةذاتالقراءةكانتإذافارغالحقلالعينة.ورقةمنindex1ت .ُمقررةغيرالعينةمُ

index2سل سل عرّفقيمةأوفرديةنهايةذاتالقراءةكانتإذافارغالحقلالعينة.ورقةمنindex2ت .ُمقررةغيرالعينةمُ

المعروفةغيرالشريطيةالرموزبأهمتقرير

ن شريطيةالرموزبأهمتقريريتضمّ شر100أهمالمعروفةغيرال شرأزواجأومؤ حددةتكنلمالتيممرلكلمؤ عدملعددوفقًاالعينةورقةفيمُ
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سموحالتطابقات نإذابه.الم ككا شرقيممنالعديدهنا شر،لعددإدخالألعلى100الـالمركزفيالموضوعةالمؤ نالمؤ شرقيمجميعفإ ذاتالمؤ
سهالعدد خرجنف .100الـالمركزفيكإدخالستُ

ضمن التالية:المعلوماتتُ

س الوصفالمقيا

جراءتمالذيالتدفقخليةممرالممر سلإ سل به.العينةت

شر سلالمؤ سل شركلت شرفيمعروفغيرمؤ شراتعلىالعثوريتملمإذافارغالحقل.Read1المؤ معروفة.غيرمؤ

index2سل سل شركلت شرفيمعروفغيرمؤ Readالمؤ شغيلعمليةكانتإذا.2 علىالعثوريتملمأومفردةقراءةذاتالت
شرات فارغًا.الحقليكونمعروفة،غيرمؤ

المحدد.الممرفيالعينةقراءاتعددعدد القراءات

IlluminaلدىDRAGENلخادمالجودةدرجاتتقارير

سبة DRAGENيعملاألنابيب،جميعإلىبالن FastQCشاءعلى نافتراضيًا.بالجودةالتحكممخططاتإن خزَّ عةبالجودةالتحكمنتائجتُ جمَّ فيالمُ
خزَّنAggregatedFastqcMetricsمجلد .>sample_name<مجلدفيعينةكلنتائجوتُ

شاءيتمال نإذاالجودةدرجاتتقاريرإن .512منأكبرالعيناتعددكا

التالية.بالجودةالتحكممخططاتتقديميتم

الوصفبالجودةالتحكممخطط

adapter_contentسبة سلعملياتن سل قاعدي.زوجلكلالت

positional_mean_qualityسعلىالقاعديةالجودةدرجةمتوسط قراءة.موقعلكلفريدمقيا

gc_contentسبة سيتوزينالجوانينمحتوىن سل.قراءةلكلGCوال سل ت

positional_quality.read_1عدجودةقيمةمتوسط سعلىالقوا محددموقعوفيمعينةنيوكليوتيداتمعفريدمقيا
.1القراءةفي

gc_quality

positional_quality.read_2عدجودةقيمةمتوسط سعلىالقوا محددموقعوفيمعينةنيوكليوتيداتمعفريدمقيا
.2القراءةفي

n_content

read_lengthسلطول سل قراءة.لكلالت

positional_base_content.read_1عدعدد .1القراءةفيمعينةمواقعفيمحددنيوكليوتيدلكلالقوا

read_qualityسعلىالجودةدرجةمتوسط سل.قراءةلكلفريدمقيا سل ت

positional_base_content.read_2عدعدد .2القراءةفيمعينةمواقعفيمحددنيوكليوتيدلكلالقوا

لإخراجمجلدبنية .DRAGENلخادمالثانويالتحلي
شاءعلىDRAGENخادميعمل حدداإلخراجمجلدفياإلخراجملفاتإن سيرعمليةلكلافتراضيًا.(اإلعدادات)Settingsتبويبعالمةفيالمُ
صدرعمل، .report.htmlملففيالملخصتقريرDRAGENيُ
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Data

report.html

report_'files

AggregateFastQCPlots

.*png

*stderr_.txt

*stdout_.txt

dragen_prev_48_hrs.log

dlm_prev_48_hrs.log

SampleSheet.csv

Run input files (eg, BED, GTF files(

sample_name

enrich_caller , germline_seq, dna_amplicon_seq, rna_seq, or scrna_seq

sample_name

.*png

dragen_*.log

sample_name.*.metrics.csv

]DNA] sample_name.*.vcf.gz

]DNA] sample_name.*.gvcf.gz:تطبيقألنابيبمُتاحغيرAmpliconسدي)(الوضع DRAGENبمنصةالج
Bio-IT.

sample_name.*.bam or sample_name.*.cram

Logs

]RNA] sample_name.fusion_candidates.filter_info

]RNA] sample_name.fusion_candidates.final

]RNA] sample_name.quant.genes.sf

]RNA] sample_name.quant.sf

sample_name.metrics.json

]scRNA] sample_dragen-scrna-report.*.html

]scRNA] sample_name.scRNA.barcodeSummary.tsv

]Germline] sample_name.roh_metrics.csv

]Germline] sample_name.roh.bed
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]Germline] sample_name.cyp2d6.tsv

sample_name.fastqc_metrics.csv

sample_name.trimmer_metrics.csv

]RNA] DifferentialExpression

Comparison1

Control_vs_Comparison.differential_expression_metrics.csv

Control_vs_Comparison.genes.counts.csv

Control_vs_Comparison.genes.disp.pdf

Control_vs_Comparison.genes.heatmap.pdf

Control_vs_Comparison.genes.ma.pdf

Control_vs_Comparison.genes.pca.pdf

Control_vs_Comparison.genes.res.csv

Control_vs_Comparison.genes.rlog.csv

ComparisonN

logs

.*txt

.*csv

fastq-تعيينتمإذامُتاحKeepFastqفقط.صحيحإلى

.*fastq.gz

ora_fastq-تعيينتمإذامُتاحFastqCompressionFormatإلىdragen.فقط

.*fastq.ora

RunInstrumentAnalyticsMetrics

0001

dataset.json

fastqc_metrics.csv

0002

dataset.json

fastqc_metrics.csv

Adapter_Metrics.csv

Demultiplex_Stats.csv

Index_Hopping_Counts.csv
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Reports

Demultiplex_Stats.csv

RunInfo.xml

Trim_Metrics.csv

fastq_list.csv

SampleSheet.csv

Index_Hopping_Counts.csv

Top_Unknown_Barcodes.csv

Read1InstrumentAnalyticsMetrics:قترنةالنهايةذاتللقراءات فقط.المُ

0001

dataset.json

0002

dataset.json

Adapter_Metrics.csv

Demultiplex_Stats.csv

Index_Hopping_Counts.csv

Read1Metrics-قترنةالنهايةذاتللقراءات فقط.المُ

Adapter_Metrics.csv

Index_Hopping_Counts.csv
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الصيانة
سمهذايصف مالصحي.النظامعلىللحفاظالالزمةاإلجراءاتالق حوتغييرالبرنامج،تحديثاتتثبيتكيفيةتعلّ رشّ شروعالهواءمُ جراءاتفيوال إ
مبرنامجعلىالحفاظيضمناألخرى.الدوريةالصيانة حدثًاالتحكّ صالنظاملدىيكونأنمُ حدثبكالخا للتمتّعالمُثبَّتةوالميزاتاألخطاءإصالحاتأ
شكلباألداء األمثل.بال

بالقرصمساحةمسح صل ال
مكن بأنيُ شغيلعمليةتتطلّ سلت سل ساحةمنجيجابايت600إلىيصلماالت عرضالمحلي.الصلبالقرصم شعاريُ ساحةتكونعندماالتحذيرإ الم

ستخدممنخفضة. ساحةإلخالءالتاليةالخطواتا شغيلعملياتحذفخاللمنالم كتملةالت شغيلمجلدمنالمثبتةالمرجعيةوالجينوماتالمُ مؤقت.ت

حذف شغيلعملياتا ستخدامالت NextSeqالتحكمبرنامجبا ستخداممنبدلًا1000/2000 شغيلنظاما عملياتحذفيؤثرقديدويًا.الت
شغيل التحكم.برنامجعلىيدويًاالت

Diskحددالتحكم،برنامجقائمةمن.1 Managementالقرص)(إدارة.
شةتظهر Diskشا Managementشغيلبعملياتقائمةمعالقرص)(إدارة الصلبالقرصعلىالمحفوظةالمرجعيةوالجينوماتالت

المحلي.

سبة.2 شغيللعمليةبالن Deleteحددحذفها،تريدالتيالت Runشغيل)عملية(حذف .الت
شغيلعمليةحذفيؤدي شغيلمجلدحذفإلىالت عدّالذياإلخراجبمجلداالحتفاظيتمالمحلي.الت سخةيُ شغيل.مجلدمنن الت

,Yesحددالحوار،مربعفي.3 Delete Run،شغيل)عمليةحذف(نعم شغيل.عمليةحذفلتأكيدالت الت

شغيلعمليةلكل3و2الخطواتكرر.4 حذفها.تريدت

سبة.5 Deleteحددحذفه،تريدالذيللجينومبالن Runالجينوم)(حذف.

,Yesحددالحوار،مربعفي.6 Delete Genome،الجينوم)حذف(نعم.

حذفه.تريدجينوملكل6و5الخطواتكرر.7

غلقاالنتهاء،عند.8 Diskأ Managementشةإلىللعودةالقرص)(إدارة شا سية.ال الرئي

ت رنامجتحديثا الب
صالنظامأنالبرنامجتحديثيضمن حدثلديهبكالخا تتضمنوالتيالنظام،مجموعةفيالبرنامجتحديثاتتجميعيتمواإلصالحات.الميزاتأ
التالي:البرنامج

NextSeqالتحكمبرنامج• 1000/2000.

NextSeqصيغ• 1000/2000

سخخدمة• العالميةالن

الفعليالوقتفيالتحليل•

ستند صدار1000000109376رقمالم 05ARAإ

الستخدام لفيل ط.البحثيالمجا خصصغيرفق الستخداممُ إلجراءاتفيل صية.ا التشخي

68

سلنظامدليل سل NextSeqالت 2000و1000



ضمنةغيرDRAGENخادمنماذج نماذجبرنامجإلىبالوصولقمالحاجة.حسبمنفصلةبصورةبتثبيتهاقمالنظام.مجموعةفيمُ
DRAGENالدعم.صفحاتمن

يدويًا:أوتلقائيًاالبرامجتحديثاتبتنزيليقومبحيثالنظامتهيئةتتم

سلمركزمنتلقائيًاالتحديثاتتنزيليتم:التلقائيةالتحديثات• سل مكنكحتىBaseSpaceالت بتثبيتها.يُ إنهإالباإلنترنتاالتصالالخيارهذايتطلّ
بال شاءيتطلّ حدإن ساباتأ سلمركزعلىالح سل .BaseSpaceالت

خله.حفظهاتمالذيالموقعمنتثبيتهاويتممحمول؛محركعلىأومحليًاحفظهاويتمالويب،منيدويًاالتحديثاتتنزيليتم:اليدويةالتحديثات• الدا
للجهاز.باإلنترنتاتصالًاالخيارهذايتطلب

التلقائيالبرنامجتحديثتثبيت

د.1 شغيلعملياتوجودعدممنتأكّ سلت سل التقدّم.قيدبالجهازثانويتحليلأوالت

ل.2 .ilmnadminإلىالدخولسجِّ

Softwareحدد.3 Updateالتحكم.برنامجقائمةمنالبرنامج)(تحديث
حدتوفرعندتنبيهًاتلقائيةتحديثاتإلجراءتهيئتهاتمتالتياألنظمةتعرض البرامج.تحديثاتأ

حدمنللتحقق.4 Checkحددالتحديثات،أ Online for Software Updateاإلنترنت)عبرالبرنامجتحديثمن(التحقق.

Updateحدد.5 Nowالبرنامج.منالجديداإلصدارلتنزيلاآلن)(التحديث
غالقيتمالتنزيل،اكتمالعند عرضالتحكمبرنامجإ التثبيت.معالجويُ

التثبيت.تأكيدرسالةتظهرحتىالتثبيتمعالجمطالباتاتبع.6

ق.7 غلِ التأكيد.رسالةأ
عاد شغيليُ مبرنامجت تلقائيًا.التحكّ

عادةبعدالثابتالبرنامجبتحديثمطالبةظهرتإذا.8 شغيلإ التحديث.معفتابعالبرنامج،ت
شةالجهازيعرض اكتماله.رسالةستظهرالتحديث،انتهاءعندالثابت.البرنامجتحديثاتخاللسوداءشا

د عِ شغيلأ جراءبعدالجهازت جعالثابت.للبرنامجتحديثأيإ عادةرا شغيلإ .75الصفحةعلىالجهازت

عدّ مكنكالتحديث.بدءبعدممكنغيرأمرًاماتحديثإلغاءيُ حدإلغاءيُ فقط.التنزيلأثناءالتحديثاتأ

االبرنامجتحديثتثبيت يدويً

ل.1 .ilmnadminإلىالدخولسجِّ

د.2 شغيلعملياتوجودعدممنتأكّ سلت سل التقدّم.قيدبالجهازثانويتحليلأوالت

جهزةدعمصفحةمن)tar.gz(*.الحزمةمثبتبتنزيلقممتاحًا،البرنامجتحديثيكونعندما.3 سلأ سل NextSeqالت NextSeqو1000
حفظ.2000 تا كالمثبّ محلية.أومحمولةذاكرةبمحرّ

تبحفظقمتإذا.4 كالمثبّ USBبمنفذ المحرّكبتوصيلفقمالمحمولة،الذاكرةبمحرّ الجهاز.منوالخلفيةالجانبيةالناحيةمنكلٍفيالموجود3.0

Softwareحددالتحكم،برنامجفي.5 Updateالتحكم.برنامجقائمةمنالبرنامج)(تحديث

ختيار...)...Chooseحدد.6 المُثبت.إلىلالنتقال(ا

Updateحدد.7 Nowالتثبيت.لبدءاآلن)(تحديث
مبرنامجيعرض شرًاالتحكّ شطًامؤ التثبيت.تأكيدرسالةستظهرالتثبيت،عمليةاكتمالعندالتثبيت.عمليةخاللن

ق.8 غلِ التأكيد.رسالةأ
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عاد شغيليُ مبرنامجت تلقائيًا.التحكّ

عادةبعدالثابتالبرنامجبتحديثمطالبةظهرتإذا.9 شغيلإ التحديث.معفتابعالبرنامج،ت
شةالجهازيعرض اكتماله.رسالةستظهرالتحديث،انتهاءعندالثابت.البرنامجتحديثاتخاللسوداءشا

د عِ شغيلأ جراءبعدالجهازت جعالثابت.للبرنامجتحديثأيإ عادةرا شغيلإ .75الصفحةعلىالجهازت

عدّ مكنكالتحديث.بدءبعدممكنغيرأمرًاماتحديثإلغاءيُ حدإلغاءيُ فقط.التنزيلأثناءالتحديثاتأ

ت رالترخيصتحديثا لوسي DRAGENعم
مكن سؤولييُ .DRAGENترخيصوتجديدDRAGENعملسيرعملياتتثبيتفقطالنظاملم

اإلنترنتعبرDRAGENترخيصتجديد

جهزةكانتإذا سلأ سل NextSeqالت شبكةمتصلة1000/2000 DRAGENمنصةترخيصفحدِّثاإلنترنت،ب Bio-ITيلي.كمابكالخاصة

شركةالفنيالدعممعتواصل.1 جديد.ترخيصمفتاحعلىللحصولIlluminaل

يلي.كماالحالفيالترخيصحدِّثأوتلقائيًاالترخيصتحديثيتمحتىساعة24انتظر.2

a.حددثمّومنالتحكم،برنامجقائمةحددDRAGEN.

b.حددCheck Onlineنإذامماللتحققاإلنترنت)عبر(التحقق ككا متاحًا.DRAGENلخادمجديدترخيصمفتاحهنا

c.نإذا .(تحديث)Updateفحددمتاحًا،كا

االتصالعدموضعفيDRAGENترخيصتجديد

نإذا سلنظامكا سل NextSeqالت شبكةمتصلغير1000/2000 DRAGENمنصةترخيصفحدِّثاإلنترنت،ب Bio-ITيلي.كمابكالخاصة

شركةالفنيالدعممعتواصل.1 حفظجديد.ترخيصمفتاحعلىللحصولIlluminaل محمول.أومحليمحركإلىlicense.zipملفا

كإلىzip*.ملفبحفظقمتإذا.2 USBبمنفذ المحرّكبتوصيلفقمالمحمولة،الذاكرةمحرّ والخلفيةالجانبيةالناحيةمنكلٍفيالموجود3.0
الخلف.إلىللوصولالحاجةحسببرفقالجهازحركالجهاز.من

.DRAGENحددثمّومنالتحكم،برنامجقائمةحدد.3

ختيار)Chooseحدد.4 .(فتح)Openحددثمّومن،zip*.ملفإلىلالنتقال(ا

اإلنترنتعبرDRAGENعملسيرعملياتتثبيت

نإذا NextSeqكا مكنكباإلنترنت،مُتصلًا1000/2000 شرةDRAGENًعملسيرعملياتتثبيتيُ NextSeqالتحكمبرنامجفي مبا
رال.1000/2000 التحكمبرنامجمناألحدثاإلصداراتأو1.3اإلصدارفيسوىاإلنترنتعبرDRAGENعملسيرعملياتتثبيتيتوفّ

NextSeq 1000/2000 .

Processحددثمّومنالتحكم،برنامجقائمةحدد.1 Managementالعملية)(إدارة.

د.2 شغيلعملياتوجودعدممنتأكّ سلت سل التقدّم.قيدبالجهازثانويتحليلأوالت

.DRAGENحددثمّومنالتحكم،برنامجقائمةحدد.3
درج سميُ النظام.علىحاليًاالمُثبَّتةالعملسيرعملياتاإلصدار،بموجبالمتاحة،العملسيرعملياتق

NextSeqالتحكمبرنامجفيDRAGENعملسيرعملياتلتثبيت.4 Checkحدد،1000/2000 Onlineاإلنترنت)عبر(التحقق.
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عدّال ستخدماإلنترنت.عبرالتثبيتمعمتوافقةDRAGENلدىالعملسيروعملياتإصداراتجميعتُ فيباإلنترنتاالتصالدونالتثبيتا
اإلضافية.العملسيرعمليات

دتثبيتها،عدمحالفيتثبيتها.تودّالتيالعملسيرلعملياتاالختيارخانةحدد.5 ستدعاءملفاتتحميلمناألحدثاإلصدارتثبيتمنتأكّ القاعدياال
BCL.أولًا
مكنك حدثحولالمعلوماتعرضيُ اإلصدار.مالحظاتفيالعملسيرمنإصدارأ

التثبيت.لبدء(التثبيت)Installحدد.6

ل.7 .(تصديق)Authenticateحددثمّومنالنظام،مروركلمةفيilmnadminأدخِ

باإلنترنتاالتصال دونDRAGENعملسيرعملياتتثبيت

سلنظاميدعمصفحةمن)tar.gz(*.المثبتتنزيلعليكمتاحًا،DRAGENعملسيرتحديثيكونعندما.1 سل NextSeqالت 1000
NextSeqو حفظ.2000 تا كالمثبّ محلية.أومحمولةذاكرةبمحرّ

تبحفظقمتإذا.2 كالمثبّ USBبمنفذ المحرّكبتوصيلفقمالمحمولة،الذاكرةبمحرّ الجهاز.منوالخلفيةالجانبيةالناحيةمنكلٍفيالموجود3.0
الخلف.إلىللوصولالحاجةحسببرفقالجهازحرك

Processحددثمّومنالتحكم،برنامجقائمةحدد.3 Managementالعملية)(إدارة.

د.4 شغيلعملياتوجودعدممنتأكّ سلت سل التقدّم.قيدبالجهازثانويتحليلأوالت

.DRAGENحددثمّومنالتحكم،برنامجقائمةحدد.5

Browseحدد.6 for New Versionح .التثبيت،أداةإلىلالنتقال(إصدار)،Versionأدنىيندرجالذيجديدًا)إصدارًا(تصفّ

التثبيت.لبدء(التثبيت)Installحدد.7

ل.8 .(تصديق)Authenticateحددثمّومنالنظام،مروركلمةفيilmnadminأدخِ

ل حاستبدا رشّ الهواءمُ
ستبدالالتاليةالتعليماتاتبع حال رشّ شهر.6كلالصالحيةمنتهيالهواءمُ أ

ح رشّ شةهوالهواءمُ ستطيلةخرطو شكلم حدةمرةلالستخدامقابلةال يوا غطّ المالئمالتبريديضمنكماالجهاز.مناأليمنالجانبفيالمروحةوتُ
حويزودالجهازشحنيتمالنظام.دخولمنالمخلفاتويمنع حدهواءبمرشّ خرمركبوا حتياطي.وآ رفقا صالحصيانةعقدمعاإلضافيةالغيارقطعتُ
مكنأوللجهاز شكلٍشراؤهايُ .Illuminaمنمنفصلب

سمفييظهركمالفصلهاالعلويةاللوحةمناأليمنالجانبعلىاضغطالجهاز،منالعلويالجانبعلى.1 التالي.التوضيحيالر
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اللوحة.افتح.2

شةإلزالةاضغط.3 حخرطو سطمنوانزعهاالهواء،مرشّ صاللوحةو منها.وتخلّ

حبإدخالقم.4 رشّ خلجديدهواءمُ لتثبيته.عليهواضغطالمقبسدا

غلق.5 ستقرواضغطالعلويةاللوحةأ مكانها.فيلت

عد.6 األصلي.موضعهإلىالجهازأ
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ف ستكشا صالحهااألخطاءا وإ
قدّم سمهذايُ شغيل،عمليةإلغاءحولبخطوةخطوةتعليماتالق شافاألخرىواإلجراءاتالجهاز،طاقةودورةالت ستك وإصالحها.األخطاءال

ل الخطأرسالةتحلي
شافالمتنوعةالخطواتحولمفصلةتعليماتالملحقهذايقدم ستك سيرمخططيقدموإصالحها.األخطاءال شافعلىعامةنظرةالتاليال ستك رسائلا

عدادأوالتهيئة،خاللتظهرالتيوإصالحهاالخطأ شغيل،إ سل،أوالت سل عادةخاللمنحلهايتمالوالتيالت المحاولة.إ

مكن شغيلبإيقافالطاقة: قمدورةخاللمناألخطاءمنالعديدحليُ عادةثمّومنالجهازت شغيله.إ عادةانظرت شغيلإ 75الصفحةعلىالجهازت
الطاقة.دورةحولالمعلوماتمنالمزيدعلىلالطالع

د تأعِ كا التخزينإلىالمستهل
ستخدم شةلتخزينالتاليةالتعليماتا شغيلعمليةقبلمافحصخاللبالجهازخطأوجودحالفيالتدفقوخليةالمذابةالخرطو فحصقبلبالجهازالت

سوائليات. ال

شة.عنالتدفقخليةافصل.1 الخرطو
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خففةالمكتبةأزِل.2 صالخزانمنالمُ تقريبًا)ميكرولترًا18إلىيصل(مامنهاوتخلّ

سهاللمكتبةحديثتخفيفمحلولبإعدادقم جلمننف شغيلعمليةأ بالتاليةالت الخزان.فيالمتبقيةللمكتبةالعينةتلوّثانتقاللتجنّ

شةضع.3 مكنألعلىمتجهًاالملصقيكونبحيثسيليزيةدرجات8إلىدرجتينمنتخزينحرارةدرجةفيالخرطو جميعفيالدورانللهواءويُ
الجوانب.

شةإذابةتمتإذاساعة.72تتجاوزال ساعة.60تتجاوزفالالليل،طوالساعة12لمدةالثالجةفيالخرطو

د.4 عِ التجفيف.مادةمعاألصليةالفضيةالمعدنيةالرقاقةعبوةإلىالتدفقخليةأ

ق.5 غلِ شريطالمعدنيةالرقاقةعبوةأ سيليزية.درجات8إلىدرجتينمنحرارةدرجةفيوخزِّنهاالالصقبال
ساعة.72تتجاوزال

غاء لعمليةإل التشغي
Endحدد.1 Runشغيل)(إنهاء .الت

شةإلزالة.2 شفخرطو ختيارمربعحددتلقائيًا،الكا Purgeا Reagent Cartridgeشة(إزالة شف)خرطو .الكا
عداداتفياالفتراضياإلعدادتحديدتهيئةتمت NextSeqالتحكمبرنامجإ 1000/2000.

,Yesحدد.3 end the sequencing run،شغيل)عمليةإنهاء(نعم .الت
شغيلعمليةإلغاء ستئنافللبرنامجيمكنالنهائي.أمرالت شغيلعمليةا عادةيمكنوالالت ستخدامإ ستهلكاتا منلجزءالجهازفحصبعدالم

شغيل.عمليةقبلمافحوصات الت

Ejectحدد.4 Cartridgeخراج شة)(إ خراجالقناعلفتحالخرطو الدرج.وإ

شةأزل.5 الدرج.منالخرطو

شةخزّن.6 صأوالخرطو اإللغاء:حدوثوقتحسبمنهاتخلّ

مثالالحالة

جراءقبلألغيتقد شغيلقبلمافحوصاتإ خاللهاأوبالجهازالت
عادةفيوترغب ستخدامإ ستهلكات.ا الم

جع درا عِ ستهلكاتأ الصفحةعلىالتخزينإلىالم
73.

جعاألخرى.الظروفجميع ستهلكاتتفريغرا .45الصفحةعلىالم

Closeحدد.7 Doorغالق شةإلىوالعودةالدرجتحميلإلعادةالباب)(إ شا سية.ال الرئي
جهزةتؤكد شعارأ شة.إزالةاالست الخرطو

بإعادة رتي لعمليةت التشغي
Processفيالثانويةالتحليللحالةماخطأعرضتمإذا Managementمكنكالعملية)،(إدارة عادةيُ شغيلعمليةترتيبإ التحليلإلجراءالت

خرىمرةًبالجهازDRAGENلخادم ستدعاءملفاتعلىأ سياال سلاألسا سل شاؤها.تمالتيcBCLالمت شغيلعمليةمجلديكونأنيجبإن الت
جدًااألصلي عادةوظيفةلتنفيذالجهازفيمتوا ستخدامعنينتجالالترتيب.إ عادةوظيفةا عادةتلكالترتيبإ شغيلعملياتترتيبإ سلمركزفيالت سل ت

BaseSpace.سلمركزفيالترتيبإلعادة سل جع،BaseSpaceت سلمركزتعليماتمركزفيالعينةورقةإصالحرا سل .BaseSpaceالت

حفظثمّومنلديك،العينةورقةمنالثانياإلصدارحدِّث.1 ت.أومحمولشبكةمحركإلىالعينةورقةا مثبَّ

كالعينةورقةبحفظقمتإذا.2 USBبمنفذ المحرّكبتوصيلفقمالمحمولة،الذاكرةبمحرّ منوالخلفيةالجانبيةالناحيةمنكلٍفيالموجود3.0
الخلف.إلىللوصولالحاجةحسببرفقالجهازحركالجهاز.
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Processحددثمّومنالتحكم،برنامجقائمةحدد.3 Managementالعملية)(إدارة.

د.4 شغيلعملياتوجودعدممنتأكّ سلت سل التقدّم.قيدبالجهازثانويتحليلأوالت

عادةRequeueحدد.5 شغيلعمليةبجوارالترتيب)(إ الترتيب.إلعادةالمكتملةالت

ختيار)Chooseحدد.6 حدثة،العينةورقةإلىلالنتقال(ا .(فتح)Openحددثمّومنالمُ

Startحدد.7 Requeueعادة(بدء .الترتيب)إ

لإعادة زتشغي الجها
غالقعلىالجهازطاقةدورةتعمل عادةالنظامإ شغيلهوإ شكلٍت ستعادةسليمب شكلةحلأوالمواصفاتمحاذاةأوالمفقود،االتصالال شلم التهيئة.ف
شير تحذير.أوخطألحلالطاقةدورةتوقيتإلىالبرنامجرسائلت

Shutحددالتحكم،برنامجقائمةمن.1 Down Instrumentغالق .الجهاز)(إ

نحالفي.2 ستجيبالالنظامكا تدريجيًا.الضوءيخفتحتىالجهازمناأليمنالجانبعلىالطاقةزرعلىاالستمرارمعاضغطاإلغالق،ألمري

الخلفية.باللوحةالموجودالكهربائيالفصلمفتاحمن)Ο(الجانبعلىاإلغالقزرعلىاضغطالطاقة،زرينبضعندما.3
ستمرقد شغيلإيقافبعدالنبضفيالطاقةزري الطاقة.ت

شكل  الكهربائيالفصلمفتاحموقع8ال

ثانية.30لمدةانتظر.4

الكهربائي.الفصلمفتاحمن)I(الجانبعلىالطاقةزرعلىاضغط.5
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عليه.اضغطثمثانية30انتظرالطاقة،زرينبضعندما.6

شكل  الطاقةزرموقع9ال

شغيل.نظامتحميليتمحتىدقائق5حواليانتظر.7 شغيل،نظامتحميليتمعندماالت سجيلقمالت النظام.إلىالدخولبت
شغيليجري شةتظهرالنظام.لبدءدقائق5حواليانتظرالنظام.وتهيئةالتحكمبرنامجت شا سيةال التهيئة.اكتمالعندالرئي

ظامفحصإجراء الن
شركةالفنيالدعمممثلمنكيطلبقدذلك،ومعالجهاز.صيانةأوالعاديةللعملياتضروريًاليسالنظاممنالتحقق بإجراءتقومأنIlluminaل
شافبهدفللنظامفحص ستك وإصالحها.األخطاءا

ستغرق شافدقيقة58األربعةالفرعيالنظامفحوصاتت ستك خطاءال شغيلقبلمافحصأ شكالتالت مااالختباراتتؤكدوإصالحها.األخرىوالم
شكلٍوظيفتهاوتؤديمحاذاتهاتمتالعناصركانتإذا صحيح.ب

عدّ جًااالختبارنتائجتُ خرا .usr/local/illumina/system-check/فيالموجودالنظامفحصلمجلدإ

د شةإفراغمنتأكّ شغيلقبلالخرطو النظام.فحوصاتت

النظامفحصتشغيل

Systemحددالتحكم،برنامجقائمةمن.1 Checksالنظام)(فحوصات.

جراءها.تودّالتيالتاليةالنظامفحوصاتمنأليٍاالختيارمربعحدد.2 إ

•Network Connectivityشبكة)(االتصال شبكةاالتصالحالةمنللتحقق—بال وأدائه.بال

•Enclosure(اإلغالق)—القناع.رفعوآليةالحراريالنظامأداءمنللتحقق

•Motion(الحركة)—للطورواألداءاالنتقالحدودمنللتحققZوالطورXY.

•Optics(البصريات)—التصوير.وحدةأداءمنللتحقق

.(بدء)Startحدد.3

عادة تاست المصنعإعدادا
ستعد عداداتا جلمنللنظاماالفتراضيةالمصنعإ ستخداميجبفيها.مرغوبغيرتهيئةمنالنظامتعافيأوالبرنامج،إصداردرجةخفضأ هذها
حدخاللمنالميزة فقط.Illuminaممثليأ
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ط صورةالتقا تةال ثبَّ المُ
سخإلجراءالنظامصورةالتقط حتياطين مكنبنجاح.يعملبرنامجتثبيتمنا ستعادةيُ سب.الحقوقتٍفيتلكالنظامصورةا وصىمنا صورةبالتقاطيُ
ستكمالبعدالحالفيالنظام حدمعبكالخاصةالمروركلمةوتغييراألوليةالتثبيتعمليةا .Illuminaممثليأ

د.1 عِ شغيلأ .Linuxت

شغيل،نظامباختيارالمطالبةعند.2 Captureحددت Installed Imageمثبتة)صورة(التقاط.
شغيلنظامخياراتتظهر شغيلمتابعةقبلسريعةللحظاتالت NextSeqالتحكمبرنامجت تلقائيًا.1000/2000

حدةبصورةاالحتفاظيتمأنهبما سابقةالصورةإلغاءإلىهذاسيؤديالذاكرة،فيفقطوا لتقطة.ال المُ

نحتىدقيقة30لمدةانتظر.3 حاليًا.المثبتةالصورةالتقاطمنالنظاميتمكّ
مكن شملأنيُ عادةعملياتااللتقاطي شغيلإ عيداكتمالها،عندعديدة.ت شغيلالنظاميُ ستخدامالت الذاكرة.فيالمخزنةحاليًاالمثبتةالصورةبا

عادة صورةاست الملتقطةال
د عِ سابقةالملتقطةالصورةإلىالنظامأ فيها.مرغوبغيرتهيئةعمليةمنللخروجال

د.1 عِ شغيلأ .Linuxت

شغيل،نظامباختيارالمطالبةعند.2 Restoreحددت Installed Imageستعادة .مثبتة)صورة(ا
شغيلنظامخياراتتظهر شغيلمتابعةقبلسريعةللحظاتالت NextSeqالتحكمبرنامجت تلقائيًا.1000/2000

عدّ ستعادة،بعدالنظام.بصورةمرتبطةالمروركلماتتُ ستخدماال ستعادةالصورةمروركلمةا سجيلالمُ النظام.فيالدخوللت

ستعادة.اكتمالحتىدقيقة30حواليانتظر.3 اال
مكن شملأنيُ ستعادةت عادةعملياتاال شغيلإ عيداكتمالها،عندعديدة.ت شغيلالنظاميُ ستخدامالت ستعادة.الصورةبا المُ

ستند صدار1000000109376رقمالم 05ARAإ

الستخدام لفيل ط.البحثيالمجا خصصغيرفق الستخداممُ إلجراءاتفيل صية.ا التشخي

77

سلنظامدليل سل NextSeqالت 2000و1000



المصادر والمراجع

ت رإعدادا إلصدا عينةلورقةالثانيا ال
مكنكالمحلي،الوضعتتبعكنتإذا ستخداميُ سيقا عداداتلتهيئةالعينةلورقةالثانياإلصدارملفتن شغيلإ شاءقمبك.الخاصةالت فيالعينةورقةبإن

عداد شغيلعمليةإ سلبنظامالخاصةالعينةلورقةالثانياإلصدارقالبتعديلخاللمنأوالجهازت سل NextSeqالت NextSeqو1000 2000.
دالعينة،ورقةتعديلعند سامأنمنتأكّ ضمنةالتاليةوالحقولاألق درجالطلبفيمُ لبيالمُ جراءبعدالمتطلبات.وتُ ستخدمالتعديل،إ شبكةمحركا ال

تأوالمحمول جهزةإلىالعينةورقةلنقلالمثبّ سلأ سل NextSeqالت NextSeqو1000 التحكم،برنامجفيالعينةورقةإلىاالنتقالعند.2000
سخهاسيتم شغيلعمليةقبلمامجلدإلىن مكنبحيثالجهازعلىالت المحمول.المحركإزالةيُ

د عداداتأنمنتأكّ يالعينةورقةمنالثانياإلصدارإ لبّ التالية:المتطلباتتُ

طابقأنيجب• سالتتُ سل شرت حددةالمؤ سمفيالمُ شرمجموعةBCLConvert_Dataعينةورقةق حددةالمؤ NextSeqفيالمُ
1000/2000.

ستخدامحالفي• NextSeqالتحكمبرنامجمن1.2إصدارا حددDRAGENإصدارتثبيتيجب،1000/2000 شيطهاالعينةورقةفيالمُ وتن
سبةالنظام.على جعالتثبيت،لمعلوماتبالن .68الصفحةعلىالبرنامجتحديثاترا

ستخدامحالفي• حدثإصدارأو1.3إصدارا NextSeqالتحكمبرنامجمنأ حددDRAGENإصدارتثبيتيجب،1000/2000 فيالمُ
طالبكالعينةورقةمنDRAGENإصدارعنتلقائيًاالتحكمبرنامجيكشفالنظام.علىالعينةورقة شطةاإلصداراتبتبديلويُ األمر.لزِمإذاالن
سبة جعالتثبيت،لمعلوماتبالن .68الصفحةعلىالبرنامجتحديثاترا

ستخدمكنتإذا جعالمعلومات،منالمزيدعلىلالطالعاإلضافية.اإلعداداتتهيئةإلىبحاجةفأنت،DRAGENخادمت عداداترا لخادمالعينةورقةإ
DRAGEN81الصفحةعلى

سلبأجهزةالخاصةالدعمصفحةعلىالمنتجملفاتمنالعينةلورقةالثانياإلصدارقالببتنزيلقم سل NextSeqالت NextSeqو1000 2000.
شاءقمتإذا ستخدامعينةورقةبإن عدادبا شغيلعمليةإ ليالتنزيلبعدالعينةورقةتغييرعنينتجفقدالجهاز،ت شلاألوّ التحليل.ف

مكن سماءتحتويأنيُ حرفعلىالملفأ خاصة.أ

]Header[متطلبات

ن سميتضمّ جمالي]Header[ق شغيلعمليةحولالمعلوماتإ المتاحة.]Header[وأوصافحقولهييليمابك.الخاصةالت

الوصفمطلوبالحقل

FileFormatVersionلالعينة.ورقةإصدارنعم القيمة.في2أدخِ

RunNameسمال شغيلعمليةا سمRunNameحقليحتويأنيمكنتريده.الذيالمميزالت عملية(ا
شغيل) حرفعلىالت شرطاترقمية،أبجديةأ شرطاتسفلية،و نإذاونقاط.و حقلكا

RunNameسم شغيل)عملية(ا نالت سافاتيتضمّ حرفًاأوم شلخاصة،أ عمليةستف
التحليل.
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الوصفمطلوبالحقل

RunDescriptionشغيل.عمليةوصفال الت

InstrumentPlatformالNextSeq 1000/2000

InstrumentTypeالNextSeq 1000/2000

]Reads[متطلبات

سميصف سلدوراتعدد]Reads[ق سل ستخدمةالت شروقراءةلجينوماتالمُ شروقراءة1رقمالمؤ وأوصافحقولهويليما.2رقمالمؤ
]Reads[.المتاحة

الوصفمطلوبالحقل

Read1Cyclesصفر.منأكبرصحيحًاعددًاالقيمةتكونأنيجباألولى.القراءةفيالدوراتعددنعم

Read2Cyclesالثانية.القراءةفيالدوراتعددال

Index1Cyclesشرقراءةفيالدوراتعددال جراءعندضروريةأنهاكمااألولى.المؤ سلإ سل منألكثرالت
حدة.عينة دورات.10هواألقصىالحدّوا

Index2Cyclesشرقراءةفيالدوراتعددال دورات.10هواألقصىالحدّالثانية.المؤ

]Sequencing_Settings[متطلبات

ستخدم سما عدادمجموعةلتحديد]Sequencing_Settings[ق ستخدمها.التيالمكتبةإ ت

الوصفمطلوبالحقل

LibraryPrepKitsعدادمجموعةال سمحبك.الخاصةالمكتبةإ عدادبمجموعةيُ حدةمكتبةإ فقط.وا
NextSeqالتحكمبرنامجمناألحدثاإلصدارأو1.3إصدارفي يتم،1000/2000

ختيار عدادمجموعةتحديدحالفيتلقائيًاالمطلوبةالمخصصةالصيغةا جماليإ شرطةإ أ
Ribo-ZeroمجموعةمعRNAالريبوزيالنوويالحمض PlusلدىIlluminaأو
عدادمجموعة شرطةإ سالالريبوزيالنوويالحمضأ Illuminaلدى)mRNA(المر
عدادكمجموعة المكتبة.إ

ل حدىأدخِ التالية.القيمإ
عدادمجموعة• جماليإ شرطةإ Ribo-ZeroمعRNAالريبوزيالنوويالحمضأ

PlusلدىIllumina — ILMNStrandedTotalRNA
عدادمجموعة• شرطةإ سالالريبوزيالنوويالحمضأ IlluminaلدىmRNAالمر —

ILMNStrandedmRNA

BCLتطبيقمتطلبات Convert

ر سامتوفّ BCLتطبيقأق convertسيقمنبياناتكتحويلحولالمعلومات ن.FASTQإلىBCLتن BCLتطبيقخياراتتتضمّ convertسمين ق
سامتتطلب].BCLConvert_Data[و]BCLConvert_Settings[منفصلين: BCLتطبيقأق convertسالتحولالمعلومات سل محوّلت
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شر. سللتحديدالمؤ سل شر،قراءةلكلالمتوافقالمحولت جعومؤ سالترا سل ستندIlluminaمحولت .)1000000002694رقم(الم

المتاحة.]BCLConvert_Settings[وأوصافحقولهييليما

الوصفمطلوبالحقل

SoftwareVersionبرنامجإصدارنعمDRAGENت ستخدمالنظام.علىحاليًامُثبَّ الصحيحةاألعدادا
ضمنةجميعهاالثالثة سمفيالمُ .3.5.7المثال،سبيلعلىاإلصدار.ا

BarcodeMistmatchesIndex1سموحالتفاوتاتعددال شرقراءةبينبهاالم سلاألولىالمؤ سل شر.وت مكنالمؤ أنيُ
.1هياالفتراضيةالقيمة.2وإما1وإما،0إماالقيمتكون

BarcodeMismatchesIndex2سموحالتفاوتاتعددال شرقراءةبينبهاالم سلالثانيةالمؤ سل شر.وت مكنالمؤ أنيُ
.1هياالفتراضيةالقيمة.2وإما1وإما،0إماالقيمتكون

FastqCompressionFormatسيقملفاتإلخراجال ل،gz*.كملفFASTQبتن الملفاتلحفظ.gzipأدخِ
سيق DRAGENبرنامجمعواالستخدام،ora*.كملفFASTQبتن

Decompression،ل .dragenأدخِ

AdapterRead1سلال سل شذيبالت خفائها.أو1القراءةنهايةمنللت سلإ سل الذي1القراءةمحوّلت
ن شذيبعلىAdapterRead1يعمل.TأوGأو،Cأو،Aيتضمّ الدوراتت

افتراضيًا.

AdapterRead2سلال سل شذيبالت خفائها.أو2القراءةنهايةمنللت سلإ سل الذي2القراءةمحوّلت
ن شذيبعلىAdapterRead2يعمل.TأوGأو،Cأو،Aيتضمّ الدوراتت

افتراضيًا.

OverrideCyclesشريطال ستخدمال عرّفدوراتلتحديدالمُ خفاءUMIالفريدالجزيئيالمُ دوراتوإ
سموحالتاليةالقيمالقراءة. بها:م

•N—حدد تجاهلها.يجبالتيالدوراتتُ
•Y—حدد سل.دوراتتُ سل الت
•I—حدد الفهرس.دوراتتُ
•U—حدد عرّفدوراتتُ شذيبها.يجبالتيUMIالفريدالجزيئيالمُ ت

إدخالعلىأمثلةهويليمامنقوطة.فواصلعنصركليفصل
OverrideCycles.

U8Y143;I8;I8;U8Y143
N10Y66;I6;N10Y66
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المتاحة.]BCLConvert_Data[وأوصافحقولهييليما

الوصفمطلوبالحقل

Sample_IDعرّفنعم عرّفيحتويقدالعينة.مُ ووصالت،رقميًا،أبجديًاحرفًا20إلىيصلماعلىالعينةمُ
شرط عرّفسفلية.و سالمُ سا عرّفكلافصلاألحرف.لحالةح ستخداممُ شرطةأوشرطةبا
.Sample1-DQB1-022515المثال،سبيلعلىسفلية.

سلالالفهرس سل شرت عدبالعينة.المرتبطالمؤ سموحGوTو،Cو،Aقوا عندضروريةأنهاكمابها.م
جراء سلإ سل حدة.عينةمنألكثرالت وا

Index2سلال سل شرت عدبالعينة.المرتبطالثانيالمؤ سموحGوTو،Cو،Aقوا دبها.م أنمنتأكّ
سالت سل شرمحولت عكسعلىDRAGENخادميعملأمامي.اتجاهفي)i5(الثانيالمؤ
شرات الثانوي.التحليلخاللi5مؤ

لالتدفق.خليةممرالالممر مثَّ حدة.صحيحعددقيمةخاللمنالممراتتُ وا

ت عينةورقةإعدادا DRAGENلخادمال

سمهذايصف ف.DRAGENلخادمأنابيبخطلكلالعينةورقةمتطلباتالق عداداتأضِ سمبوصفهDRAGENخادمأنابيبخطإ علىاألخيرالق
مكنكبك.الخاصةالعينةورقة ستخداميُ حدأنابيبخطا .DRAGENلخادمفقطوا

ن سامًاDRAGENخادمأنابيبخطيتضمّ والبيانات.لإلعداداتمنفصلةأق

.DRAGENلخادمالجرثوميةالساللةأنابيبخطمتطلبات

المتاحة.]DragenGermline_Settings[وأوصافحقولهييليما

الوصفمطلوبالحقل

SoftwareVersionبرنامجإصدارنعمDRAGENت ستخدمالنظام.علىحاليًامُثبَّ األعدادا
ضمنةجميعهاالثالثةالصحيحة سمفيالمُ المثال،سبيلعلىاإلصدار.ا
3.5.7.
طابقأنيجب حدداإلصدارالبرنامجإصداريُ سمفيالمُ ق

BCLConvert_Settings.

ReferenceGenomeDirسمنعم .hg19_alt_awareالمثال،سبيلعلىالمرجعي.الجينوما
ستخدم سما فيالموجودالمرجعيالجينوما

/usr/local/illumina/genomes.جينومالستخدام
خصص،مرجعي جعمُ شاءأداةلتطبيقاإلنترنتعبرالتعليماترا اإلن
.v1.0.0إصدارIlluminaألجهزةالمرجعية

MapAlignOutFormatسيقال سموحالقيماإلخراج.ملفتن لمإذا.cramأوbamهيبهاالم
ستكونقيمة،تحديديتم شيء"."الاالفتراضيةالقيمةف

KeepFastqخراجملفاتلحفظال ل،FASTQإ لحذف.(حقيقي)trueأدخِ
خراجملفات ل،FASTQإ .(خطأ)falseأدخِ
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المتاحة.]DragenGermline_Data[وأوصافحقولهييليما

الوصفمطلوبالحقل

Sample_IDعرّفنعم عرّفيحتويقدالعينة.مُ حرفًا20إلىيصلماعلىالعينةمُ
عرّفرقميًا.أبجديًا سالمُ سا عرّفكلافصلاألحرف.لحالةح مُ

ستخدام .Sample1-DQB1-022515المثال،سبيلعلىشرطة.با
فاتتتطابقأنيجب عرّ فاتمعالعينةمُ عرّ حددةالمُ سمفيالمُ ق

BCLConvert_Data.

DRAGENلخادمRNAالريبوزيالنوويالحمضأنابيبخطمتطلبات

المتاحة.]DragenRNA_Settings[وأوصافحقولهييليما

الوصفمطلوبالحقل

SoftwareVersionبرنامجإصدارنعمDRAGENت ستخدمالنظام.علىحاليًامُثبَّ األعدادا
ضمنةجميعهاالثالثةالصحيحة سمفيالمُ المثال،سبيلعلىاإلصدار.ا
3.5.7.
طابقأنيجب حدداإلصدارالبرنامجإصداريُ سمفيالمُ ق

BCLConvert_Settings.

ReferenceGenomeDirسمنعم _hg38_noalt_withالمثال،سبيلعلىالمرجعي.الجينوما
decoy.ستخدم سما فيالموجودالمرجعيالجينوما

/usr/local/illumina/genomes.جينومالستخدام
خصص،مرجعي جعمُ شاءأداةلتطبيقاإلنترنتعبرالتعليماترا اإلن
.v1.0.0إصدارIlluminaألجهزةالمرجعية

RnaGeneAnnotationFileالنوويالحمضلجيناتتوضيحيةشروحاتعلىالملفيحتويال
سمح.RNAالريبوزي يتملمإذافقط.الرقميةاألبجديةبأحرفيُ
ستخدمتوفيرها، شرحملفيُ ضمناالفتراضيالتوضيحيال فيالمُ
حدد.المرجعيالجينوم المُ

MapAlignOutFormatسيقال سموحالقيماإلخراج.ملفتن لمإذا.cramأوbamهيبهاالم
ستكونقيمة،تحديديتم شيء"."الاالفتراضيةالقيمةف

KeepFastqخراجملفاتلحفظال ل،FASTQإ لحذف.(حقيقي)trueأدخِ
خراجملفات ل،FASTQإ .(خطأ)falseأدخِ

DifferentialExpressionEnableلتفاضلي،جينيتعبيرلتمكينال ل.(صحيح)trueأدخِ أدخِ
false(خاطئ)ستبعاد التحليل.منالتفاضليالجينيالتعبيرال
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المتاحة.]DragenRna_Data[وأوصافحقولهييليما

الوصفمطلوبالحقل

Sample_IDعرّفنعم عرّفيحتويقدالعينة.مُ حرفًا20إلىيصلماعلىالعينةمُ
عرّفرقميًا.أبجديًا سالمُ سا عرّفكلافصلاألحرف.لحالةح مُ

ستخدام .Sample1-DQB1-022515المثال،سبيلعلىشرطة.با
فاتتتطابقأنيجب عرّ فاتمعالعينةمُ عرّ حددةالمُ سمفيالمُ ق

BCLConvert_Data.

Comparison<N<كتكنلمإذاعينة.لكلالمقارنةأوالتحكمقيمةال مقارنةأوتحكمقيمةهنا
جميعمقارنةتتم.متاح)(غيرnaإلىالعينةتعيينيتمللعينة،
حددةالعينات حددةالعيناتجميعمعكتحكمالمُ تعكسكمقارنة.المُ
للعينات.المقارنةمجموعةNالقيمة

DRAGENلخادمالتخصيبأنابيبمتطلبات

المتاحة.]DragenEnrichment_Settings[وأوصافحقولهييليما

الوصفمطلوبالحقل

SoftwareVersionبرنامجإصدارنعمDRAGENت ستخدمالنظام.علىحاليًامُثبَّ األعدادا
ضمنةجميعهاالثالثةالصحيحة سمفيالمُ المثال،سبيلعلىاإلصدار.ا
3.5.7.
طابقأنيجب حدداإلصدارالبرنامجإصداريُ سمفيالمُ ق

BCLConvert_Settings.

ReferenceGenomeDirسمنعم تقع.hg38_alt_awareالمثال،سبيلعلىالمرجعي.الجينوما
فيالمرجعيةالجينومات

/usr/local/illumina/genomes.جينومالستخدام
خصص،مرجعي جعمُ شاءأداةلتطبيقاإلنترنتعبرالتعليماترا اإلن
.v1.0.0إصدارIlluminaألجهزةالمرجعية

BedFileبصيغةملفنعمbedنالذي ستهدافها.يجبالتيالمناطقيتضمّ ا

GermlineOrSomaticساللةتحليلإلجراءنعم لللتخصيب،الجرثوميةال germlineأدخِ

سديالتحليلإلجراء.الجرثومية)(الساللة للتخصيب،الج
ل .(الجسدي)somaticأدخِ

KeepFastqخراجملفاتلحفظال ل،FASTQإ لحذف.(حقيقي)trueأدخِ
خراجملفات ل،FASTQإ .(خطأ)falseأدخِ

MapAlignOutFormatسيقال سموحالقيماإلخراج.ملفتن لمإذا.cramأوbamهيبهاالم
ستكونقيمة،تحديديتم شيء"."الاالفتراضيةالقيمةف
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الوصفمطلوبالحقل

AuxNoiseBaselineFileسمال سيالخطملفا مكنكللضوضاء.األسا ستخداميُ سيقا الملفتن
.*txtأو.*gz.ّعد سيالخطملفاتتُ عندفقطمُتاحةللضوضاءاألسا

ستخدام سدي.الوضعا جعالج ستيرادرا سيالخطملفاتا األسا
المعلومات.منالمزيدلمعرفة15الصفحةعلىللضوضاء

المتاحة.]DragenEnrichment_Data[وأوصافحقولهييليما

الوصفمطلوبالحقل

Sample_IDعرّفنعم عرّفيحتويقدالعينة.مُ حرفًا20إلىيصلماعلىالعينةمُ
عرّفرقميًا.أبجديًا سالمُ سا عرّفكلافصلاألحرف.لحالةح مُ

ستخدام -Sample1-DQB1المثال،سبيلعلىشرطة.با
فاتتتطابقأن.يجب022515 عرّ فاتمعالعينةمُ عرّ حددةالمُ فيالمُ

سم .BCLConvert_Dataق

DNAتطبيقأنابيبمتطلبات AmpliconلخادمDRAGEN

المتاحة.]DragenAmplicon_Settings[وأوصافحقوليليفيماستجد

الوصفمطلوبالحقل

SoftwareVersionبرنامجإصدارنعمDRAGENت ستخدمالنظام.علىحاليًامُثبَّ األعدادا
ضمنةجميعهاالثالثةالصحيحة سمفيالمُ المثال،سبيلعلىاإلصدار.ا
3.5.7.
طابقأنيجب حدداإلصدارالبرنامجإصداريُ سمفيالمُ ق

BCLConvert_Settings.

ReferenceGenomeDirسمنعم تقع.hg38_alt_awareالمثال،سبيلعلىالمرجعي.الجينوما
فيالمرجعيةالجينومات

/usr/local/illumina/genomes.جينومالستخدام
خصص،مرجعي جعمُ شاءأداةلتطبيقاإلنترنتعبرالتعليماترا اإلن
.v1.0.0إصدارIlluminaألجهزةالمرجعية

DnaBedFileبصيغةملفنعمbedنالذي ستهدافها.يجبالتيالمناطقيتضمّ يكونقدا
سيقbedبصيغةالملف .gz*.أوtxt*.الملفبتن

DnaGermlineOrSomaticسيالخطتحليلإلجراءنعم DNAبتطبيقالجن Amplicon،ل أدخِ
germlineسديالتحليلإلجراء.الجنسي)(الخط الج

DNAبتطبيق Amplicon،ل .(الجسدي)somaticأدخِ

KeepFastqخراجملفاتلحفظال ل،FASTQإ لحذف.(حقيقي)trueأدخِ
خراجملفات ل،FASTQإ .(خطأ)falseأدخِ

MapAlignOutFormatسيقال سموحالقيماإلخراج.ملفتن لمإذا.cramأوbamهيبهاالم
ستكونقيمة،تحديديتم شيء"."الاالفتراضيةالقيمةف
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المتاحة.]DragenAmplicon_Data[وأوصافحقوليليفيماستجد

الوصفمطلوبالحقل

Sample_IDعرّفنعم عرّفيحتويقدالعينة.مُ حرفًا20إلىيصلماعلىالعينةمُ
عرّفرقميًا.أبجديًا سالمُ سا عرّفكلافصلاألحرف.لحالةح مُ

ستخدام -Sample1-DQB1المثال،سبيلعلىشرطة.با
فاتتتطابقأن.يجب022515 عرّ فاتمعالعينةمُ عرّ حددةالمُ فيالمُ

سم .BCLConvert_Dataق

DnaOrRnaتحليلنوعنعمAmpliconجراؤه.يجبالذي عدّإ النوويالحمضتحليليُ
DNAخادمفيمدعومًافقطDRAGENل.3.8إصدار dnaأدخِ

.النووي)(الحمض

DRAGENخادمفيالمفردةللخليةRNAالريبوزيالنوويالحمضأنابيبمتطلبات

التابعةالمجموعةتوافقحولالمعلوماتمنالمزيدعلىلالطالعالمتاحة.]DragenSingleCellRNA_Settings[وأوصافحقولهييليما
خر،لطرفٍ جعآ DRAGENمنصةمنتجبتوافقالخاصةالدعمصفحةرا Bio-IT.

5—1المفردةالخليةمكتبةمجموعة

سري عداداتت عدادمجموعاتعلىالتاليةالعينةورقةإ سهاالجينيةالبنيةذاتالمكتبةإ لخادم5—1المفردةالخليةمكتبةمجموعاتمثلنف
DRAGEN.ستخدم DRAGENمنصةمنتجبتوافقالخاصةالدعمصفحةا Bio-ITلمجموعتك.الجينيةالبنيةلتأكيد

الوصفمطلوبالحقل

SoftwareVersionبرنامجإصدارنعمDRAGENت ستخدمالنظام.علىحاليًامُثبَّ األعدادا
ضمنةجميعهاالثالثةالصحيحة سمفيالمُ المثال،سبيلعلىاإلصدار.ا
3.5.7.
طابقأنيجب حدداإلصدارالبرنامجإصداريُ سمفيالمُ ق

BCLConvert_Settings.

ReferenceGenomeDirسمنعم تقع.hg38_alt_awareالمثال،سبيلعلىالمرجعي.الجينوما
فيالمرجعيةالجينومات

/usr/local/illumina/genomes.جينومالستخدام
خصص،مرجعي جعمُ شاءأداةلتطبيقاإلنترنتعبرالتعليماترا اإلن
.v1.0.0إصدارIlluminaألجهزةالمرجعية

RnaLibraryTypeحدىأدخلال التالية:القيمإ
•SF:لألمام.ممتدةSFاالفتراضية.القيمةهي
•SR:للخلف.ممتدة
•U:ممتدة.غير
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الوصفمطلوبالحقل

RnaGeneAnnotationFileالنوويالحمضلجيناتتوضيحيةشروحاتعلىالملفيحتويال
سمح.RNAالريبوزي يتملمإذافقط.الرقميةاألبجديةبأحرفيُ
ستخدمتوفيرها، شرحملفيُ ضمناالفتراضيالتوضيحيال فيالمُ
حدد.المرجعيالجينوم المُ

BarcodeReadخلالموقعال شغيلعمليةدا سلت سل شريطي،الرمزلقراءةالت والتيال
ن شريطيالرمزمنكلًاتتضمّ عرّفال قد.UMIالفريدالجزيئيوالمُ
ن .Read1هياالفتراضيةالقيمة.Read2أوRead1القيمتتضمّ

BarcodePositionعدموقعنعم شريطيالرمزمعتتوافقالتيالقوا دخلةالقيمةنطاقفيال لـالمُ
BarcodeRead.فهرس الصفر.نقطةمنبدءًاالقاعدةمواقعتُ

ل سيقBarcodePositionقيمةأدخِ التالي:بالتن
0_>barcode end position<

نإذاالمثال،سبيلعلى شريطيالرمزكا نال ستكونقاعدة،16يتضمّ ف
.15_0القيمة

UmiPositionعدموقعنعم عرّفمعتتوافقالتيالقوا نطاقفيUMIالفريدالجزيئيالمُ
دخلةالقيمة ل.BarcodeReadلـالمُ UmiPositionقيمةأدخِ

سيق التالي:بالتن
>UMI start position>_<UMI end

position<
نإذاالمثال،سبيلعلى عرّفكا نUMIالفريدالجزيئيالمُ 10يتضمّ
عد نقوا شريطيالرمزويتضمّ .25_16القيمةتكون،16ال

BarcodeSequenceWhitelistسمال نالذيالملفا سالتيتضمّ سل شريطيالرمزت أنيمكنلتضمينه.ال
سميحتوي حرفعلىالملفا شرطات،رقمية،أبجديةأ شرطو سفليةو
ونقاط.

KeepFastqخراجملفاتلحفظال ل،FASTQإ لحذف.(حقيقي)trueأدخِ
خراجملفات ل،FASTQإ .(خطأ)falseأدخِ

MapAlignOutFormatسيقال سموحالقيماإلخراج.ملفتن لمإذا.cramأوbamهيبهاالم
ستكونقيمة،تحديديتم شيء"."الاالفتراضيةالقيمةف

المتاحة.]DragenSingleCellRNA_Data[وأوصافحقولهييليما

الوصفمطلوبالحقل

Sample_IDعرّفنعم عرّفيحتويقدالعينة.مُ حرفًا20إلىيصلماعلىالعينةمُ
عرّفرقميًا.أبجديًا سالمُ سا عرّفكلافصلاألحرف.لحالةح مُ

ستخدام -Sample1-DQB1المثال،سبيلعلىشرطة.با
فاتتتطابقأن.يجب022515 عرّ فاتمعالعينةمُ عرّ حددةالمُ فيالمُ

سم .BCLConvert_Dataق
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6المفردةالخليةمكتبةمجموعة

سري عداداتت عدادمجموعاتعلىالتاليةالعينةورقةإ سهاالجينيةالبنيةذاتالمكتبةإ DRAGENلخادمالمفردةالخليةمكتبةمجموعاتمثلنف 6.
ستخدم DRAGENمنصةمنتجبتوافقالخاصةالدعمصفحةا Bio-ITلمجموعتك.الجينيةالبنيةلتأكيد

الوصفمطلوبالحقل

SoftwareVersionبرنامجإصدارنعمDRAGENت ستخدمالنظام.علىحاليًامُثبَّ األعدادا
ضمنةجميعهاالثالثةالصحيحة سمفيالمُ المثال،سبيلعلىاإلصدار.ا
3.5.7.
طابقأنيجب حدداإلصدارالبرنامجإصداريُ سمفيالمُ ق

BCLConvert_Settings.

ReferenceGenomeDirسمنعم تقع.hg38_alt_awareالمثال،سبيلعلىالمرجعي.الجينوما
فيالمرجعيةالجينومات

/usr/local/illumina/genomes.جينومالستخدام
خصص،مرجعي جعمُ شاءأداةلتطبيقاإلنترنتعبرالتعليماترا اإلن
.v1.0.0إصدارIlluminaألجهزةالمرجعية

RnaLibraryTypeحدىأدخلال التالية:القيمإ
•SF:لألمام.ممتدة
•SR:للخلف.ممتدة
•U:ممتدة.غير

RnaGeneAnnotationFileالنوويالحمضلجيناتتوضيحيةشروحاتعلىالملفيحتويال
سمح.RNAالريبوزي يتملمإذافقط.الرقميةاألبجديةبأحرفيُ
ستخدمتوفيرها، شرحملفيُ ضمناالفتراضيالتوضيحيال فيالمُ
حدد.المرجعيالجينوم المُ

BarcodeReadخلالموقعال شغيلعمليةدا سلت سل شريطي،الرمزلقراءةالت والتيال
ن شريطيالرمزمنكلًاتتضمّ عرّفال قد.UMIالفريدالجزيئيوالمُ
ن .Read1هياالفتراضيةالقيمة.Read2أوRead1القيمتتضمّ
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الوصفمطلوبالحقل

BarcodePositionعدموقعنعم شريطيةالرموزمعتتوافقالتيالقوا دخلةالقيمةنطاقفيال المُ
فهرس.BarcodeReadلـ الصفر.نقطةمنبدءًاالقاعدةمواقعتُ

ل سيقBarcodePositionقيمةأدخِ التالي:بالتن
0_>first barcode end position>+<second

barcode start position>_<second

barcode end position>+<third barcode

start position>_<third barcode end

position<
_43+29_21+8_0القيمةالتاليةالبنيةعنسينتجالمثال،سبيلعلى

51:
عد9• شريطيالرمزفيقوا ).8_0(األولال
شريطينالرمزينبينقاعدة12• والثاني.األولال
عد9• شريطيالرمزفيقوا ).29_21(الثانيال
شريطينالرمزينبينقاعدة13• والثالث.الثانيال
عد9• شريطيالرمزفيقوا ).51_43(الثالثال

UmiPositionعدموقعنعم عرّفمعتتوافقالتيالقوا نطاقفيUMIالفريدالجزيئيالمُ
حددة.BarCodeReadقيمة لالمُ سلةأدخِ سل سيقال التالي:بالتن
>UMI start position>_<UMI end

position<
نإذاالمثال،سبيلعلى عرّفكا علىيحتويUMIالفريدالجزيئيالمُ

عد8 عدوعددقوا عرّفقبلالقوا إلىيصلUMIالفريدالجزيئيالمُ
جمالي ن،51إ .59_52هيالقيمةفإ

BarcodeSequenceWhitelistسمال نالذيالملفا سليتضمّ سل شريطيالرمزت بالقائمةلحفظهال
سميحتويأنيمكنالبيضاء. حرفعلىالملفا رقمية،أبجديةأ

شرطات، شرطو ونقاط.سفليةو

KeepFastqخراجملفاتلحفظال ل،FASTQإ لحذف.(حقيقي)trueأدخِ
خراجملفات ل،FASTQإ .(خطأ)falseأدخِ

MapAlignOutFormatسيقال سموحالقيماإلخراج.ملفتن لمإذا.cramأوbamهيبهاالم
ستكونقيمة،تحديديتم شيء"."الاالفتراضيةالقيمةف

المتاحة.]DragenSingleCellRNA_Data[وأوصافحقولهييليما

الوصفمطلوبالحقل

Sample_IDعرّفنعم عرّفيحتويقدالعينة.مُ حرفًا20إلىيصلماعلىالعينةمُ
عرّفرقميًا.أبجديًا سالمُ سا عرّفكلافصلاألحرف.لحالةح مُ

ستخدام -Sample1-DQB1المثال،سبيلعلىشرطة.با
فاتتتطابقأن.يجب022515 عرّ فاتمعالعينةمُ عرّ حددةالمُ فيالمُ

سم .BCLConvert_Dataق
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كنةالدورةتسلسل الدا
سمهذايصف ستخدامكيفيةالق سلا سل الصيغة.فيالداكنةالدورةت

ستخدم سليُ سل سللدورةالكيميائيةالخطواتإلكمالالداكنةالدورةت سل عدادلمجموعةالمتوافقةالمنتجاتصفحةمنتحققفقط.الت الخاصةالمكتبةإ
نإذامالمعرفةIlluminaدعمموقععلىبك جراءيلزمكا سلإ سل الداكنة.الدورةت

ستخدم سلالتاليةالخطواتا سل الداكنة.الدورةلت

الصيغةملفتعديل

.IlluminaدعمموقعمنXMLالصيغةملفبتنزيلقم.1

.XMLالصيغةملفعدِّل.2

a.سمعرِّف سلالقراءةتهيئةحسبالمالئمالبروتوكولق سل شروت خصصةصيغةلكلمحتملةمختلفةبروتوكوالتستةيوجدلديك.المؤ مُ
مكن تعديلها.يُ
سلتهيئةمع1رقمالمفردةالقراءةبروتوكولالمثال،سبيلعلى سل Protocol<سيكونفهرسدونمنالت Name="1 Read 0

Index" ProtocolType="1Read0Index"<.

b.قبل>ReadRef ReadName="Read ReadRef<و"/>1 ReadName="Read التاليةالدورةخطوةأدخل،"/>2
جديد.خطفي
>DarkCycle ChemistryName="Dark Cycle Before First Base".</

c.داكنة.دورةلكلجديدسطرفيالداكنةالدورةخطوةأدخل

حفظ.3  .XMLالصيغةملفا

داكنة:دورةمععينةصيغةهويليما
>Protocol Name="1 Read 0 Index" ProtocolType="1Read0Index"<

>ChemistryRef ChemistryName="Start" />

<ChemistryRef ChemistryName="Prime Cartridge" />

<ChemistryRef ChemistryName="BIX Mixing" />

<ChemistryRef ChemistryName="Prime Cartridge" />

<ChemistryRef ChemistryName="ExAmp Transfer" />

<ChemistryRef ChemistryName="ExAmp Mixing" />

<ChemistryRef ChemistryName="Prime Cartridge" />

<Obdd ChemistryName="Library Denaturation and Dilution" />

<ChemistryRef ChemistryName="Prime Cartridge" />

<Obcg ChemistryName="Cluster Generation" />

<ChemistryRef ChemistryName="SBS Prime" />

<ChemistryRef ChemistryName="Read Prep" />

<DarkCycle ChemistryName="Dark Cycle Before First Base" />

<ReadRef ReadName="Read 1" />

<SetThermalZoneTemp Enable="false" Zone="FlowCellHeater"</

/>Protocol<

>Protocol Name="1 Read 1 Index" ProtocolType="1Read1Index"<

>ChemistryRef ChemistryName="Start" />

<ChemistryRef ChemistryName="2min 60C Vacuum Hold"</
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...

التشغيلبعمليةالصيغةإرفاق

عدادفي.1 شغيلعمليةإ ختيار)Chooseحددالتحكم،برنامجفيالت سفل(ا المخصصة.الصيغةأ

حدَّث.XMLصيغةملفإلىانتقل.2 المُ

.(فتح)Openحدد.3

د.4 شغيلعمليةبدءإلىعُ سلت سل .40الصفحةعلىالت
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الفهرس

B

bcl2fastq2؛تحويلFASTQستدعاءملفات؛ اال
سي؛ملفات شغيلالعنقود؛عملياتالفلتر؛مواقعاألسا الت

سلتحليل؛عارضInterOpمقاييس؛ملفات سل 51الت

C

CEساب؛التصوير؛؛محرك PhiXالح
51المحاذاة

ا

سلاإلنترنت؛مركزاتصال سل BaseSpaceت
سلاإلعدادات؛مركز سل BaseSpaceت
ستندات؛بيانات األداء؛الموقعالجهاز؛بياناتأداءالم

شتراك شركة؛المجالالمضيف؛ا ال
ن ص؛المجاالت؛مكا 11الخادمالخا

األخطاء
سائل؛دورة 73النظامالطاقة؛فحوصاتالر

حاتمرة؛المراوح؛قطعألوّلاإلعداد رشّ الهواءالغيار؛مُ
71الصالحيةانتهاءالموقع؛تواريخ

درجةمرة؛خفضألولللمصنع؛اإلعداداالفتراضيةاإلعدادات
البرنامج؛البرنامجإصدار

عادةدرجةخفض شغيلاإلصدار؛إ 77-76الت
75الكهربائيالفصلالطاقة؛مفتاحاإلغالق؛زر

5التحذيرات؛األخطاء؛الرموز
سل سل الخضراء؛النوكليوتيدات؛الالحمراء؛القناةالقناة؛القناةثنائيالت

ستدعاءاتتوجد 54ا
سمية الت
سم عداداتا عداداتالملفالجهاز؛إ 17الصوتالصوتي؛إ

32التفاضليالتعبير
60اإلخراج
التهيئة

شل؛االتصاالت المواصفاتالمفقودة؛محاذاةالف
75؛األخطاء؛التحذيرات

شرائح 51الصور؛ال
52الكاميرات؛القطاعات؛الممرات؛التصوير

شغيل؛مجلدعمليةالصلب؛حجم؛القرصDالمحرك عمليةالت
شغيل؛مجلد ساحةاإلخراج؛إدارةالت العملية؛م
شغيلعملياتالقرص؛حذف 68الت

البيانات؛فلترةالتنقية؛جودة؛فلترPF)؛%PF(الفلترمنالمرور
55العناقيد

ساعدة ستنداتالفنية؛دعمالفنية؛التعليمات،الم 93العمالء؛الم
53المطاورة؛قبلوماالمطاورة
شفةالمواد NextSeqالكا ؛مجموعات؛أرقام1000/2000

عادةمحلولالكتالوج؛بديل المخففالتعليقإ
)RSBعادة)؛محلول PhiXالمخفف؛التعليقإ Control

v323

ب

برنامج
18التحديثتنبيهات

ت

ستهلكاتتتبع ستهلكات؛الم الم
سحابة؛التحليلعلىالقائمالبرامج؛التحليلالتتبع؛مجموعة ال

سلالمحلي؛مركز سل BaseSpace1الت
شريحة؛القطاعات؛ترقيمترقيم 52األسطحال

سل سل 89الداكنةالدورةت
سمية ت
سم 17الجهاز؛اللقبا
الخواص؛المكتباتتغيير
7المكتباتالخواص؛تضخيم؛تخفيفتغيير

ح

شغيل؛محركعملياتحذف ساحةالقرصالت الثابت؛م
ستدعاءالقرص؛ملفات )؛حالةBCL(القاعديةاال

شغيل 6الت
ساب شغيل؛األجزاءعملياتح سمIPللصيغة؛عنوانالمكوّنةالت ؛ا

سمالكمبيوتر؛رقمجهاز سمية؛ا سل؛الت سل جهازالت
5الكمبيوتر

خ

ستباقيالدعمخدمة Illumina11لدىاال
سخخدمة شغيلالعالمية؛مديرالن البرامج؛تحليلالمحلي؛مجموعةالت

ستدعاء القاعدي؛تحليلالصورة؛اال
5الطرق
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شة خرطو
ستهلكاتاتجاه التحميل؛الم

سح؛األبواب الم
غالق 44إ

د

الجودة؛األخطاءالجودة؛جداولدرجات
ستنداتPhredاالحتمالية؛خوارزمية 56التقنية؛الم

؛األخطاءCBCLالجودة؛ملفاتدرجات
55االحتمالية
الدورات؛دوراتالقراءة؛أرقامالقراءة؛طولدورات

شر إضافية؛المؤ
عداد شغيلالدورات؛إ الت

27أمثلة

ز

شةزر شا شريطالطاقة؛ شريطمراقبة؛ الضوء؛حجرةالحالة؛
ستهلكات 3الم

ص

سخالدعم؛الصيغ؛خدمةصفحات العالمية؛التحديثاتالن
تالبرامجالتلقائية؛تحديثات مجموعةاليدوية؛التنبيهات؛مثبّ
البرامج؛البرنامج

68البرنامجالتثبيت؛تثبيت
ستدعاء؛ملفاتRunInfo.xmlمصغرة؛صور اال

سي؛ملفات العنقود؛ملفاتمواقعالفلتر؛األسا
InterOp57

ع

سل؛حاالتتحليلعارض سل شلالت سجيل؛عدمف وجودالت
شاء ستدعاءات؛إن 53قالبا

ق

53النانوالعنقود؛مجمعاتالكثافة؛كثافاتقيم

م

مجموعات
التقطيرالمبيض؛صينيةالكتالوج؛مناديلأرقام

شحات الهواءاللبادات؛اللبادات؛مر
الغيار؛المناديلقطع

ن؛مجموعةPhiXالكحولية؛ ؛الضما
ختبار 24ا

سارات سميةاصطالحم كاتUNC(العالميالت )؛المحرّ
علمات عيّنة؛مَ شغيلالمُ الت

دمعلماتالتعديل؛تعديل شغيل؛مجلّ دالت اإلخراجاإلخراج؛مجلّ
43مفردةمقترنة؛قراءةنهايةذاتاالفتراضي؛قراءة

ستدعاءملفات القاعدي؛التحليلاال
8الطرق
سجالتملفات سجل؛ 51الخطأال
إيثرنت؛كبلمنفذالمفاتيح؛الماوس؛لوحات؛USBمنافذ

المترددالتيارالكهربائي؛طاقةالفصلإيثرنت؛مفتاح
سلك 4الطاقة؛النقلمدخل؛
24الثالجةمواصفاتالتجميد؛حجرةمواصفات

ن

شغيل؛نظام سجيلWindowsالت 75الدخول؛التهيئة؛ت
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الفنيةالمساعدة
ساعدة سؤولياتصلالفنية،للم .Illuminaشركةلدىالفنيالدعمبم

www.illumina.comاإللكتروني:الموقع
البريدعنوان

اإللكتروني:
techsupport@illumina.com

Illuminaشركةلدىالفنيالدعممسؤوليهواتفأرقام

دوليًاالمجانيالرقمالمنطقة

سبانيا +41789991134+14330080034إ

ستراليا +688775180061أ

+5611878945+8301828045الدنمارك

سويد +50619671846+00883979246ال

+583506640086الصين

+18001651079863الفلبين

+567738038949+494010180049ألمانيا

+719773052044+601901280044المتحدةالمملكة

+9396932147+8361680047النرويج

سا +9286540143+80000624943النم

+800650037591الهند

+45662028581+45668098001المتحدةالواليات

ن +5011111080081اليابا

سيا 0078036510048إندوني

+05066951 353+9366081800353أيرلندا

+23600375939+80098551339إيطاليا

+7329400332+1607780032بلجيكا

+304011180066تايالند

+066517528886الصينتايوان،

74557928001سنغافورة

سرا +00005805641+44220080041سوي
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دوليًاالمجانيالرقمالمنطقة

سا +46047770133+93211005833فرن

+011074799358+363918800358فنلندا

+5263120684فيتنام

+45668098001كندا

+53002348082الجنوبيةكوريا

+678980180060ماليزيا

+65045180064نيوزيلندا

+29607132031+249302280031هولندا

+230960800852الصينكونج،هونج

سالمةبياناتورق .support.illumina.com/sds.htmlموقععلىمتوفرة:)SDS(ال

ستندات .support.illumina.comخاللمنللتنزيلمتوفرة:المنتجم
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Illumina
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
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