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קודמותגרסאות
אורתאריךמסמךמס' יתי ו השינ
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וסף ענ יבעלמיד NextSeqהמג 1000/2000 P1.
ו יעודכנ NextSeqשלהבקרהתוכנתשלהגרסהמספר 1000/2000

אילך.v1.3ל- ו
ו ןשלההתקנההוראותעודכנ ו וכךהתוכנהעדכ שלביםשיכלל
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ורך ות,לצ ועקבי יביהשמותמתןמוסכמותעודכנ NextSeqלמג

2000 P3.
ו Clearתחתהקשיחבדיסקהשטחהמלצותעודכנ Hard Drive

Spaceי ו ינ ילערךהקשיח)בדיסקשטח(פ ולהמקסימל ותשיכ להי
בשימוש.
וריםמספרהובהר יתעבורהמחז NextSeqהמחסנ 2000 P3בעלת

ורים.300 המחז
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אפריל
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ו וספ יבואבדברהוראותנ יי בסיס.קובצ
וספה DNAעבודהזרימתנ AmpliconשלDRAGEN.
ו וספ ותנ ונ NextSeqהבקרהתוכנתשלv1.3לגרסההתכ

1000/2000.
וסף ענ .Proxyשרתבחירתעלמיד

ןהמשלוחטמפרטורתעודכנהRSBב- Tweenשלוהאחסו 20.
יעודכנהDRAGENב-RNAשלהעבודהזרימת ולכד ילכל ןביטו ג

י. אל י צ דיפרנ
ן יתמבנהעודכ צוף.שלהפלטתיקי י הר
ו צובעלההמלצותעודכנ ןשלv2עי ו י יל ימה.ג דג
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ובמבר נ
2020

ו ים.מספריםתוקנ י וג קטל
וסף ענ חדשים.משתמשיםהוספתעלמיד
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2020

וספה יביםערכתנ NextSeqשלמג 2000 P3.
וספה .DRAGENב-יחידתאשלRNAשלעבודהזרימתנ
וספה .DRAGENב-Enrichmentעבודהזרימתנ
ו וספ ותנ י ו .FASTQשלדחיסהאפשר
ו וספ ורהתקנתעלהוראותנ ינ יDRAGENשלצ ונ עדכ ן.ו ו רישי
וספו יבואעלהוראותנ ומיי יחוסגנ אישית.מותאמיםי
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ן וריםמספרעלמידעעודכ לתמיכה.המחז
ו ותעודכנ י ו המכשיר.שלהאישיתההתאמהאפשר
ו המכשיר.שלההפעלההגדרתהוראותעודכנ
צוףפלטמבנהעודכן י .DRAGENשלהר
וסף ענ .DRAGENשלQCדוחותעלמיד
וסף ענ ומיהסרתעלמיד יחוסגנ ןאישיתמותאמיםי ונ הקשיח.מהכ
וסף ענ עעלמיד ו צ מערכת.בדיקותבי

ו ןשלההגדרותעודכנ ו י יל ימהג .v2דג

1000000109376v05מספרמסמך HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו

iv

צוףמערכותמדריך NextSeqהרי NextSeqו-1000 2000



אורתאריךמסמךמס' יתי ו השינ
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י ונ י
2020

ו אוריםעודכ NextSeqשלהבקרהתוכנתשלהתי 1000/2000.
ןההבחנההובהרההמדריךלאורך ן,המצביםבי י,ענ יד מקומיהיבר

י. עצמא ו
ו ןההפשרההוראותעודכנ ית.שלוהאחסו המחסנ
וריםמספרעלמידעעודכן הנתמך.המחז
ו יתוחהגדרתעלהוראותעודכנ י.נ משנ
ו יםהמספריםעודכנ י וג יבים.ערכותשלהקטל המג
ן צוף.פרוטוקולתרשיםעודכ י הר
ו ןעלהוראותעודכנ ו י ןצ ונ יתרשתכ כברירתהמשמשתפלטכתיקי
מחדל.
יטבלתעודכנה ותסוג י הנתמכים.הספר
וספו יבואעלהוראותנ וםי יחוסגנ אישית.מותאםי
וספו עותהפעלההגדרתעלהוראותנ מותאמתאינדקסערכתבאמצ
ערכהאישית יה.להכנתאישיתמותאמתו י ספר
ו ןדרישותעודכנ ו והסיסמה.המשתמשחשב
וספו יתמבנהעלפרטיםנ .DRAGENשלפלטתיקי

ו יקוזעלההוראותהובהר יביםנ ית.משומשיםמג מהמחסנ
וסף ענ .Qטבלתעלרקעמיד

ו יםהתקנתעלההוראותעודכנ ונ הבקרה.תוכנתשלעדכ
וספו צדהוראותנ י יבכ מחדש.בתורהפעלהלהצ
וספו ןעלהוראותנ ו ןעדכ ו ורות רישי ינ צ .DRAGENו
ו וספ המכשיר.שלאישיתהתאמההוראותנ
ו ותאתלשקףכדיתרשימיםעודכנ י ו החדשות.התו
יבמונחהוחלף"דלת"המונח יסו ן""כ המדריך.לאורךמג
וסף אורנ אותשתישלתי י צ .Ethernetה-י
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ן כ יניםתו י הענ
1המערכתשלכלליתסקירה

וספיםמשאבים 2נ
3המכשירחומרת
5המשולבתהתוכנה
יהול יךנ 6תהל

צוףפרוטוקולתרשים י 7ר
צד י עלכ וףפו צ י 7הר

10המערכתתצורת
ןדרישות ו 10המשתמשחשב
עת BaseSpaceשלהתצורהקבי Sequence HubשלוהתמיכהProactive12

ן ו י יתמיקוםצ 13מחדלכברירתהמשמשהפלטתיקי
יבוא ומיי יחוסגנ 16אישיתמותאמיםי
יבוא יי 17רעשבסיסקובצ
עת 18הפעלהמצבשלתצורהקבי
19מכשירשלאישיתהתאמה

ציודחומרים 21מתכלים ו
יםחומרים צוףמתכל י 21לר
יםחומרים יםמתכל ו ו 24נל

וד י 26תומךצ

28פרוטוקול
צוףשיקולים י 28בר

ן ו צוףהפעלתתכנ י BaseSpaceב-ר Sequence Hub29
יתהפשרת 37הזרימהותאהארוזההמחסנ
ול יל ותד י 39ספר
יםחומריםטעינת יתמתכל 41במחסנ
צוףהפעלתהתחלת י 43ר

צוףפלט 55רי
יתוחשלסקירה 55אמתבזמןנ
יתוחעבודה שלזרימת 58אמתבזמןנ
י צוףשלפלטקובצ י 62ר
י יתוחשלפלטקובצ ינ DRAGEN62ב-משנ
ותמבנה יתוחשלפלטתיקי ינ DRAGEN71ב-משנ
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74תחזוקה
י ו ינ 74הקשיחבדיסקשטחפ

י ונ 74תוכנהעדכ
י ונ ןעבודהזרימתעדכ ו DRAGEN76שלורישי
ןהחלפת ירמסנ ו ו 77הא

ן 79בעיותפתרו
עותטיפול יאהבהוד 79שג
יםחומריםהחזרת ןמתכל 79לאחסו
80הפעלהביטול
80מחדשבתורהפעלההצבת

81המכשירשלמחדשהפעלה
ע צו 82מערכתבדיקתבי
ור צרןלהגדרותשחז 83הי
83המותקנתהתמונהלכידת
ור 83שנלכדהתמונהשחז

ן ו 84משאבים וחומר לעי
ןהגדרות ו י יל ימהג v284דג
ור צוףמחז י 95חשוךר
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וע 101טכניסי
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המערכתשלכלליתסקירה
צוףמערכת י ®Illuminaהר NextSeq™ וףומערכת1000 צ י ®Illuminaהר NextSeq™ ישהמספקות2000 ממוקדתג

NGSל- ישומיםממוקדת-מערכת.1 וי ותאתאורזתז י וג ול צוףטכנ י יבמכשירIlluminaשלהר ישולחנ ונ עחסכ שמצי
ותאת ונ הבאות:התכ

ישות• ותנג NextSeqמערכת—ושימושי וללת1000/2000 יתוח כ יDRAGENנ יהופעולותמקומ ולדנטורצ יל וד
יםהמתכלהובחומרהדמיהמודולמובנהבמערכתבמכשיר. יבימובנ אידיקה,רכ ו וקתאתלפשטכדיפל תחז
המכשיר.

יםחומריםטעינת• ית—אחדבצעדמתכל יביםבכלמראשמולאהפעמיחד-לשימושמחסנ הנדרשיםהמג
יהלהפעלה. י יםזרימהותאספר ית,ישירותנטענ יבמכשיר.נטענתמכןשלאחרלמחסנ יהו מאפשרמשולבז

יק.מעקב ו מד

NextSeqתוכנת• ותשלחבילה—1000/2000 ותמעבדתהמכשיר,בפעולותשולטתמשולבותתוכנ צרתתמונ ו י ו
ים ןקישור י בסיסים.ב

ןמצב– ן—ענ Instrumentעםשלךההפעלהאתתכנ Run Setupב-המכשיר)הפעלת(הגדרותBaseSpace
Sequence Hub.יתוחשלהעבודהזרימת ן.בתוךאוטומטיתמופעלתשנבחרההנ יהענ ההפעלהנתונ

צאות יתוחותו ן.מסופקיםהםגםהנ ענ ב

ידימצב– ן—היבר Instrumentעםשלךההפעלהאתתכנ Run Setupב-המכשיר)הפעלת(הגדרות
BaseSpace Sequence Hub.יתוחשלהעבודהזרימת עותכעתמופעלתשנבחרההנ באמצ

במכשיר.DRAGENה-

ן—מקומימצב– ןעםשלךההפעלהאתתכנ ו י יל ימהג יתדג ןv2קובץבתבנ י.באופ שלהעבודהזרימתמקומ
יתוח עותאוטומטיתמופעלתשנבחרההנ במכשיר.DRAGENה-באמצ

ן—עצמאימצב– ןללאשלךההפעלהאתתכנ ו י יל ימה.ג דג

יתוחתוכנהחומרה,עלמידעלרבותהמערכת,שלכלליתסקירהמספקזהסעיף ים.ונ אנתונ ימרכזגםהו מושג
עוד.במסמכימשולביםאשרומונחיםמפתח ותהמפרט,עלמפורטמידעלקבלתהתי ונ י יל ים,ג ישומיםהנתונ הי

צרים ןקשורים,ומו י י צרדףבע צוףמערכותשלהמו י NextSeqהר NextSeqו-1000 באתר2000
.Illuminaשלהאינטרנט

צוף1 הבאמהדוררי
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נוספיםמשאבים
י צוףמערכותשלהתמיכהדפ י NextSeqהר NextSeqו-1000 ולליםIlluminaשלהאינטרנטבאתר2000 משאביכ

וספים.מערכת ולליםאלהמשאביםנ צריםהדרכה,חומרה,כ עודואתמתאימים,מו ןהבא.התי י י בדפיתמידע
ותהגרסאותלקבלתהתמיכה י ותר.העדכנ בי

אורמשאב תי

Custom Protocol Selector
אישית)בהתאמהפרוטוקול(בורר

י צירתכל י וחדהמותאמותלקצהקצה-הוראותל הכנתלשיטותבמי
ות, י יתוחולשיטתההפעלהלפרמטריהספר עםיחדשלך,הנ
ות י ו הפירוט.רמתלחידודאפשר

שלותאימותבטיחותמדריך
צוףמערכות י NextSeqר ו-1000

NextSeq מס'(מסמך2000
1000000111928(

יעלמידעמספק ותתאימותהצהרותבהפעלה,בטיחותשיקול י ו ותו
המכשיר.

קוראמודולשלתאימותמדריך
RFIDמס'(מסמך

1000000002699(

ושיקוליתאימותאישוריבמכשיר,RFIDה-קוראעלמידעמספק
בטיחות.

ולדנטורציהמדריך יל שלוד
ות י NextSeqב-ספר ו-1000

NextSeq מס'(מסמך2000
1000000139235(

ולדנטורציהעלהוראותמספק יל יםוד י ותשלידנ י וספר עבורשהוכנ
צוףהפעלת י עלר ונלית.PhiXבקרתהכנתו י אופצ

אישיתבהתאמהתחליםמדריך
NextSeqבמערכות ו-1000

NextSeq מס'(מסמך2000
1000000139569(

צוףבתחליהשימושעלמידעמספק י במקוםאישיתמותאמיםר
י צוףבתחל י .Illuminaשלר

צוףמערכתעבורמדריך י 2000הר
NextSeqמס'(מסמך

1000000109376(

יביעלכלליתסקירהמספק המכשירלהפעלתהוראותהמכשיר,רכ
וקהונהלים ןלתחז ו ות.ופתר בעי

מערכתעבוראתרלהכנתמדריך
צוף י NextSeqהר (מסמך2000

)1000000109378מס'

השיקוליםהחשמל,דרישותבמעבדה,השטחמפרטאתמתאר
ים ברשת.העבודהושיקוליהסביבתי

BaseSpaceשלעזרה
)help.basespace.illumina.com(

™BaseSpaceב-השימושעלמידעמספקת Sequence Hubעל ו
ות י ו יתוחאפשר ות.הנ הזמינ

ודמדריך אינדקסמתאמיאיג
)1000000041074מס'(מסמך

עהוראותמספק וג ודבנ ותלאיג י יהולואסטרטג כפול.אינדקסלנ

י (מסמךIlluminaשלמתאםרצפ
)1000000002694מס'

יההכנתערכותעבורהמתאםרצפישלרשימותמספק י שלספר
Illumina.
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המכשירחומרת
צוףמערכות י NextSeqהר NextSeqו-1000 וללות2000 ןכ יםחומריםתאסטטוס,שורתצג,הפעלה,לחצ מתכל
אות י צ י .USBו

ור  י1אי יב יםמערכתרכ י ונ צ חי

A.ןתא ירמסנ ו ו ישהמספק—א ןג ירלמסנ ו ו יתןא להחלפה.הנ
B.עמסךצג עתהגדרהמאפשר—מג ורהוקבי עותבמכשירתצ הבקרה.תוכנתממשקבאמצ
C.ולכחולשלה.העבודהבזרימתהמערכתשללהתקדמותבהתאםהמתקדםבהירצבע—סטטוסשורת וסג

ים ינ י ותמצ יבדיקות(למשלאינטראקטיבי יהפעלה),לפנ יבו ןצבעיםור י י עיםמצ יםרג (למשלחשוביםונתונ
צוף).שלהשלמה י ןאדוםאורהר י י אותמצ י ות.שג קריטי

D.ן ןהמכשירבהפעלתשולט—הפעלהלחצ י י יה(דולק),דולקתהמערכתאםומצ י),כבו ו ו(כב יהא ו אךכב
ןמחוברת ופי (מהבהב).לזרם חיל

E. ציאת ןלחיבור—3.0USBי ונ ינשלףכ ונ צ ורךחי ים.העברתלצ נתונ
F. אות י צ ומקלדת.עכברלחיבור—2.0USBי

עזרוכליחשמלחיבורי

יזבאפשרותך ותלהז ינ ציאת ה-ההפעלה,למתגלגשתכדיהמכשיראתבעד י יUSBל ור יולחיב האחריםהעזרכל
המכשיר.שבגב

אותושתילמכשיר,החשמלבאספקתשולטיםאשרוהשקעהמתגנמצאיםהמכשירבגב י צ לחיבורEthernetי
Ethernet.י ונל י ציאת אופצ ןלחברמאפשרת3.0USBי ונ ינשלףכ ונ צ ורךחי יםהעברתלצ מבוססת-(מערכתנתונ

Linuxו ).exFATתומכת ב-אינהז
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צוףמערכות י NextSeqהר NextSeqו-1000 ידות2000 ו אותבשתימצ י צ יEthernetי ולותאתלהרחיבכד היכ
ציאתלדוגמה,המערכת.שלוהגמישות ולהאחתEthernetי ותיכ עדתלהי ו ןעםלתקשורתמי ונ י,רשתכ ימ פנ
ית,לתקשורתוהאחרת ונ צ BaseSpaceלמשלחי Sequence Hubו .Proactiveשלתמיכהא

ור  י2אי יב האחוריהפנלרכ

A.ו-מתג יד יהפעלה—מצב יבו למכשיר.החשמלאספקתשלוכ
B.חשמל.כבלחיבור—חשמלאספקתשקע
C.אות י צ Ethernetי יחיבור—)2) ונל י .Ethernetלכבלאופצ
D. ציאת ןלחיבור—3.0USBי ונ ינשלףכ ונ צ ורךחי ים.העברתלצ נתונ

מתכליםחומריםתא

ילהמתכליםהחומריםתא ית,אתמכ וללתהמחסנ יההזרימהתאאתהכ י צוף.להפעלתמדוללת,וספר י ר

ור  יםחומריםתא3אי ןמתכל ו טע

A.ית ילה—מחסנ יההזרימה,תאאתמכ י יבים,הספר אוספתוהמג יביםו ההפעלה.במהלךמשומשיםמג
B.יק—מגש יתאתמחז צוף.במהלךהמחסנ י ר
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C.ן י מג ו ס י ישהלאפשרכדינפתח—כ המתכלים.החומריםלתאג

המשולבתהתוכנה
ותחבילת וללתהמערכתתוכנ ישומיםכ עיםאשרמשולביםי צוףהפעלותמבצ י יתוח.ר ונ

NextSeqשלההפעלהתוכנת• עתממשקומספקתהמכשירבפעולותשולטת—1000/2000 שלהתצורהלקבי
צוףהפעלתלהגדרתהמערכת, י יטורר צוף.להתקדמותבמקבילההפעלהסטטיסטיקתולנ י הר

•Real-Time Analysis)RTA3(—יתוחמבצע ןוקישורתמונהנ י וסףמידעלקבלתההפעלה.במהלךבסיסיםב נ
צוףפלטראה י .55בעמודר

•Universal Copy Service—צוףשלפלטקובצימעתיק י יתר BaseSpaceאלההפעלהמתיקי Sequence Hub
אם י)( ונט ו יתרל אליהם.לגשתתוכלשדרכההפלט,ולתיקי

יםומפעילהאינטראקטיביתהיאהבקרהתוכנת יכ עיםתהל Real-Timeברקע.אוטומטיתהמתבצ Analysis-ו
Universal Copy Serviceיכיםמפעילים בלבד.ברקעתהל

מערכתמידע

ונההשמאליתבפינההבקרהתוכנתבתפריטבחר י אודות).Aboutהמקטעאתלפתוחכדיהעל Aboutהמקטע(
אודות) ולל( המערכת:עלהבאהמידעואתIlluminaשלההתקשרותפרטיאתכ

המכשירשלהסידוריהמספר•

המחשבשם•

המערכתחבילתגרסת•

בתמונהשנלכדהמערכת ההפעלהגרסת•

וללתההפעלותספירת• הכ

והתראותהודעות

יתבפינהנמצאההודעותסמל ונה.הימנ י יאהשלבמקרההעל יהפנלאזהרה,אושג צהמוסטהימנ ןכדיהחו י י לצ
עבכלהודעות.שיש יגכדיבסמללבחורתוכלשהוארג אות,אזהרותעלהודעותרשימתלהצ י וושג אומעכשי

מהעבר.

יכותאזהרות• צרותלאאולםלב,תשומתמצר יבותאוהפעלהעו לאישור.מעברפעולהמחי

אות• י יבותשג יפעולהלבצעמחי בה.התקדמותאוהפעלההתחלתלפנ

הבקרהתוכנתמזעור

ער ישומיםלגשתכדיהבקרהתוכנתאתמז י ילדוגמה,אחרים.ל וטכד ו יתאללנ Fileב-הפלטתיקי Explorerיר (סי
ןלחפשכדיאוהקבצים) ו י יל ימה.ג דג

Minimizeבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.1 Applicationער ישום).(מז י
ערה.הבקרהתוכנת מוז
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י.2 ילכד NextSeqבחרהבקרה,תוכנתאתלהגד 1000/2000 Control Softwareשלהבקרה(תוכנתNextSeq
הכלים.בסרגל)1000/2000

תהליךניהול
Processהמסך Managementיהול יך)(נ יגתהל ותהפעלותמצ י ותאשרזמנ תחתמאוחסנ

/usr/local/illumina/runs.יה.משמשיםאשרומזההשםתאריך,ישמההפעלותאחתלכל יהו וסףלז בנ
ים צג יתוחההפעלה,סטטוסלמשלהפעלה,כלעלפרטיםמו י,נ יתמשנ ן.פלט,תיקי ענ יגכדיההפעלהאתבחרו להצ
וסף,מידע צעעבודה,זרימתלרבותנ אותסה"כ,Q30%ממו וללת.ותפוקה,PFקרי יהפעלותלמחיקתכ ו ינ מקוםופ
יראה ו ינ י74בעמודהקשיחבדיסקשטחפ יבכד יתוחאתמחדשבתורלהצ בתורהפעלההצבתראהבמכשיר,הנ

.80בעמודמחדש

ההפעלהסטטוס

יגזהמקטע צוף:הפעלתשלהסטטוסאתמצ י ר

•In Progress—(מתבצע)צוףהפעלת י מתבצעת.ר

•Complete—(הושלם)צוףהפעלת י הושלמה.הר

•Stopped—(עצר צוףהפעלת(נ י עצרה.הר נ

•Errored—(יאה יאהיש(שג צוף.בהפעלתשג י הר

משניניתוחסטטוס

יגזהמקטע יתוחשלהמצבאתמצ ינ יתוחמתבצעאםבמכשיר.DRAGENשלמשנ BaseSpaceב-נ Sequence
Hub,צג ו יתובי ישים).(לאN/Aהכ

•Not Startedיתוחהחל)—(לא ןDRAGENנ י י החל.לאעד

•In Progress—(מתבצע)יתוח מתבצע.DRAGENנ

•Stopped—(עצר יתוח(נ עצר.DRAGENנ נ

•Errored—(יאה יאהיש(שג יתוחשג .DRAGENבנ

•Complete—(הושלם)יתוח הושלם.DRAGENנ

הפלטתיקייתסטטוס

יגזהמקטע עתקיםהקבציםסטטוסאתמצ יתשמו הפלט:לתיקי

•In Progress—(מתבצע)עתקיםהקבצים יתמו הפלט.לתיקי

•Complete—(הושלם)עתקוהקבצים יתבהצלחההו הפלט.לתיקי
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ןסטטוס BaseSpace(הענ Sequence Hub(

יגזהמקטע עליםאשרהקבציםסטטוסאתמצ BaseSpaceאלמו Sequence Hubן:דרך הענ

•In Progress—(מתבצע)אלקבציםמעלההבקרהתוכנתBaseSpace Sequence Hub.

•Complete—(הושלם)עלוהקבצים BaseSpaceאלבהצלחההו Sequence Hub.

ן סטטוסבעייתפתרו

ורמתבצעת,ההפעלהאם• Processהמסךאתסג Managementיהול יך),(נ אזדקות,כחמשהמתןתהל פתחו
מחדש.

יהולProcess Managementהמסךאתמחדשפתחואזהמכשיראתמחדשהפעלמתבצעת,לאההפעלהאם• (נ
יך). .81בעמודהמכשירשלמחדשהפעלהראהתהל

צוףפרוטוקולתרשים רי
יםהבאהתרשים צוףפרוטוקולאתמדג י עותהר NextSeqבאמצ 1000/2000.

עלכיצד צוףפו הרי
צוףבמערכות י NextSeqהר NextSeqו-1000 צוף,2000 י צירתמורכבהר ולות,מי צוףאשכ י יתוח.ר אחדכלונ
צוף.הפעלתבמהלךאוטומטיתמתרחשמהשלבים י ותר יתוחמתבצעהמערכת,בתצורתבתל וסףנ ץנ למכשירמחו

הושלמה.שההפעלהאחרי
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לותיצירת אשכו

יםדנטורציהעוברת1ספריה יל ןיחידיםלגד ולאוטומטיבאופ יל וסףוד אנ צירתבמהלךבמכשיר.כשהי ולות,י אשכ
ינקשרותיחידותDNAמולקולות יומוגברותהזרימהתאשלהשטחלפנ ורכד צ י ותל ול צירת.2אשכ ותי ול נמשכתאשכ

שעות.4כ-

ריצוף

ולותשלהדמיה צרתהאשכ ו עותנ יתבאמצ ימי יכ ציםשנ ו ץ-ער ץירוקאחדערו ו ער יםלקודדכדיכחול,אחדו נתונ
וקלאוטידים.ארבעתעבור צעהאחריהנ הבא.האריחשלהדמיהמתבצעתהזרימה,בתאאחדאריחשלהדמיהשבו

יך ורכלעבורעצמועלחוזרהתהל צוףמחז י ור).לכלדקות5(כ-ר יתוחלאחרמחז יתההדמיה,נ יתוחתוכנ בזמןהנ
ןקישורמבצעתאמת י ן,3בסיסיםב ו ינ ןמתןוס ו י ותצ .4איכ

ראשיניתוח

ןהקישוריםקובציאתאוטומטיתמעבירההבקרהתוכנתההפעלה,התקדמותעם י יהcbcl(5הבסיסיםב .*) לתיקי
ורךכפלטשנקבעה יתוחלצ ים.נ צוף,הפעלתבמהלךנתונ י יתוחתוכנתהר פעולות) מבצעתRTA3(אמתבזמןהנ
יתוח ןקישורתמונה,נ י וגובסיסיםב צוףהשלמתלאחר.6פיל י יתוחמתחילהר י.נ יתוחשיטתמשנ יםנ יהנתונ המשנ
יה ו ישוםתל שלך.המערכתובתצורתבי

משניניתוח

BaseSpace Sequence Hubןמחשובסביבתהיא יטורהמשמשת,Illuminaשלהענ יתוחהפעלה,לנ ים,נ נתונ
ן ישומיםאתמארחתהיאפעולה.ושיתוףאחסו BaseSpaceו-DRAGENהי Sequence Hub,בשיטותתומכיםאשר
יתוח ותנ צ ורךנפו צוף.לצ י ר

י יתוחאחר צוףשנ י יהר ים,הראשונ יתוחמבצעDRAGENמסתי ינ עותמשנ ורותאחדבאמצ ינ יתוחמצ ים.הנ הזמינ

ןבמצבמשתמשיםכאשר י,במצבאוענ יד ןקובצימאחזרDRAGENהיבר ו י יל ימה,ג וםדג יחוסגנ קלטוהפעלתי
BaseSpaceב-המכשירהפעלתהגדרותמתוך Sequence Hub.ן,במצב יענ עליםcBCLה-נתונ אלאוטומטיתמו

BaseSpace Sequence Hub,-וBaseSpace Sequence Hubיתוחמתחילה ינ י,במצב.DRAGENב-משנ יד היבר
יתוח יהנ יואתבמכשיר,מתבצעDRAGENב-המשנ יתןהפלטקובצ יהלאחסןנ ן.אושנבחרהבתיקי ענ ב

צוף.לצורךמצורפיםמתאמיםעםRNAאוDNAדגימת1 משתנות.ההכנהשיטותרי
לישלשבטיתקבוצה2 לכלאחת.רצףקריאתשמייצריםזרימהבתאDNAגדי כפלתתבניתזורעהזרימהבתאDNAגדי עדשמשו

ל לות10,000עםזרימהתאלדוגמה,עותקים.מאלפיאוממאותמורכבשהאשכו 20,000אויחידותקריאות10,000מייצראשכו
כים.קצוותשלקריאות משוי

עת3 ,A(בסיסקבי C, GאוT(ללכל ספציפי.במחזורבאריחאשכו
יגורמישלסדרהמחשב4 כותחיזו יגורםבערךמשתמשואזבסיס,קריאתכלעבוראי וןלחיפושהחיזו .Qצי
ל5 וןהבסיסקריאתאתמכי צי כותו לכלשלהמשויךהאי צוף.מחזורכלשלאשכו רי
ןניתוחתהליך6 במאגר.ספרייהכלעבורקריאותביןשמבחי
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י,במצבמשתמשיםכאשר ןקובציאתמאחזרDRAGENמקומ ו י יל ימה,ג וםהדג יחוסגנ מתוךהפעלהוקלטהי
צוףמערכות י NextSeqהר NextSeqו-1000 יתוח.2000 יהנ הפלטוקובציבמכשיר,מתבצעDRAGENב-המשנ

ים יתמאוחסנ ,Proactiveהאפשרותנבחרהאםשנבחרה.פלטבתיקי Run Monitoring and Storage (Proactive,
יטור ן),הפעלהנ ו צוףהשלמתלאחרואחס י יתןהר יתוחאתלאתחלנ ישומיםדרךגםהנ BaseSpaceשלהי

Sequence Hub.

י,במצבמשתמשאתהאם ןללאהפעלההגדרעצמא ו י יל ימה.ג ועבודהזרימתדג שלעבודהזרימותעבורמומלצתז
יתוח י שמתחילותאישיתמותאםנ .cBCLמנתונ

וסףמידעלקבלת• BaseSpaceעלנ Sequence Hub,ונתהעזרהראה ו BaseSpaceשלהמק Sequence Hub.

וסףמידעלקבלת• ן,DRAGENעלנ י י .DRAGEN Bio-ITפלטפורמת שלהתמיכהבדףע

ישומים,כלשלכלליתלסקירה• ישומיראההי .BaseSpaceי
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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


המערכתתצורת
אוריםוכןהמערכת,הגדרתעלהוראותמספקזהסעיף התוכנה.הגדרותשלתי

והוראותובראשונהבראש ומערכתהרשתתצורתהגדרתעלמידעבתוספתהבקרה,תוכנתאתמתארותאל
ההפעלה.

Googleב-השימוש Chromeעילהאתלבטלאותךינחהבמכשיר יקשלהנ פרטיעםהמפתחותמחז
בטוח.באופןאותהולבטלמההנחיהלהתעלםבאפשרותךההתחברות.

ןדרישות המשתמשחשבו
ישלושהLinuxההפעלהלמערכת ות:סוג חשבונ

מערכת)כמנהלהמשמשעל(משתמש-בסיס•

•ilmnadminמערכת)(מנהל

•ilmnuser(משתמש)

ן ו עדהמערכתמשתמשחשב ו ישללהחלהרקמי ונ ןלמשלמערכת,עדכ ו NextSeqהבקרהתוכנתעדכ ו,1000/2000 א
ות ה-שללשימוש ו ורךITצ ןטעינתלצ ונ ע.רשתכ קבו

ות,שארכלאת י צוף,לרבותהפונקצ י עישר ןלבצ ו המשתמש.מחשב

סיסמהדרישות

י וזםבשטחהשירותטכנא ותשלושתבכלסיסמההחלפתי ונ אחתכלעדכןהמכשיר.שלהתקנההשלמתלאחרהחשב
ום,180בכלמהסיסמאות לכך.הנחיהכשתקבלי

ות י ינ הגדרהמד

יתאכיפת י וכרתהמערכתסיסמההיסטור סיסמאותחמשז

עילתסף ןלנ ו ותעשרהחשב ונ י יס יחושלאהתחברותנ הצל

יסיסמהאורך ימל יםעשרהמינ ו תו

ן ו ו י יםג ו יתו ימל ותאחתמכלשלושהמינ י ור אותמספר,הבאות:מהקטג
סמלקטנה,אותרישית,

יםשלמרבימספר ו יםשלושהעצמםעלשחוזריםתו ו תו

יבתהסיסמה עמודחי ןלאמורכבותבדרישותל זמי

ן עותסיסמאותאחסו ןלאהפיכההצפנהבאמצ זמי

ות1טבלה  י ינ ושאמחדלברירתמד סיסמאותבנ
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חדשמשתמשהוספת

.ilmnadminאלהתחבר.1

ןולאחרההפעלהבלחצןבחר.2 .ilmnadminהנפתחהתפריטאתפתחמכ

Accountבחר.3 Settingsן).(הגדרות ו חשב

עילה),(שחררUnlockבחר.4 ןולאחרנ ןמכ .ilmnadminשלהסיסמהאתהז

Addבחר.5 Userמשתמש).(הוסף

ןבסוגבחר.6 ו יל),Standardהחשב ןולאחר(רג ןמכ חדש.משתמששםהז

Setבחר.7 password nowןכעת)סיסמה(הגדר סיסמה.והז

(הוסף).Addבחר.8
וסףהחדשהמשתמש המשתמשים.לרשימתנ

ישהלמשתמשתן.9 NextSeqהבקרהלתוכנתג ן1000/2000 הבא.באופ

a.המסוף.אתפתח

b.ן הבאים:הפרטיםאתהז
sudo usermod -a -G ilmnusers $חדש>משתמש<שם

c.ןזאת,לעשותתונחהאם .ilmnadminשלהסיסמהאתהז

י.10 הבאות.הפעולותאתבצעבהצלחה,הוגדרוהמשתמששהרשאותלאשרכד

a.ןהתחבר החדש.המשתמשלחשבו

b.וט ו NextSeqהבקרהלתוכנתנ 1000/2000.

c.בחרהבקרה,תוכנתבתפריטSettings.(הגדרות)

d.יתתחת יתנתיבאתולשמורלבחורשבאפשרותךודאמחדל,כברירתהמוגדרתהפלטתיקי הפלט.תיקי
יתנתיבאתולשמורלבחורבאפשרותךאם אות,ללאהפלטתיקי י בהצלחה.הוגדרוההרשאותשג

סיסמהאיפוס

צדמפרטזהסעיף י ןשלהסיסמהאתלאפסכ ,ilmnuserחשבו ilmnadminו ורבסיס.א וסיסמהשחז ן.אינ י איפוסזמ
ושלךהסיסמה עילהעוקףאינ ץנ ןמחו ו ותשלמדירבמספרלאחרלחשב ונ י יס יה.סיסמההזנתנ ו יךשג ןעל להמתי

ידקות10 להתחבר.לנסותאוסיסמתךאתלאפסשתוכללפנ

ilmnuserסיסמתאיפוס

ןשלהסיסמהאתלאפסבאפשרותך ודעאתהאםilmnuserחשבו ותהסיסמהאתי ונ ilmnadminה-לחשב
ו הבסיס.א

.ilmnadminאלהתחבר.1

המסוף.אתפתח.2

ן.3 sudoהז passwd ilmnuser.

ן.4 עכאשרilmnadminשלהסיסמהאתהז הנחיה.תופי

ן.5 עilmnuserשלהחדשההסיסמהאתהז הנחיה.כשתופי
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עilmnuserשלהחדשההסיסמהאתמחדשהקלד.6 החדשה.הסיסמהאתלאשרכדיהנחיהכשתופי

ilmnadminסיסמתאיפוס

ןשלהסיסמהאתלאפסבאפשרותך ודעאתהאםilmnadminחשבו ןהסיסמהאתי הבסיס.לחשבו

ןהתחבר.1 הבסיס.לחשבו

המסוף.אתפתח.2

ן.3 passwdהז ilmnadminי ותכד ו,ilmadminשלהסיסמהאתלשנ passwdא ilmnuserי ותכד אתלשנ
.ilmnuserשלהסיסמה

ן.4 לכך.הנחיהכשתקבלהחדשההסיסמהאתהז

החדשה.הסיסמהאתלאשרכדיההנחיה,לפיהחדשההסיסמהאתמחדשהקלד.5

ןסיסמתאיפוס הבסיסחשבו

י ןשלהסיסמהאתלאפסכד ותבאחתהשתמשהבסיסחשבו י ו הבאות:מהאפשר

ודעאתהאם• יתהמהי ידתבעתהסיסמההי לתמונהבהתאםשחזרהאחרונה,ההפעלהמערכתתמונתלכ
שנשמרה.

וכראינךאם• יתלתמיכהפנההסיסמה,אתז .Illuminaשלהטכנ

BaseSpaceשלהתצורהקביעת Sequence Hubוהתמיכה
Proactiveשל

עכדיהבאותבהוראותהשתמש BaseSpaceשלהתצורהאתלקבו Sequence HubשלהתמיכהושלProactive.י כד
ןלהגדיר ו BaseSpaceחשב Sequence Hub,ונתהעזרהראה ו BaseSpaceשלהמק Sequence Hub.

(הגדרות).Settingsבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.1

BaseSpaceשללהגדרות.2 Sequence HubשלהתמיכהושלProactive,ותאחתבחר י ו הבאות:מהאפשר

אוראפשרות ודרישותתי

Proactive Support Onlyתמיכה)
בלבד)*Proactiveשל

ישליחת עיםנתונ ו צ ןIlluminaאלמכשירשלבי ו ותלפתר י ע ב
מהיר.

לאינטרנט.חיבורמצריכה

Proactive and Run Monitoring
(Proactiveיטור הפעלה)ונ

ןInterOpקובצישליחת ומ י BaseSpaceאלו Sequence Hub
ורך יטורלצ ואפשרותמרחוק.הפעלהנ מחדל.כברירתמוגדרתז

ןמצריכה ו BaseSpaceחשב Sequence Hubלאינטרנט.וחיבור

Proactive, Run Monitoring and
Storage (Proactive,יטור נ

ן)הפעלה ו ואחס

י,InterOpקובצישליחת ומןקובצ יי אלהפעלהונתונ
BaseSpace Sequence Hubורך יטורלצ יתוחנ מרחוק.ונ

ןמצריכה ו BaseSpaceחשב Sequence Hub,לאינטרנטחיבור
ן ו י יל ימה.וג דג
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אוראפשרות ודרישותתי

None(ללא)יתוק ותנ ותהפעל ונ BaseSpaceמחשב Sequence Hubללא
יםשליחת עיעלנתונ ו צ Illuminaשללתמיכהמכשירבי

Proactive.

כנתבגרסתבתלות* כנהבממשקזוהגדרהשלהשםהבקרה,תו עמהשםשונהלהיותעשויהתו זה.במדריךהמופי
וםללאשירותזהומופעלת.Proactiveשלהתמיכה(ללא),Noneשאינהאפשרותנבחרתכאשר אשרתשל

יגלךמאפשר יאתלהצ עיםנתונ ו צ יםבלוחשלךהבי ונ ותיומאפשר,MyIlluminaלקוחשלהמחו ו שלהשירותלצ
Illuminaותלפתור י ע ותר.מהרב י

ות י ו יטורProactiveהאפשר זה,לשירותההצטרפותאתלבטלכדימחדל.כברירתמופעלותהפעלהונ
(ללא).Noneבחר

ום.(שמור)Saveבחר,2בשלב(ללא)Noneבאפשרותבחרתאם.3 .6לשלב המשךלא,אםלסי

BaseSpaceה-שרתשלהמיקוםאתבחרהאירוח,מיקוםברשימת.4 Sequence Hubו י עליםשאל ים.מו הנתונ
ורך,שנמצאהאירוחבמיקוםלהשתמשהקפד ותרהקרובבזהאובאז ורך.בי לאז

יברשותךאם.5 ו ן,Enterpriseמינ אשרURL(כתובתהתחוםשםאתהז ןמשמש)  BaseSpaceה-לחשבו
Sequence Hub.שלך

.https://yourlab.basespace.illumina.comלדוגמה:

(שמור).Saveבחר.6

ן ו מחדלכברירתהמשמשהפלטתיקייתמיקוםצי
יתמחדלברירתמיקוםלבחורכדיזהשבמקטעבהוראותהשתמש ותתוכלפלט.לתיקי יתאתלשנ כלשלהפלטתיקי
י שומרתהתוכנהההפעלה.הגדרתבמהלךהפעלה יcBC1קובצ יתאחריםהפעלהונתונ הפלט.בתיקי

יתנדרשת BaseSpaceשלהתצורהאםאלאפלט,תיקי Sequence Hubעמוגדרת ו צ יטור,Proactiveלבי הפעלהנ
ן ןרקהשתמש.ואחסו ונ יבכ ונ צ ןאוחי ונ יתבתוררשתבכ ישימושמחדל.כברירתהמשמשתהפלטתיקי יל יתשל בתיקי
עבמכשירהפלט צוף.הפעלתעללרעהמשפי י הר

ן ןציו צוניכונ פלטכתיקייתחי

ןלבחורכדיהבאותבהוראותהשתמש ונ ידכ י ינ ונ צ יתחי ןלהשתמשמומלץמחדל.כברירתשתשמשהפלטכתיקי ונ בכ
וNFTSל-פירמוטעבראשרעצמאיתחשמלאספקתבעל .GPT/EXTAא

ןחבר.1 ונ ידכ י ינ ונ צ אותלאחתחי י צ המכשיר.בגבאושבצד3.0USBה-מי
ןכתיבההרשאותשישודא ונ ידלכ י י.הנ ונ צ בולשמורתוכללאהבקרהתוכנתבלבד,לקריאהמוגדרהואאםהחי

ים. נתונ

ור.2 יהצ ןחדשהתיקי ונ ידבכ י י.הנ ונ צ יההחי יתלמיקוםתהפוךהתיקי מחדל.כברירתשתשמשהפלטתיקי
NextSeqשלהבקרהשתוכנתכדי ןבתורהמיקוםאתתזהה1000/2000 ונ ידכ י ינ ונ צ שתילפחותלהדרושותחי

ותשלרמות ות.תיקי וננ מק

ל1 וןהבסיסקריאתאתמכי צי כותו לכלשלהמשויךהאי צוף.מחזורכלשלאשכו רי
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(הגדרות).Settingsבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.3

יתתחת.4 יהנתיבאתבחרמחדל,כברירתשנקבעההפלטתיקי יםהתיקי וטהקי ו יהונ י ןהחדשהלתיק ונ ידבכ י הנ
י. ונ צ החי

י].5 ונל י Onlineבחרתאם[אופצ Run Setupונת)הפעלה(הגדרת ו Runתחתמק Modeבחרהפעלה),(מצב
האירוח.מיקוםשלהנפתחבתפריטאפשרות

.(שמור)Saveבחר.6

ן ןמחדלכברירתשתשמשפלטתיקייתציו רשתבכונ

ןכדיהבאותבהוראותהשתמש ו ןלטע ונ ערשתכ ןקבו י י יתמיקוםאתולצ Serverמחדל.כברירתשישמשהפלטתיקי
Message Block (SMB)/Common Internet File Systems (CIFs(-וNetwork File System (NFS(ן השיטותה

עהלטעינההיחידותהנתמכות ןשלקבו ונ NextSeqב-רשתכ 1000/2000.

SMB/CIFSטעינת הוראות

NextSeqשלהבקרהתוכנתאם.1 Minimizeבחרפתוחה,1000/2000 Applicationער ישום).(מז י

.ilmnadminאלהתחבר.2

ישומים)Applicationsבחר.3 י ).

עדפים),Favoritesתחת.4 .(מסוף)Terminalבחר(מו

ן.5 sudoהז touch /root/.smbcreds,ןולאחר ן)Enterבחרמכ .(הז

ן.6 זאת.לעשותתתבקשכאשרilmnadminסיסמתאתהז
.sudoבפקודתמשתמששאתהפעםבכלנדרשתilmnadminשלהסיסמה

ן.7 sudoהז gedit /root/.smbcreds,ןולאחר ן)Enterבחרמכ י(הז ששמוהטקסטקובץאתלפתוחכד
smbcreds.

יפתח.8 ן,smbcreds.הטקסטקובץכשי יתלרשת,שלךההתחברותאישוריאתהז הבאה.בתבנ
>username=<user name

>password=<password

>domain=<domain_name

י יםסימנ י ינדרשיםאינםהסוגר ןכאשררקנדרשהתחוםאישורוהתחום.הסיסמההמשתמש,שםבאישור ו החשב
מתחום.חלקהואהמרוחק

צא(שמור)Saveבחר.9 מהקובץ.ו

שלך.SMB/CIFsה-שרתעבורהשיתוףושםהשרתשםאתזהה.10
וליםלאהשיתוףושםהשרתשם וליכ ילכל ו וח,תו ו לדוגמה:ר
ו192.168.500.100שרת:שם Myserver-myinstitute-03א

share1/שיתוף:שם

ןבמסוף,.11 sudoהז chmod 400 /root/.smbcredsןולאחר ן)Enterבחרמכ י(הז יקכד ישתלהענ קריאהג
.smbcreds.הטקסטלקובץ
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ן.12 sudo<הז mkdir /mnt/<local name.
>local name<יהשםהוא י ןהחדשהספר ונ ולוהואשלך,הרשתבכ וליכ ילכל ו וח.תו ו והיר יהז י עהספר שתופי

במכשיר.

ן)Enterבחר.13 .(הז

ן.14 sudoהז gedit /etc/fstabןולאחר ן)Enterבחרמכ .(הז

יפתח,fstabכשהקובץ.15 ןי יתובאתהז ןולאחרהקובץ,בסוףהבאהכ ן)Enterבחרמכ .(הז

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

צא(שמור)Saveבחר.16 מהקובץ.ו

ןבמסוף,.17 sudoהז mount -a -vvvןולאחר ן)Enterבחרמכ .(הז
ן ונ ןהרשתכ ו mnt/<local/בתורכעתטע name<.

י.18 ןהצליחה,שהטעינהלאשרכד df<הז | grep <local name<<ןולאחר ן)Enterבחרמכ .(הז
ע.צריךהקבציםשיתוףשם להופי

ן.19 sudomkdir<הז /mnt/<local name>/<output directoryי ורכד צ י יתל יהבתוךמשנהתיקי י הספר
output<המקומית. directory<צגת י יתמיקוםאתמי מחדל.כברירתשנקבעשלךהפלטתיקי

NextSeqשלהבקרהשתוכנתכדי ןבתורהמיקוםאתתזהה1000/2000 ונ ן,רשתכ שתילפחותלהדרושותשנטע
ותשלרמות ות.תיקי וננ מק

.81בעמודהמכשירשלמחדשהפעלהראההמכשיר.אתמחדשהפעל.20

ןאתהגדר.21 ונ עהרשתכ יתבתורשנטעןהקבו ןהגדרתראהמחדל.כברירתשתשמשהפלטתיקי ונ עהרשתכ הקבו
ית .16בעמודמחדלכברירתשתשמשהפלטכתיקי

NFSטעינת הוראות

NextSeqשלהבקרהתוכנתאם.1 Minimizeבחרפתוחה,1000/2000 Applicationער ישום).(מז י

.ilmnadminאלהתחבר.2

שלך.NFSה-שרתעבורהשרתשםאתזהה.3
וללאהשרתשם וליכ ילכל ו וח,תו ו לדוגמה:ר
ו192.168.500.100שרת:שם Myserver-myinstitute-03א

ישומים)Applicationsבחר.4 י ).

עדפים),Favoritesתחת.5 .(מסוף)Terminalבחר(מו

ן.6 sudo<הז mkdir /mnt/<local nameןולאחר ן)Enterבחרמכ .(הז
>local name<יהשםהוא י ןהחדשהספר ונ שלך.הרשתבכ

ן.7 sudoהז gedit /etc/fstabןולאחר ן)Enterבחרמכ .(הז

יפתח,fstabכשהקובץ.8 ןי יתובאתהז ןולאחרהבאהכ ן)Enterבחרמכ .(הז
Server name:/share //mnt/<local name> nfs x-systemd.automount,defaults 0 0

צא(שמור)Saveבחר.9 מהקובץ.ו
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ןבמסוף,.10 sudoהז mount -a -vvvןולאחר ן)Enterבחרמכ .(הז
ן ונ ןהרשתכ ו יהבתוךmnt/directory/ב-כעתטע local<התיקי name<.

ור.11 sub<צ folder<יהבתוךחדשה local<התיקי name<.ית צגתהמשנהתיקי י יתמיקוםאתמי הפלטתיקי
מחדל.כברירתשנקבעשלך
NextSeqשלהבקרהשתוכנתכדי ןבתורהמיקוםאתתזהה1000/2000 ונ ן,רשתכ שתילפחותלהדרושותשנטע

ותשלרמות ות.תיקי וננ מק

.81בעמודהמכשירשלמחדשהפעלהראההמכשיר.אתמחדשהפעל.12

ןאתהגדר.13 ונ עהרשתכ יתבתורשנטעןהקבו ןהגדרתראהמחדל.כברירתשתשמשהפלטתיקי ונ עהרשתכ הקבו
ית .16בעמודמחדלכברירתשתשמשהפלטכתיקי

ןהגדרת מחדלכברירתשתשמשהפלטכתיקייתהקבועהרשתכונ

.ilmnuserאלהתחבר.1

NextSeqשלהבקרהתוכנתבתפריט.2 (הגדרות).Settingsבחר,1000/2000

יתתחת.3 ןטעינתאתבחרמחדל,כברירתשנבחרההפלטתיקי ונ עהרשתכ mnt/<local/ב-שממוקםהקבו

name>/<output directory<.

י].4 ונל י Onlineבחרתאם[אופצ Run Setupונת)הפעלה(הגדרת ו Runתחתמק Modeבחרהפעלה),(מצב
האירוח.מיקוםשלהנפתחבתפריטאפשרות

.(שמור)Saveבחר.5

יבוא יחוסגנומיי אישיתמותאמיםי
י ומ יחוסגנ יתןחדשיםאישיתמותאמיםי יבאנ י עותרקל ןבאמצ ומיכלשלרשימהלקבלתהמערכת.מנהלחשבו גנ

יחוס צריםתאימותבדףבקרהמתאימים,הי NextSeqשלהמו 1000/2000.

ור.1 וםצ יחוסגנ עותי ישוםבאמצ Referenceהי Builder for Illumina Instruments BaseSpace Sequence
Hub.וסףמידעלקבלת ןנ י י ונתעזרהבע ו ישוםשלהמק Referenceהי Builder for Illumina Instruments

v1.0.0.

Processבחרואזהבקרהתוכנתתפריטאתבחר.2 Managementיהול יך)(נ .תהל

עשבאותוודא.3 עיםלארג יתוחיםמתבצ יםנ י צוףהפעלותאומשנ י במכשיר.ר

Minimizeבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.4 Applicationער ישום).(מז י

.ilmnadminאלהתחבר.5

.DRAGENבחרואזהבקרהתוכנתתפריטאתבחר.6

ום),Genomeבמקטע.7 Viewבחר(גנ Installed Genomesומיםאת(הצג ים)הגנ יגכדיהמותקנ שלרשימהלהצ
ומיםכל יםהגנ אישית.ומותאמיםIlluminaשלכעת,המותקנ

ור.8 ן.אתסג ו החל

Importתחת(בחירה)Chooseבאפשרותבחר.9 New Reference Genomesיבוא י י( ומ יחוסגנ וטחדשים),י ו נ
וםקובץאל יחוסגנ ן.*)tar.gz(הי ונ ידהרשתבכ י ן,אוהנ ןולאחרשנטע .(פתח)Openבחרמכ

יבא)Importבחר.10 ).
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יבוא רעשבסיסקובציי
DRAGENהעבודהבזרימתמשתמשאתהאם Enrichmentי,במצב רעשבסיסבקובץלהשתמשבאפשרותךסומט
ןכדי צוףרעשילסנ י ילהורידתוכלמערכת.אור יםאישיתמותאמיםרעשקובצ שלהתמיכהאתרמסטנדרטי

Illumina,ו ורא צ י אישית.מותאםרעשבסיסקובץל

אישיתמותאםרעשבסיסקובץיצירת

י,במצבמשתמשאתהאם צורבאפשרותךסומט י נבנההרעשבסיסקובץאישית.מותאםרעשבסיסקובץל
עות ימותבאמצ ות,דג י ורמל ןאשרנ ולנבדקתואמותאינ ימות.נלקחושממנ ימותמספרהדג ותהדג י ורמל המומלץהנ

.50הוא

י ורכד צ י הבאות:מהשיטותבאחתהשתמשאישית,מותאםרעשבסיסקובץל

DRAGENפלטפורמתשלבשרתשימוש• Bio-IT.ן י י ונתעזרהבע ו DRAGENפלטפורמתשלהמק Bio-ITלקבלת
הוראות.

ישוםשימוש• DRAGENבי Baseline Builder-בBaseSpace Sequence Hub.ורהשתמש ינ ב-BCLה-המרתבצ
Instrument Run Setupב-המכשיר)הפעלת(הגדרותBaseSpace Sequence Hubי ורכד צ י יל .FASTQקובצ

י צוףשהפעלתאחר י ימות50ו-תושלםהר ודג ות,יהי ןזמינ ישוםFASTQה-קובציאתהז DRAGENבי
Baseline Builder.

המשתמשממשקבאמצעותבסיסקובציייבוא

י יבאתאחר צוףהפעלתאתלהגדירבאפשרותךהבסיס,קובץאתשי י עותהר DRAGENהעבודהזרימתבאמצ
Enrichmentי.במצב סומט

ו,Illuminaשלהתמיכהאתרמסטנדרטיבסיסקובץהורד.1 שלמהשרתאישיתהמותאםהבסיסקובץאתהורדא
DRAGENו ישוםא DRAGENמהי Baseline Builder.

Minimizeבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.2 Applicationער ישום).(מז י

.ilmnadminאלהתחבר.3

ישומים)Applicationsבחר.4 י ןולאחר,( עדפים)Favoritesבחרמכ .(מו

Other+בחר.5 Locationsןולאחר,אחרים)(+מיקומים .(מחשב)Computerבחרמכ

צהלחץ.6 ןולאחר,usrעלכפולהלחי י)localעלמכ .(מקומ

צהלחץ.7 ןולאחר,illuminaעלכפולהלחי .aux_filesעלמכ

.aux_filesאלהרעשבסיסקובץאתגרור.8

מסוףבאמצעותהבסיסקובציייבוא

י יבאתאחר צוףהפעלתאתלהגדירבאפשרותךהבסיס,קובץאתשי י עותהר DRAGENהעבודהזרימתבאמצ
Enrichmentי.במצב סומט

ו,Illuminaשלהתמיכהאתרמסטנדרטיבסיסקובץהורד.1 שלמהשרתאישיתהמותאםהבסיסקובץאתהורדא
DRAGENו ישוםא DRAGENמהי Baseline Builder.

Minimizeבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.2 Applicationער ישום).(מז י
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.ilmnadminאלהתחבר.3

ישומים).Applicationsבחר.4 י )

עדפים),Favoritesתחת.5 .(מסוף)Terminalבחר(מו

ן.6 ן.הפקודהאתהז שלהל
cp [/path/to/baselinefile] /usr/local/illumina/aux_files

הפעלהמצבשלתצורהקביעת
יחסההפעלהמצב ןוקובעההפעלותלכלמתי ןהיכ י צדההפעלהפרמטריאתלהז י ים.לנתחוכ נתונ

ןמצב היברידימצבאוענ

(הגדרות).Settingsבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.1

Onlineבחר.2 Run Setupונת)הפעלה(הגדרת ו BaseSpaceשלהשירותיםתחתמק Sequence Hubותמיכת
Proactive.

וספותההגדרותתצורתאתקבע.3 ותבחירתידיעל-בהתאםהנ י ו הבאות:האפשר

a.וProactive and Run Monitoring (Proactive(יטור הפעלה ונ ו  א
Proactive, Run Monitoring and Storage (Proactive,יטור ן)הפעלהנ ו .ואחס

b.עבורהנפתחהתפריטHosting Locationאירוח)(מיקום.

c.[י ונל י ן[אופצ Privateהז Domain Nameי)תחום(שם .פרט

.(שמור)Saveבחר.4

עצמאימצבאומקומימצב

(הגדרות).Settingsבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.1

Localבחר.2 Run Setupשלהשירותיםתחתמקומית)הפעלה(הגדרתBaseSpace Sequence Hubותמיכת
Proactive.

וספותההגדרותתצורתאתקבע.3 ותבחירתידיעל-בהתאםהנ י ו הבאות:האפשר

a.וProactive Support Onlyשל(תמיכהProactive(בלבד,Proactive and Run Monitoring (Proactive
יטור ,Proactive,הפעלה)ונ Run Monitoring and Storage (Proactive,יטור ן)הפעלהנ ו ו,ואחס א
None.(ללא)

BaseSpace Sequence Hubותאתיאפשר י ונל י האפשרותנבחרהאםרקבתורמחדשההצבהפונקצ
Proactive, Run Monitoring and Storage (Proactive,יטור ן)הפעלהנ ו ןשלבמקרה.ואחס ו י יל ג

ימה י,לאדג עלךיאפשרזהמצבחוק יםלבצ ונ ןתיק ו י יל ימהבג יתוחולהציבהדג וגנ בתור.מחדשפיל
ותעבור י ונל י .80בעמודמחדשבתורהפעלההצבתראהבמכשיר,בתורמחדשההצבהפונקצ

b.עבורהנפתחהתפריטHosting Locationאירוח)(מיקום.

c.[י ונל י ן[אופצ Privateהז Domain Nameי)תחום(שם .פרט

.(שמור)Saveבחר.4
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לי ןשיקו ליו עצמאימצבאומקומימצבעבורדגימהגי

י ןלהשתמשנדרשאתהDRAGENעםלנתחכד ו י יל ימהבג יתדג ית.v2קובץבתבנ ןשלv2הקובץתבנ ו י יל ימהג הדג
ישומיגםתואמת י BaseSpaceל Sequence Hubנתמכים ב-שאינםDRAGEN.צירתעלמידעלקבלת ןי ו י יל ג
ימה יתדג ןהגדרותראה,v2הקובץבתבנ ו י יל ימהג .84בעמודv2דג

מכשירשלאישיתהתאמה
וללזהסעיף עתעלמידעכ ות.האישיתההתאמההגדרותקבי יתלהגדירכדיהזמינ מחדל,כברירתשתשמשפלטתיקי
ןראה ו י יתמיקוםצ .13בעמודמחדלכברירתהמשמשהפלטתיקי

למכשירשםמתן

.(הגדרות)Settingsבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.1

Instrumentבחר.2 Nicknameי ו ינ ןהמכשיר),(כ עדףשםוהז המכשיר.עבורמו
עהשם ןבחלקמופי ו י מסך.כלשלהעל

(שמור).Saveבחר.3

לולדנטורציההעדפותהגדרת ודי

.(הגדרות)Settingsבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.1

ולדנטורציהלבצעאםבחר.2 יל ותשלוד י ותאוטומטיבאופןספר י מוגדרתמחדלכברירתהמכשיר.בתוךכשהספר
הקודמת.בהפעלהשבחרתהאפשרות

י• עכד ולדנטורציהלבצ יל ותשלוד י יהאוטומטיבאופןספר י Denatureהתיבהאתסמןבמכשיר,כשהספר
and Dilute On Boardול(דנטורציה יל .המכשיר)בתוךוד

י• עכד ולדנטורציהלבצ יל ותשלוד י י,באופןספר ןאתבטלידנ Denatureבתיבההסימו and Dilute On
Boardול(דנטורציה יל .המכשיר)בתוךוד
ולדנטורציהעלהוראותלקבלת יל ותשלוד י י,באופןספר ןידנ י י ולדנטורציהמדריךבע יל ותשלוד י ב-ספר

NextSeq NextSeqו-1000 .)1000000139235מס'(מסמך2000

ןהעדפתהגדרת אוטומטימגיבריקו

.(הגדרות)Settingsבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.1

ן,המערכתהפעלה,כללאחראם,בחר.2 וק י,באופןתר יביםאוטומט ושלאמג ילתוךבשימושהי יביםמכל המג
ו, צל ו יביםפסולתהשלכתאתלפשטכדישנ ההפעלה:השלמתלאחרהמג

י• וקןכד Purgeהתיבהאתסמןאוטומטית,לר Reagent Cartridgeן וק ית(ר יב)מחסנ .מג

י• ןעללדלגכד ו יק י,הר ןאתבטלהאוטומט Purgeבתיבההסימו Reagent Cartridgeן וק ית(ר יב)מחסנ מג
והי מחדל).כברירתהמשמשתההגדרה(ז

ן יקו יביםר ושלאהמג יםעדמוסיףבשימושהי העבודה.לזרימתשעתי

.(שמור)Saveבחר.3
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תוכנהעדכונישלתצורהקביעת

.(הגדרות)Settingsבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.1

ימיםאםאוטומטיתתבדוקהמערכתאםבחר.2 י יק ונ תוכנה:עדכ

י• ןתיבתאתסמןאוטומטית,לבדוקכד Autocheckהסימו for software updatesשלאוטומטית(בדיקה
י ונ .תוכנה)עדכ

י• ית,לבדוקכד ןאתבטלידנ Autocheckבתיבההסימו for software updatesשלאוטומטית(בדיקה
י ונ .תוכנה)עדכ

ימיםאםאוטומטיתבדיקה י יק ונ יבתתוכנהעדכ וסףמידעלקבלתלאינטרנט.חיבורמחי יהתקנתעלנ ונ עדכ
יראהתוכנה, ונ .74בעמודתוכנהעדכ

.(שמור)Saveבחר.3

LCDבהירות ה-שינוי

.(הגדרות)Settingsבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.1

ןאתהעבר.2 ו עורLCDבהירות ה-מחו י.לשי ו הרצ

.(שמור)Saveבחר.3

Proxyשרתהגדרת

אילךv1.3בגרסאותרקזמינהProxyבשרתתמיכה NextSeqשלהבקרהתוכנתשלו 1000/2000.

.(הגדרות)Settingsבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.1

ותProxyה-הגדרותאתבחר.2 וכחי Proxyהמסךאתלפתוחכדיהנ Settingsהגדרות)Proxy.(

ן.3 ןתיבתאתסמ Enableהסימו Proxyהפוך)Proxy(ן י ןולאחר,לזמ ןמכ ציאתכתובתאתהז השרת.שלIPה-י

י].4 ונל י ןתיבתאתסמןאימות,מצריךProxyה-שרתאם[אופצ Requiresהסימו Username and Password
ןולאחר,וסיסמה)משתמששם(מצריך ןמכ והסיסמה.המשתמששםאתהז

י(שמור)Saveבחר.5 .Proxyה-פרטיאתולאמתלשמורכד

ותאחתבחר.6 י ו הבאות:מהאפשר

,Yesבחר• I'm Finished,ן ימתי)(כ יסי Proxyה-הגדרותאתולהחילהמערכתאתמחדשלהפעילכד
החדשות.

,Noבחר• Take Me Back,ורכדיאחורה)אותיהחזר(לא Proxyה-הגדרות(הגדרות).Settingsלמסךלחז
והןאולםנשמרות,החדשות וחל המערכת.אתמחדששתפעילאחרירקי
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ודחומרים צי ו מתכלים 
אריםזהבסעיף עיםהפריטיםכלמתו י יבים,בערכתהמג ן.ותנאיהמג ו החומריםמהםלראותגםתוכלהאחס

ודהמתכלים י והוהצ ו יךהנל יםכדילרכוששעל יאתולבצעהפרוטוקולאתלהשל יכ וקההל ןהתחז ו ות.ופתר הבעי

צוףמתכליםחומרים לרי
צוף י NextSeqב-הר יביערכתמצריך1000/2000 IlluminaNextSeqמג 1000/2000 P1י,חד-לשימושאחת פעמ
יביערכת Illuminaמג NextSeq 1000/2000 P2י,חד-לשימושאחת יביערכתאופעמ Illuminaמג NextSeq 2000

P3י.חד-לשימושאחת יביםערכתפעמ NextSeqהמג 1000/2000 P1ודלזמינה ורים),300(אחדבג בעודמחז
יביםשערכת NextSeqהמג 1000/2000 P2ורים,100(גדליםבשלושהזמינה ורים,200מחז ורים).300מחז מחז
יביםערכת NextSeqהמג 2000 P3ורים,50(גדליםבארבעהזמינה ורים,100מחז ורים,200מחז 300מחז

ורים). מחז

יביםערכת NextSeqהמג 2000 P3צוףלמערכתרקתואמת י NextSeqהר 2000.

יביםערכת יתאתמספקתהמג ורךהזרימהתאואתהמחסנ צוף.לצ י יביםערכתאתמקבלכשאתהר שלך:המג

ן• יביםאתבהקדםאחס ובטמפרטורותהרכ ינ ו עיםלהבטיחכדישצ ו צ הולמים.בי

ותאחתאףתפתחאל• וםמשקי י ומינ זאת.לעשותשתונחהעדהכסופותהאל

ן• ותאתאחס י ותיהןהמחסנ יז עכדיבאר עהלהימנ יקובאומקרי ום.שקיתשלמנ י ומינ האל

ן• ותאתאחס י יהןהחציםכאשרהמחסנ עיםשעל מעלה.כלפימצבי

יתאם ו יתשלתו יליתהשפעהתיתכןמעלה,כלפיתפנהלאמחסנ יעלשל צוף.נתונ י הר

ןטמפרטורתכמותמתכלהחומר ממדיםאחסו

ית ס"מ12.7×ס"מ17.8×ס"מ-15°C29.2עד1-25°Cמחסנ
ץ'11.5( ץ'7×אינ ץ')5×אינ אינ

ס"מ1.9×ס"מ12.7×ס"מ8°C*21.6עד12°Cזרימהתא
ץ'8.5( ץ'5×אינ ץ')0.75×אינ אינ

RSBעםTween 20*12°Cעד8°C4ס"מx6.6ס"מx5(ס"מ
ץ'1.6( ץ'x2.6אינ ץ')x2אינ אינ

י2טבלה  יב הערכהרכ

החדר.בטמפרטורת*משלוח

י יתתאימות.ולהבטחתלמעקבמזהיםישהמתכליםהחומריםלשנ .RFID1ב-משתמשיםהזרימהותאהמחסנ

י1 רדיותדרזיהו
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זרימהתא

ולבעלזרימהתאהואהזרימהתא ות.יחידמסל י וכיתבסיסעםהזרימהתאותבנ ןהזכ יתבתוךנתו פלסטיק.מחסנ
ית וובולטתהזרימהתאאתמכסהאפורהלשונ יתןכדיממנ בטיחותית.בצורהבולטפליהיהשנ

A.ית פלסטיקמחסנ
B.זרימהתא
C.ית אפורהלשונ

י יםהשטחפנ ימי וסיםהזרימהתאשלהפנ ימכ ונ י ו-במיל ולותפתחים.ננ צריםהאשכ ו ו-נ שמתוכםפתחים,בננ
ןלאחרמתבצעת ובתמכ צוף.תג י ותבעלהמערךהר י ו-שלהתבנ אותאתמגדילפתחיםהננ ים.הפלטקרי והנתונ

מחסנית

ית יבמחסנ צוףשלהמג י יביםמראשמולאההר ולות,הכנתשלבמג צוף,אשכ י יךקצהר צירתמשו י מכלאינדקס.ו
וםברדידהאטום י ומינ ות,עבורשמוראל י ץספר הזרימה.תאעבורשמורהקדמיבחלקוחרי
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A.יהמכל י ספר
B.ץ הזרימהתאחרי
C.יקוזפקק נ

ית ילההמחסנ יבים,הנדרשיםהמתכליםהחומריםכלאתמכ יה,להפעלה: מג י יהזרימה.ותאספר י ותאהספר
יםהזרימה יתלתוךנטענ יביםההפעלה,שמתחילהאחריהמכשיר.לתוךנטענתמכןשלאחרשהופשרה,המחסנ המג

יה י עבריםוהספר יתאוטומטיתמו הזרימה.תאאלמהמחסנ

ית וללתהמחסנ אידיקהכלואתשסתומים,משאבות,כ ו ןבצדהמכללרבותלמערכת,הפל לאיסוףהמשמשהתחתו
יבים יתאתמשומשים.מג יכיםהמחסנ ןולכןהפעלה,לאחרמשל י ורךא המכשיר.שלבשטיפותצ

הנתמךהמחזוריםמספר

ית ו יתשעלהתו ינתהמחסנ י וריםכמהמצ ותחים,מחז וריםכמהולאמנ עים.מחז צ מספרלכלתואםהזרימהתאמבו
וריםשל קריאה.סוגולכלמחז

ותכל י וללותהמחסנ ורים38כ וספיםמחז יתפרטנ ורים300ה-למחסנ יביםבערכתמחז Illuminaהמג NextSeq
2000 P3,וללתאשר ורים27כ וספים.מחז יתלדוגמה,נ ורים200ה-מחסנ יביםבערכתמחז Illuminaהמג NextSeq

1000/2000 P2 Reagentsיביםמספקת י238לעדשיספיקומג ור צוף.מחז י וריםמספרעלמידעלקבלתר שישהמחז
וריםמספרראהלרצף, .29בעמודבקריאהמחז

הסמליםתיאורי

עיםהסמליםאתמתארתהבאההטבלה ותאוהמתכליםהחומריםעלהמופי יז המתכלים.החומריםאר
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אורסמל תי

צאותלהשגתהמתכלה.החומרשלהתפוגהתאריך ותתו בחומריםהשתמשמיטבי
יהמתכלים זה.תאריךלפנ

ן י י צרןאתמצ ).Illumina(הי

עודיהשימוש י אהי Research(בלבדמחקרישימושהו Use Only,RUO.(

ן י י יתןכדיהחלקמספראתמצ ¹המתכלה.החומראתלזהותיהיהשנ

ן י י והקודאתמצ ו והאתלזהותכדיהאצ ו המתכלההחומרשבהםהמנהאוהאצ
צר. ו ¹י

ן י י ןמצ ו אותי.סיכ י בר

וח ןטמפרטורותטו וס.במעלותאחסו י וחהמתכלההחומראתאחסןצלז בטו
ן. י ו ²שצ

ויםמתכליםחומרים נלו
וףלצורךהבאיםהמתכליםהחומריםאתקנה צ י וקה.ר ותחז
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לריצוףמתכליםחומרים

מטרהספקמתכלהחומר

ות,חד-כפפות כללית.מטרהכללימעבדהספקאבקהללאפעמי

יביםערכת NextSeqמג
1000/2000 P1

Illumina:
20050264מק"ט

ורים)300(  מחז

יביםמספקת צוףבערכהמג י לר
כפולבאינדקסתמיכהבתוספת

עד ן100( ו י אותמיל בודדות).קרי
וללת יתכ יבמחסנ NextSeqמג

NextSeqזרימהתא,1000/2000
1000/2000 P1-וRSBעם

Tween יביםערכת.20 ומג ז
יביעלמבוססת ל-תואמת.v3מג

NextSeq NextSeqו-1000
2000.

יביםערכת NextSeqמג
1000/2000 P23(גרסה(

Illumina:
ורים)100(20046811מק"ט  מחז
ורים)200(20046812מק"ט  מחז
ורים)300(20046813מק"ט  מחז

יביםמספקת צוףבערכהמג י לר
כפולבאינדקסתמיכהבתוספת

עד ן400( ו י אותמיל בודדות).קרי
וללת יתאתכ יביםמחסנ המג

NextSeq תא,1000/2000
NextSeqהזרימה 1000/2000

P2,-וRSBעםTween 20.
NextSeqל-תואמת ו-1000

NextSeq 2000.

יביםערכת NextSeqשלמג
2000 P3

Illumina:
ורים)50(20046810מק"ט  מחז
ורים)100(20040559מק"ט  מחז
20040560מק"ט

ורים)200(  מחז
ורים)300(20040561מק"ט  מחז

יביםמספקת צוףבערכהמג י לר
כפולבאינדקסתמיכהבתוספת

עד יארד1.2( אותמיל בודדות).קרי
וללת יתאתכ יביםמחסנ המג

NextSeq הזרימהתא,2000
NextSeq 2000 P3,-וRSBעם

Tween יביםערכת.20 ומג ז
יביעלמבוססת ל-תואמת.v3מג

NextSeq בלבד.2000

ות Fisherמ"לMicrotube,1.5מבחנ Scientific,מק"ט14-
222-158ו וה-א ערךשו

ול יל ותד י וזספר יכ הטעינה.לר

ות ו ולכללימעבדהספק10 µlלפיפטות,קצ יל ות.ד י ספר

ות ו ולכללימעבדהספק20 µlלפיפטות,קצ יל ות.וטעינתד י ספר

יםחומרים3טבלה  צוףמתכל י לר
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מטרהספקמתכלהחומר

ות ו ולכללימעבדהספק200 µlלפיפטות,קצ יל ות.ד י ספר

ות ו יקובכללימעבדהספק1000 µlלפיפטות,קצ ידנ וםרד י ומינ מכלשלהאל
יה. י הספר

י] ונל י אופצ ]PhiX Control v3Illumina,מק"טFC-110-3001ע צו אובלבד-PhiXהפעלתבי
יה י לבקרה.PhiXב-פתאומיתעל

י] ונל י אופצ ירמגבות[ י יבושכללימעבדהספקנ יתי מים.אמבטאחריהמחסנ

לתחזוקהמתכליםחומרים

מטרהספקמתכלהחומר

ות,חד-כפפות כללית.מטרהכללימעבדהספקאבקהללאפעמי

ןהחלפת ירמסנ ו ו שלהא
NextSeq 1000/2000*

Illumina,ןהחלפת20029759מק"ט ירמסנ ו ו לשישהאחתהא
חודשים.

יםחומרים4טבלה  וקהמתכל לתחז

ידיעל-מסופקותהחלופותבאחריות,מכוסהאינוהמכשיראםרזרבית.ואחתמותקנתאחתיחידהעםמסופקהמכשיר*
השימוש.עדבאריזהלשמורישהמשתמש.

וד תומךצי
ודאתקנה י צוף.לצורךהבאהצ י ר

מטרהמקורפריט

ןכללימעבדהספק-15°Cעד-25°Cמקפיא, ית.אחסו המחסנ

ותשמירתכללימעבדהספקקרחדלי י עדבהמתנהספר
צוף. י לר

10פיפטה, µlולכללימעבדהספק יל ותד י וזספר יכ הטעינה.לר

20פיפטה, µlולכללימעבדהספק יל ותד י וזלרמתעדספר יכ הר
שלוטעינהלטעינההמתאימה
ות י ית.אלהספר המחסנ

200פיפטה, µlולכללימעבדהספק יל ותד י וזספר יכ הטעינה.לר

ןכללימעבדהספק8°Cעד2°Cמקרר, והפשרתהזרימהתאאחסו
ית. המחסנ
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מטרהמקורפריט

י] ונל י אופצ ותאחת[ י ו מהאפשר
בקרתעםמיםאמבטשלהבאות

והאמבטאוטמפרטורה, ערךשו
ול עמודשיכ שלבטמפרטורהל
25°C:

Thermoשלמיםאמבט•
Scientific Precision35בנפח

עם יטר  יתל י מיםסירקולצ
יק ות5(מחז י ו-מחסנ ית)ב זמנ

ימיםאמבט• יטל יג שלד
SHEL LABיטר22בנפח עםל
ית י יקמיםסירקולצ 3(מחז

ות י ו-מחסנ ית)ב זמנ

•Thermo Fisher Scientific,
ימס' וג TSCIR 35קטל

•Shel Lab,'ימס וג קטל
SWBC22

ית.הפשרת המחסנ
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פרוטוקול
יגזהמקטע צדמפורטותהוראותמצ י ןכ י ותלדללמתכלים,חומריםלהכ י צוףהפעלתולהגדירספר י באחדר

ן),Cloud(המצביםההפעלהמצבימארבעת ענ )Hybrid(י יד י)Localו-(היבר וDRAGENב-משתמשים(מקומ ב-א
BaseSpace Sequence Hub,המצבבעודStandalone(י עצמא וה( עדתעצמאיתהפעלהמהו ו צורהמי י ל

י  יתוחשלעבודהזרימותעבוררקcBCLנתונ .אישית)מותאםנ

יביםעםעבודהבעת יםוחומריםמג ימי ן,במשקפילהשתמשתמידהקפדאחרים,כ וקמג ותוכפפותמעבדהחל נטול
אבקה.

ודהמתכליםהחומריםכלאתברשותךשישודא י יהדרושיםוהצ ודחומריםראהפרוטוקול.תחילתלפנ י צ ו מתכלים 
.21בעמוד

צג,הסדרלפיהפרוטוקוליםאתבצע ו.הזמןובמשכיבטמפרטורותבנפחים,שימושתוךהמו ינ ו שצ

צוףשיקולים ברי
י ןבפרוטוקול,שתתחיללפנ י י ןכדיהבאבמידעע ונ וללהתכ יל ותלד י וזהשגתההפעלה.ולהגדרתספר יכ הטעינהר

יתהיאהאופטימלי ונ צוףלהצלחתחי י יתוח.הר וריםמספרהזנתוהנ ןהמחז ו פלטלהבטיחעוזרתבקריאההנכ
ים י.נתונ אופטימל

כוזינפח טעינהורי

וז.20µlהואהטעינהנפח יכ יה:לסוגבהתאםמשתנההטעינהר י הספר

יהסוג י וזספר יכ )pM(טעינהר

AmpliSeq™ for Illumina Library PLUS750

Illumina DNA Prep750

Illumina DNA Prep with Enrichment1000

Illumina Stranded Total RNA with Ribo-Zero Plus750

Illumina Stranded mRNA Prep750

Illumina DNA PCR-Free1000

100%PhiX650

TruSeq DNA Nano 3501200

TruSeq DNA Nano 5501500

TruSeq Stranded mRNA1000
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יעבור ותסוג י וזאחרים,ספר יכ וזמטב.650pMהואהמומלץההתחלתיהטעינהר יכ ותזהר כדיהבאותבהפעל
וזלזהות יכ יםשמפיקטעינהר י.באופןבדרישותשעומדיםנתונ עקב

עכדי י וזלהג יכ י,הטעינהלר וז%במדדהשתמשהאופטימל יכ הפלטבקובץהטעינהר
PrimaryAnalysisMetrics.csvןשיהיה וז%אםההפעלה.השלמתלאחרזמי יכ %,95<הואהטעינהר

וזאתהעלה יכ וחיםהטעינהר ו ן.שלאחרבהפעלות100pMשלבמר מכ

בקריאהמחזוריםמספר

ורים26לפחותהזנתקריאה,כלעבור ורים151ומקסימוםמחז עתמחז י ים.שלאיכותלהבטיחמסי מספרהנתונ
ורים יקהמחז ו יהמד ו י.תל ו ס י NextSeqהבקרהתוכנתבנ ורלפחותמצריכה1000/2000 Readעבוראחדמחז 1
יגהאולם),1(קריאה וריםמספרכאשראזהרהמצ Readב-המחז .26מ-נמוך)1(קריאה1

וריםמספר וללהמחז Readעבורהכ Index),1(קריאה1 אינדקס1 )1,(Index אינדקס2 Readו-)2( לא)2(קריאה2
ול ותיכ ותרגדוללהי וריםממספרי עודהערכהתומכתשבהםהמחז ורים38ו ורים100שלערכותעבורמחז ו-מחז
ורים200 ורים27ו-מחז ורים.300שלP3ערכותעבורמחז NextSeqהבקרהתוכנתמחז יג1000/2000 אזהרהתצ
ורים6מ-פחותכשיש Indexב-מחז אינדקס1 Indexוב-)1( אינדקס2 צגלאהאזהרה).2( ורים0ישאםתו ב-מחז

Index אינדקס1 ו)1( Indexב-א אינדקס2 )2.(

י ימוםמספר ורשלוהמקסימוםהמינ ולליםהמחז ורכ וסף.מחז ורהוסףתמידנ יהקריאהלאורךאחדמחז ו כדיהרצ
ורימספרהואקריאהאורךפאזה.וקדם-פאזהשלההשפעותאתלתקן צוףהמחז י Readב-ר Readו-)1(קריאה1 2

ולללא),2(קריאה וריםכ וספיםמחז ינ ור וסףמידעלקבלתאינדקס.ומחז ןראהנ עבודה שלזרימתתחתפאזה''תיקו
יתוח .58בעמודאמתבזמןנ

לדוגמה:הפעלההגדרת

ןיחידה),(קריאה35שלקריאהאורךעבור• Readבשדה36הז ).1(קריאה1

יך),(קצהלקריאה150שלקריאהאורךעבור• ןמשו Readבשדה151הז בשדה151ו-)1(קריאה1
Read ).2(קריאה2

ן ו צוףהפעלתתכנ BaseSpaceב-רי Sequence Hub
BaseSpaceב-המכשירהפעלתבהגדרתהשתמש Sequence Hubי ורכד צ י על ההפעלההגדרותתצורתאתולקבו

ןבמצבהפעלהמגדיראתהאםשלך. י,במצבאוענ יד ותההפעלותלרשימתההפעלהתצורתאתשלחהיבר המתוכננ
ן BaseSpaceה-בחשבו Sequence Hubיהשלך Plannedבכרטיסי Runsות).(הפעלות ותההפעלותמתוכננ הזמינ
צוף י ותלר NextSeqבמערכ NextSeqו-1000 2000 Sequencingות צג יהמו Plannedבכרטיסי Runsהפעלות)

ות). י,במצבהפעלהמגדיראתהאםמתוכננ ורכדיהמכשירהפעלתבהגדרתהשתמשמקומ צ י צאל י י ןאתול ו י יל ג
ימה יתשלךהדג ן,.v2קובץבתבנ י ופ ןהגדרותראהלחל ו י יל ימהג י84בעמודv2דג ורכד צ י ןל ו י יל ימהג ללאדג

BaseSpace Sequence Hub,יתעם שסופקה.תבנ

BaseSpaceשלהמכשירהפעלתהגדרת Sequence Hubותרתומכתאינה ימות.1536מ-בי דג

הפעלההגדרת

וט.1 ו BaseSpaceאלנ Sequence Hub.

ן.2 BaseSpaceל-שלךהסיסמהואתשלךהדוא"לכתובתאתהז Sequence Hub,ןולאחר בחרמכ
Sign in(היכנס).
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יהבחר.3 ןולאחר,(הפעלות)Runsבכרטיסי Newהנפתחבתפריטבחרמכ Runחדשה)(הפעלה.

NextSeqבחר.4 1000/2000.

Runבשדה.5 Nameןהפעלה),(שם יחודישםהז יי וכחית.ההפעלהאתלזהותכדיהעדפתךלפ הנ
ולההפעלהשם יליכ ים225עדלהכ ו ים,תו י ומר וחים,אלפאנ ו ים.ומקפיםמקפיםר תחתונ

יתוחממיקומיאחדבחר.6 .הבאיםהנ

•BaseSpace—יתוח ינ וףנתונ צ י ן.הר ענ ב

•Local(י יתוח—(מקומ ינ וףנתונ צ י צירתאובמכשירהר ןי ו י יל ימהג מצבאומקומימצבעבורv2בגרסהדג
י. יד היבר

יתוח.וגרסתסוגבחר.7 נ
וסףמידעלקבלת יתוחיםעלנ ים,נ י יראהמשנ יתוחשלפלטקובצ ינ ו62בעמודDRAGENב-משנ ןא י י עודע בתי

ישוםשל BaseSpaceהי Sequence Hub.יתוחבחרתאם ן,DRAGENב-יחידתאשלRNAנ י י יבדףע קובצ
צרים NextSeqשלהמו ותהכנתערכותשלתאימותעלמידעלקבלת1000/2000 י שליחידתאשלRNAספר

ים.צדדים ישי של

יתוחעבור יבתשנבחרההגרסהבמכשיר,נ לאשרכדיבמכשיר.שמותקנתDRAGENה-לגרסתלהתאיםחי
יראהבמכשיר,המותקנתDRAGENה-גרסתאת ונ ןעבודהזרימתעדכ ו .76בעמודDRAGENשלורישי

י].8 ונל י הבא.באופןאישיתמותאמותאינדקסערכותהגדר[אופצ
ותרמשתמשאתהאם יהבי י אותאורכיאחת,מספר ותשלהאינדקסקרי י יביםהספר ותחי זהים.להי

a.בחרAdd Custom Index Adapter Kitהנפתחבתפריטאישית)מותאםאינדקסמתאםערכת(הוסף
Index Adapter Kitערכת אינדקס).מתאם(

b.יתסוגבחר ןתבנ ותהמתאם,רצפיהערכה,שםאתוהז י האינדקס.ורצפיהאינדקסאסטרטג
יהאינדקסשלהמתאםשרצפיודא ים)i5(השנ קדימה.פונ

c.בחרCreate New Kitור צ .חדשה)ערכה(

י].9 ונל י יהלהכנתאישיתמותאמתערכההגדר[אופצ י הבא.באופןספר

a.בחרAdd Custom Library Prep Kitיה)להכנתאישיתמותאמתערכה(הוספת י הנפתחבתפריטספר
Library Prep Kitערכת יה).הכנת( י ספר

b.ן יהשם,אתהז אות,סוג וריהקרי ערכותמחדל,כברירתשנקבעוהקריאהמחז התואמותהאינדקסמתאםו
יהלהכנתאישיתהמותאמתהערכהשל י שלך.ספר

c.בחרCreate New Kitור צ .חדשה)ערכה(

יה,הכנתבערכתבתלותהבאות.המכשירהגדרותאתבחר.10 י ותהספר י ו נבחרותהבאותהמומלצותהאפשר
יההכנתמערכותלחלקאוטומטית. י אותשלקשיחקידודבעלמספרישהספר יאינדקסיםקרי אות,וסוג שלאקרי

יתן ותו.נ לשנ

יההכנתערכת• י ספר

אינדקסמתאםערכת•

אותמספר• אינדקסיםקרי

קריאהסוג•

ורימספר• צוףמחז י קריאהלכלר
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Notהאפשרותנבחרהאם Specifiedן)(לא י ו יה,הכנתערכתעבורצ י אותמספרספר לאהאינדקסקרי
ן עדכ ו והאינדקסשרצפיעדי וזנ Sampleבמקטעי Dataי ימה).(נתונ דג

ן.11 ימהפרטיאתהז ןהדג ו י יל יבג ונ ישלהאלקטר ימהנתונ עותהדג ותאחתבאמצ י ו לקבץכדיהבאות.מהאפשר
ימות ץדג יםלקיבו יתוחבמהלךנתונ ענ יך,בהמשךהמתבצ צהשםהקצההתהל יקט).Projectבעמודהלקבו ו (פר

Importבחר• Dataיבא ים)( ןולאחר,נתונ ןאתבחרמכ ו י יל ימהג ןודאשלך.הדג ו י יל ימהשג עומדשלךהדג
צוב.בדרישות ןהגדרותראההעי ו י יל ימהג י.84בעמודv2דג ו ןשינ ו י יל ימהג ההורדהלאחרהדג

ולההתחלתית יתוח.לכשללגרוםעל בנ

ימות,מזהיאתהדבק• ןהדג ותשלפתחיםמיקומיוכ וחי קובץמתוךישירותi5ו-i7אינדקסיאואינדקסל
י. ונ צ יחי ןההדבקה,לפנ ימהשורותמספראתהז ןולאחר(שורות),Rowsבשדההדג י.+בחרמכ מזה

ימות וליםהדג יליכ ים20עדלהכ ו ים,תו י ומר ים.ומקפיםמקפיםאלפאנ תחתונ

ות וחי ותאינדקסל עהפריסהבעל יכותקבו ןאינדקסיםפתח.מיקוםעבורערכיםמצר י להםשא
עהפריסה יםקבו יכ יi5ה-אינדקסיאת.i5ו-i7אינדקסיעבורערכיםמצר ןהכרח י יהםלהז כשפנ

קדימה.

ן• ימותמזהיהז י.באופןאינדקסיםאותואמיםפתחיםומיקומידג Notהאפשרותנבחרהאםידנ Specified
ן)(לא י ו יה,הכנתערכתעבורצ י ןהספר יהם)i5(2אינדקסשלרצפיםהז קדימה.כשפנ

.(הבא)Nextבחר.12

משניניתוחהגדרת

יתוחסוגעבורההגדרותתצורתאתקבע וסףמידעלקבלתשלך.להפעלהשנבחרהנ יתוחשלעבודהזרימותעלנ נ
DRAGEN,יראה יתוחשלפלטקובצ ינ 62בעמודDRAGENב-משנ

Illuminaב-BCLהמרת DRAGEN

יתוחשלהתצורהאתלהגדירכדיהבאיםבשלביםהשתמש Illuminaב-BCLהמרתנ DRAGEN.

ן.1 ותההגדרותאתהז י ונל י הבאות.האופצ

אורהגדרה תי

AdapterRead1עשהאם.1קריאהעבורמתאםרצף הכנתבערכתשימושנ
יה י AdapterRead1השדהאתהשאר,Illuminaשלספר

ריק.

AdapterRead2עשהאם.2קריאהעבורמתאםרצף הכנתבערכתשימושנ
יה י AdapterRead2השדהאתהשאר,Illuminaשלספר

ריק.

BarcodeMismatchesIndex1י-מצבישלהמותרהמספר ןהתאמהא האינדקסקריאתבי
אם.1הואהמחדלברירתערךהאינדקס.ורצףהראשונה

יםברקוד .0הואהמומלץהערך,6bpהואמסו
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אורהגדרה תי

BarcodeMismatchesIndex2י-מצבישלהמותרהמספר ןהתאמהא האינדקסקריאתבי
יה י אם.1הואהמחדלברירתערךהאינדקס.ורצףהשנ
יםברקוד .0הואהמומלץהערך,6bpהואמסו

OverrideCyclesןהמשמשתמחרוזת ו י וריםלצ ותUMIמזהישלמחז ולהסו
ורים ןקריאה.שלמחז יםלהל המותרים:הערכ

•N—ן י י וריםמצ מהם.להתעלםשישמחז
•Y—ן י י ורימצ צוף.מחז י ר
•I—ן י י ורימצ אינדקס.מחז
•U—ן י י וריםמצ לקצרם.שישUMIמזהישלמחז

ן י יביםב ימפרידיםהרכ ןפסיק.נקודה-סימנ דוגמאותלהל
.OverrideCyclesלקלט

U8Y143;I8;I8;U8Y143
N10Y66;I6;N10Y66

צריםFASTQקובצישלך.FASTQה-קובצישלעותקלשמוראםבחר.2 ו קובצילשמורבוחראתהאםרקנ
FASTQ.

ותאחתבחר.3 י ו יתמאפשר הבאות:FASTQה-פלטתבנ

•gzip—ה-קובצישמירתFASTQית .gzipבתבנ

•DRAGEN—קובצישמירתFASTQית .oraבתבנ

ההפעלה.תצורתהגדרתאתהשלם.4

י• וחכד ןההפעלהתצורתאתלשל BaseSpaceה-לחשבו Sequence Hub,בחרשלךSubmit Runשלח)
BaseSpaceאלשנשלחותהפעלות.הפעלה) Sequence Hubעות המתוכננתההפעלותברשימתמופי
ות ןבמצבהמשתמשיםמערכותעבורוזמינ י.במצבאוענ יד היבר

י• ןההפעלהתצורתהגדרתאתלשמורכד ו י יל ימהכג יתדג Exportבחר,v2קובץבתבנ Sample Sheet
צא י ן( ו י יל ימה)ג Submitהנפתחתברשימהדג Runן.הפעלה)(שליחת ו י יל ימהג ינדרשהדג להתחילכד

י.במצבהמשתמשותבמערכותהפעלות ואפשרותמקומ יתוחמיקוםנבחראםרקזמינהז י'.נ מקומ '

Illumina DRAGEN Enrichment

יתוחשלהתצורהאתלהגדירכדיהבאיםבשלביםהשתמש Illuminaב-Enrichmentנ DRAGEN.

וםבחר.1 יחוס.גנ י
יתן,אם וםהשתמשנ יחוסבגנ altעםי aware.
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יל.*bedקובץבחר.2 וריםאתהמכ חדש.אישיתמותאםקובץהעלהאולהתמקד,תרצהשבהםהאז
וםודא יחוסשגנ וםתואםBEDה-קובץשלהי יחוסלגנ חדש,אישיתמותאםBEDקובץעבור.1בשלבשנבחרהי

יתהשתמש .name_of_panel_versionNumber.referencegenome.bedהבאה:השםמתןבתבנ

Selectבחר—מקומימצב• Custom File (Local(בחר)י))אישיתמותאםקובץ עבורלהעלאה(מקומ
Uploadאויחידה,הפעלה Custom File (BaseSpace(העלה)]אישיתמותאםקובץ)BaseSpace[(
חוזר.שימושעבור

ןמצב• יאוענ יד Uploadבחר—היבר Custom File (BaseSpace(אישיתמותאםקובץ[העלה
)BaseSpace[(.-קובץ הBEDןאישיתהמותאם צתרקזמי עלה.שאליההעבודהבקבו הו

ןהמקשראוהנבטשורתאתבחר.3 אנטיםבי ורי ים.הו הסומטי

י].4 ונל י ןבמקשרמשתמשאתהאם[אופצ אנטיםבי ורי ים,הו וסףמידעלקבלתרעש.בסיסקובץבחרהסומטי נ
יבואראה יי .17בעמודרעשבסיסקובצ

יתבחר.5 ישורתבנ י י/ ו פלט.מיפ

צריםFASTQקובצישלך.FASTQה-קובצישלעותקלשמוראםבחר.6 ו לשמורבוחראתהאםרקנ
.FASTQקובצי

ותאחתבחר.7 י ו יתמאפשר הבאות:FASTQה-פלטתבנ

•gzip—ה-קובצישמירתFASTQית .gzipבתבנ

•DRAGEN—קובצישמירתFASTQית .oraבתבנ

ההפעלה.תצורתהגדרתאתהשלם.8

י• וחכד ןההפעלהתצורתאתלשל BaseSpaceה-לחשבו Sequence Hub,בחרשלךSubmit Runשלח)
BaseSpaceאלשנשלחותהפעלות.הפעלה) Sequence Hubעות המתוכננתההפעלותברשימתמופי
ות ןבמצבהמשתמשיםמערכותעבורוזמינ י.במצבאוענ יד היבר

י• ןההפעלהתצורתהגדרתאתלשמורכד ו י יל ימהכג יתדג Exportבחר,v2קובץבתבנ Sample Sheet
צא י ן( ו י יל ימה)ג Submitהנפתחתברשימהדג Runןהתומכיםהקבצים.הפעלה)(שליחת ו י יל בג

ימה יתוחהדג יובנ יתמורדיםהמשנ יונדרשים*.zipלתיקי המשתמשותבמערכותהפעלותלהתחילכד
י.במצב ואפשרותמקומ יתוחמיקוםנבחראםרקזמינהז י'.נ מקומ '

Illuminaב-נבטשורת DRAGEN

יתוחשלהתצורהאתלהגדירכדיהבאיםבשלביםהשתמש Illuminaב-נבטשורתנ DRAGEN.

וםאתבחר.1 יחוס.גנ הי
יתן,אם וםהשתמשנ יחוסבגנ altעםי aware.

יתבחר.2 ישורתבנ י י/ ו פלט.מיפ

צריםFASTQקובצישלך.FASTQה-קובצישלעותקלשמוראםבחר.3 ו קובצילשמורבוחראתהאםרקנ
FASTQ.

ותאחתבחר.4 י ו יתמאפשר הבאות:FASTQה-פלטתבנ

•gzip—ה-קובצישמירתFASTQית .gzipבתבנ

•DRAGEN—קובצישמירתFASTQית .oraבתבנ
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ההפעלה.תצורתהגדרתאתהשלם.5

י• וחכד ןההפעלהתצורתאתלשל BaseSpaceה-לחשבו Sequence Hub,בחרשלךSubmit Runשלח)
BaseSpaceאלשנשלחותהפעלות.הפעלה) Sequence Hubעות המתוכננתההפעלותברשימתמופי
ות ןבמצבהמשתמשיםמערכותעבורוזמינ י.במצבאוענ יד היבר

י• ןההפעלהתצורתהגדרתאתלשמורכד ו י יל ימהכג יתדג Exportבחר,v2קובץבתבנ Sample Sheet
צא י ן( ו י יל ימה)ג Submitהנפתחתברשימהדג Runןהתומכיםהקבצים.הפעלה)(שליחת ו י יל בג

ימה יתוחהדג יובנ יתמורדיםהמשנ יונדרשים*.zipלתיקי המשתמשותבמערכותהפעלותלהתחילכד
י.במצב ואפשרותמקומ יתוחמיקוםנבחראםרקזמינהז י'.נ מקומ '

Illumina DRAGEN RNA

יתוחשלהתצורהאתלהגדירכדיהבאיםבשלביםהשתמש Illuminaב-RNAנ DRAGEN.

וםאתבחר.1 יחוס.גנ הי
יתן,אם וםהשתמשנ יחוסבגנ altללאי aware.

יתאתבחר.2 ישורתבנ י י/ ו שלך.הפלטהמיפ

צריםFASTQקובצישלך.FASTQה-קובצישלעותקלשמוראםבחר.3 ו קובצילשמורבוחראתהאםרקנ
FASTQ.

ותאחתבחר.4 י ו יתמאפשר הבאות:FASTQה-פלטתבנ

•gzip—ה-קובצישמירתFASTQית .gzipבתבנ

•DRAGEN—קובצישמירתFASTQית .oraבתבנ

י].5 ונל י אור קובץהעלה[אופצ יתRNAבי Geneבתבנ Transfer Format (GTF.(

Selectבחר—מקומימצב• Custom File (Local(בחר)י))אישיתמותאםקובץ עבורלהעלאה(מקומ
Uploadאויחידה,הפעלה Custom File (BaseSpace(העלה)]אישיתמותאםקובץ)BaseSpace[(
חוזר.שימושעבור

ןמצב• יאוענ יד Uploadבחר—היבר Custom File (BaseSpace(אישיתמותאםקובץ[העלה
)BaseSpace[(.-קובץ הGTFן י צתרקזמ עלה.שאליההעבודהבקבו הו

עלהGTFשקובץאחרי צתאלהו BaseSpaceשלעבודהקבו Sequence Hub Workgroup,קובץאתבחר
אור הנפתח.בתפריטRNAה-בי

ילאפשראםבחר.6 י.ביטו אל י צ דיפרנ

יאפשרתאם.7 י,ביטו אל י צ ואהאובקרהערךבחרדיפרנ ימה.כלעבורהשו דג
צותאחתבכל ואה,מקבו ימהכלההשו ימתשמסומנתדג יתבקרהכדג ו ימותלכלביחסמושו ותהדג המסומנ

ימות ואה.כדג ימהאםלהשו ילהאינההדג ואהאובקרהערךמכ ו,השו הערך.בתורnaבחרכלשה

ההפעלה.תצורתהגדרתאתהשלם.8

י• וחכד ןההפעלהתצורתאתלשל BaseSpaceה-לחשבו Sequence Hub,בחרשלךSubmit Run
BaseSpaceאלשנשלחותהפעלות.הפעלה)(שלח Sequence Hubעות ההפעלותברשימתמופי

ותהמתוכננת ןבמצבהמשתמשיםמערכותעבורוזמינ י.במצבאוענ יד היבר

1000000109376v05מספרמסמך HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו

34

צוףמערכותמדריך NextSeqהרי NextSeqו-1000 2000



י• ןההפעלהתצורתהגדרתאתלשמורכד ו י יל ימהכג יתדג Exportבחר,v2קובץבתבנ Sample Sheet
צא י ן( ו י יל ימה)ג Submitהנפתחתברשימהדג Runןהתומכיםהקבצים.הפעלה)(שליחת ו י יל בג

ימה יתוחהדג יובנ יתמורדיםהמשנ י,GTFקובץ סופקאם*.zipלתיקי ונל י יונדרשיםאופצ להתחילכד
י.במצבהמשתמשותבמערכותהפעלות ואפשרותמקומ יתוחמיקוםנבחראםרקזמינהז י'.נ מקומ '

RNAב-יחידתאשלIllumina DRAGEN

יתוחשלהתצורהאתלהגדירכדיהבאיםבשלביםהשתמש Illuminaב-יחידתאשלRNAנ DRAGEN.

וםאתבחר.1 יחוס.גנ הי
יתן,אם וםהשתמשנ יחוסבגנ altללאי aware.

י].2 ונל י אור קובץהעלה[אופצ יתRNAבי Geneבתבנ Transfer Format (GTF.(

Selectבחר—מקומימצב• Custom File (Local(בחר)י))אישיתמותאםקובץ עבורלהעלאה(מקומ
Uploadאויחידה,הפעלה Custom File (BaseSpace(העלה)]אישיתמותאםקובץ)BaseSpace[(
חוזר.שימושעבור

ןמצב• יאוענ יד Uploadבחר—היבר Custom File (BaseSpace(אישיתמותאםקובץ[העלה
)BaseSpace[(.-קובץ הGTFן י צתרקזמ עלה.שאליההעבודהבקבו הו

עלהGTFשקובץאחרי צתאלהו BaseSpaceשלעבודהקבו Sequence Hub Workgroup,קובץאתבחר
אור הנפתח.בתפריטRNAה-בי

יתאתבחר.3 ישורתבנ י י/ ו שלך.הפלטהמיפ

צריםFASTQקובצישלך.FASTQה-קובצישלעותקלשמוראםבחר.4 ו קובצילשמורבוחראתהאםרקנ
FASTQ.

ותאחתבחר.5 י ו יתמאפשר הבאות:FASTQה-פלטתבנ

•gzip—ה-קובצישמירתFASTQית .gzipבתבנ

•DRAGEN—קובצישמירתFASTQית .oraבתבנ

יההכנתערכתלסוגזההאשרהתצורהאתבחר.6 י שלך.הספר
Singleבאפשרותבחרתאםלדוגמה, Cell RNA Library Kit ערכה1 יתשל1( י ערכתבתוריחיד)תאשלRNAספר

יההכנת י Typeבחרשלך,הספר Configurationעבור)1(סוג1 Typeהתצורה).(סוג

הברקוד.קריאתאתבחר.7

י].8 ונל י י.UMIה-מזההואתבברקודיםהבסיסיםמספראתערוך[אופצ ו יםמיל אוטומטיבאופןמתבצעהערכ
יבהתאם ערכתהתצורהלסוג יההכנתו י שבחרת.הספר

ןאתבחר.9 ו ו י הגדיל.כ

י].10 ונל י וללקובץבחר[אופצ חדש.אישיתמותאםקובץהעלהאושלךהברקודרצפיאתהכ

ןאישית,מתקדם/מותאםתצורהבסוגמשתמשאתהאם.11 יםהז ורימספרעבורערכ הברקודמיקוםהעקיפה,מחז
.UMIה-מזההומיקום
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ההפעלה.תצורתהגדרתאתהשלם.12

י• וחכד ןההפעלהתצורתאתלשל BaseSpaceה-לחשבו Sequence Hub,בחרשלךSubmit Runשלח)
BaseSpaceאלשנשלחותהפעלות.הפעלה) Sequence Hubעות המתוכננתההפעלותברשימתמופי
ות ןבמצבהמשתמשיםמערכותעבורוזמינ י.במצבאוענ יד היבר

י• ןההפעלהתצורתהגדרתאתלשמורכד ו י יל ימהכג יתדג Exportבחר,v2קובץבתבנ Sample Sheet
צא י ן( ו י יל ימה)ג Submitהנפתחתברשימהדג Runןהתומכיםהקבצים.הפעלה)(שליחת ו י יל בג

ימה יתוחהדג יובנ יתמורדיםהמשנ י,GTFקובץ סופקאם*.zipלתיקי ונל י יונדרשיםאופצ להתחילכד
י.במצבהמשתמשותבמערכותהפעלות ואפשרותמקומ יתוחמיקוםנבחראםרקזמינהז י'.נ מקומ '

Amplicon-בIllumina DRAGEN

יתוחשלהתצורהאתלהגדירכדיהבאיםבשלביםהשתמש Illuminaב-Ampliconנ DRAGEN.

וםאתבחר.1 יחוס.גנ הי

יל.*bedקובץבחר.2 וריםאתהמכ חדש.אישיתמותאםקובץהעלהאולהתמקד,תרצהשבהםהאז
וםודא יחוסשגנ וםתואםBEDה-קובץשלהי יחוסלגנ חדש,אישיתמותאםBEDקובץעבור.1בשלבשנבחרהי

יתהשתמש .name_of_panel_versionNumber.referencegenome.bedהבאה:השםמתןבתבנ

ןמצב• יאוענ יד Uploadבחר—היבר Custom File (BaseSpace(אישיתמותאםקובץ[העלה
)BaseSpace[(.-קובץ הBEDןאישיתהמותאם צתרקזמי עלה.שאליההעבודהבקבו הו

Selectבחר—מקומימצב• Custom File (Local(בחר)י))אישיתמותאםקובץ עבורלהעלאה(מקומ
Uploadאויחידה,הפעלה Custom File (BaseSpace(העלה)אישיתמותאםקובץ)BaseSpace((
חוזר.שימושעבור

ןהמקשראוהנבטשורתאתבחר.3 אנטיםבי ורי ים.הו הסומטי

יתאתבחר.4 ישורתבנ י י/ ו שלך.הפלטהמיפ

י].5 צריםFASTQקובצישלך.FASTQה-קובצישלעותקלשמוראםבחר[מקומ ו קובצילשמורבוחראתהאםרקנ
FASTQ.

צריםFASTQקובצישלך.FASTQה-קובצישלעותקלשמוראםבחר.6 ו קובצילשמורבוחראתהאםרקנ
FASTQ.

ותאחתבחר.7 י ו יתמאפשר הבאות:FASTQה-פלטתבנ

•gzip—ה-קובצישמירתFASTQית .gzipבתבנ

•DRAGEN—קובצישמירתFASTQית .oraבתבנ

ההפעלה.תצורתהגדרתאתהשלם.8

י• וחכד ןההפעלהתצורתאתלשל BaseSpaceה-לחשבו Sequence Hub,בחרשלךSubmit Runשלח)
BaseSpaceאלשנשלחותהפעלות.הפעלה) Sequence Hubעות המתוכננתההפעלותברשימתמופי
ות ןבמצבהמשתמשיםמערכותעבורוזמינ י.במצבאוענ יד היבר

י]• י[מקומ ןההפעלהתצורתהגדרתאתלשמורכד ו י יל ימהכג יתדג Exportבחר,v2קובץבתבנ Sample
Sheetצא י ן( ו י יל ימה)ג Submitהנפתחתברשימהדג Runהתומכיםהקבצים.הפעלה)(שליחת
ן ו י יל ימהבג יתוחהדג יובנ יתמורדיםהמשנ יונדרשים*.zipלתיקי במערכותהפעלותלהתחילכד

י.במצבהמשתמשות ואפשרותמקומ יתוחמיקוםנבחראםרקזמינהז י'.נ מקומ '
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הזרימהותאהארוזההמחסניתהפשרת
יתאתמפשירזהשלב ןנפתחהשלאבשקיתהמחסנ י יתאתהפשרהזרימה.תאאתומכ משלושבאחתהארוזההמחסנ

יראומקרר,טמפרטורה,בקרתעםמיםאמבטהבאות:השיטות ו ו יתהשתמשהחדר.בטמפרטורתא מידבמחסנ
ןאםמחדש.להקפיאהמבליההפשרה,לאחר יתלהשתמשאפשרותלךאי החזרתראההפשרתה,לאחרמידבמחסנ

יםחומרים ןמתכל ו .79בעמודלאחס

ור  ית4אי ארוזהמחסנ

טמפרטורהבקרתעםמיםבאמבטהמחסניתהפשרת

וגחבוש.1 צאאבקהללאכפפותשלחדשז יתאתוהו ן.המחסנ ו מהאחס

צא.2 יתאתהו וםשקיתאתתפתחאלאך,מהקופסההמחסנ י ומינ הכסופה.האל

עהשקיתהפשרת ולהמיםבאמבטמחוררתאוקרו צוף.לכשללגרוםעל י בטמפרטורתהפשרזאתבמקוםבר
במקרר.אוהחדר

יתאתהפשר.3 שעות:6למשך25°Cשלמבוקרתבטמפרטורהמיםבאמבטהארוזההמחסנ

ותלמספרקשרללאס"מ,9.5–10לפחותשלמיםעומקעלשמור• י מפשיר.שאתההמחסנ

טמפרטורה.מבוקר-מיםבאמבט25°Cשלטמפרטורהקבע•

ית• ו ע.מבליהמיםאמבטבתוךהנחמעלה,כלפיפונהכשהתו להטבי

עתנסהאל יתאתלהשקי וזלהמחסנ עותבנ יתאםמשקולות.באמצ ו מעלה,כלפיתפנהלאהשקיתתו
יתאםאו יליתהשפעהתיתכןההפשרה,במהלךתתהפךהמחסנ יעלשל צוף.נתונ י הר
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שעות.8הואהמיםבאמבטהמרביהזמןמשך•

ן• י ו-להפשירא יתב ותזמנ י ותררבותמחסנ ותממספרי י ולהמיםשאמבטהמחסנ יל.יכ לקבלתלהכ
ודראההתואמיםהמיםאמבטיעלמידע י .26בעמודתומךצ

ותתערוםאל• י ומחסנ ו.מעלז ז

צא.4 יתהו יבשהמיםמאמבטמחסנ עותאותהו יר.מגבותבאמצ י נ

במקררמחסניתהפשרת

אבקה.ללאחדשותכפפותחבוש.1

ום.2 יאחדי עדלפנ י,ההפעלהמו ו צאהצפ יתאתהו ןהמחסנ -.15°Cאל-25°Cשלבטמפרטורהמהאחסו

צא.3 יתאתהו וםשקיתאתתפתחאלאך,מהקופסההמחסנ י ומינ הכסופה.האל
יתאתהצב.4 יתכךהחדרבטמפרטורתהמחסנ ו ירזרימתותתאפשרמעלהכלפיתפנהשהתו ו ו בצדדיםא

.ומלמעלה

יתאם ו יליתהשפעהתיתכןמעלה,כלפיתפנהלאהשקיתתו יעלשל צוף.נתונ י הר

שעות.6למשךהחדרבטמפרטורתהפשר.5

יתאתהצב.6 יתכך8°Cעד2°Cשלבטמפרטורהבמקררהמחסנ ו ירזרימתותתאפשרמעלהכלפיתפנהשהתו ו ו א
.בצדדים

יתאם ו יליתהשפעהתיתכןמעלה,כלפיתפנהלאהשקיתתו יעלשל צוף.נתונ י הר

שעות.72מ-תחרוגאלשעות.12במשךבמקררהפשר.7

החדרבטמפרטורתמחסניתהפשרת

אבקה.ללאחדשותכפפותחבוש.1

צא.2 יתאתהו ןהמחסנ .15°C-אל25°C-שלבטמפרטורהמהאחסו

צא.3 יתאתהו וםשקיתאתתפתחאלאך,מהקופסההמחסנ י ומינ הכסופה.האל
יתאתהצב.4 יתכךהמחסנ ו ירזרימתותתאפשרמעלהכלפיתפנהשהתו ו ו .ומלמעלהבצדדיםא

יתאם ו יליתהשפעהתיתכןמעלה,כלפיתפנהלאהשקיתתו יעלשל צוף.נתונ י הר

שעות.16מ-תחרוגאלשעות.9למשךהחדרבטמפרטורתהפשר.5

והמחסניתהזרימהתאהכנת

ן.1 הבא.באופןהזרימהתאאתהכ

a.צא ןחדשזרימהתאהו .8°Cעד2°Cשלבטמפרטורהמאחסו

b.עכדידקות15עד10למשךהחדרבטמפרטורתפתוחההלאהאריזהאתהשאר ו ילמנ ו צאתבעתעיב תאהו
עשהתאמבטיחהכעתהזרימהתאהכנתמהאריזה.הזרימה י ן.החדרלטמפרטורתיג בזמ

עשהאם.2 במקרר:ההפשרהבשיטתשימושנ
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a.צא יתאתהו ןשהופשרההמחסנ .8°Cעד2°Cשלבטמפרטורהמאחסו

b.יתאתהשאר ילפחותדקות15למשךהחדרבטמפרטורתנפתחהשלאהמחסנ צוף.לפנ י ןהר להשאיראי
ותרלמשך אחת.משעהי

ספריותדילול
ולבדנטורציהמשתמשאתהאם יל ותאתמדללזהשלבבמכשיר,וד י וזהספר יכ יההמתאים.הטעינהלר י פתאומיתעל

ונלית י וספים,מדדיםמספקתPhiX1ב-2%שלאופצ ןנ ו ו י ובית.בקרהאובסיסיםשלג ותחי י ןעםבספר ו ו י בסיסיםג
ותישנמוך, יהאחוזאתלהעל י .PhiXב-הפתאומיתהעל

ולדנטורציהמבצעאתהאם יל ותשלוד י י,באופןספר ולדנטורציהמדריךבהשתמשידנ יל ותשלוד י NextSeqב-ספר
NextSeqו-1000 יחסזהשלב.)1000000139235מס'(מסמך2000 וללדנטורציהרקמתי יל במכשיר.וד

לול כוזספרייהדי 2לרי nM

י].1 ונל י אופצ ןPhiX תמיסת 10nMהסר[ ו -.15°Cאל-25°Cשלבטמפרטורהמאחס
PhiXיהעבוררקנדרש י ונליתפתאומיתעל י .בלבדPhiXהפעלתאואופצ

י].2 ונל י אופצ ןולאחרדקות,5למשךהחדרבטמפרטורתPhiXהפשר[ אורסצנט,מבוססת-בשיטהכמתמכ ו ןפל ו כג
Qubit,י וזאתלאשרכד יכ .PhiXה-ר

יתןלאאם וזעםהמשךלכמת,נ יכ .10nMשלר

יהאתערבל.3 י ןPhiXה-אוהספר ורטקס,קצרזמ ןולאחרבו 280שלבכוחסרכזמכ × gאחת.דקהלמשך

עות.4 TweenעםRSBבאמצ וז,כחומר20 יכ ןר ית של24µlלפחותהכ י low-bindבמבחנת2nMספר microtube.
ושאהוראותלקבלת יהבנ י PhiXהוספתראה,PhiXב-פתאומיתעל Controlי) ונל י אופצ .40בעמוד(

ורטקס,קצרזמןערבל.5 ןולאחרבו 280שלבכוחסרכזמכ × gאחת.דקהלמשך

לול כוז2nMספריית די טעינהלרי

low-bindבמבחנתהבאיםהנפחיםאתשלב.1 microtubeי ןכד י 24להכ µlיהשל י וזהמדוללתספר יכ הטעינהלר
המתאים:

יה*סוג י ספר
וז יכ ר
טעינה

)pM(

יהנפח י וזספר יכ בר
2nM )µl(

עםRSBנפח
Tween 20 (µl(

AmpliSeq for Illumina Library
PLUS

750915

Illumina DNA Prep(הכנה)750915

Illumina DNA Prep(הכנה)עם
Enrichment

10001212

1PhiXכנהקטנהספרייההיא צוגעםlluminaשללשימושומו י נוקליאוטידים.שלמאוזןי
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יה*סוג י ספר
וז יכ ר
טעינה

)pM(

יהנפח י וזספר יכ בר
2nM )µl(

עםRSBנפח
Tween 20 (µl(

Illumina Stranded Total RNAעם
Ribo-Zero Plus

750915

Illumina(הכנה) Stranded mRNA
Prep

750915

Illumina DNAללאPCR10001212

TruSeq DNA Nano 350120014.49.6

TruSeq DNA Nano 5501500186

TruSeq Stranded mRNA10001212

100%PhiX6507.816.2

כוזהתחלרשומים,שאינםספריותסוגיעבור* 650טעינה שלמרי pMהבאות.בהפעלותומטב
וטבלה ידוגמהמספקתז וז יכ NextSeqמערכתטעינה.לר ותהכנתערכותלכלתואמת1000/2000 י שלהספר

Illumina,ואולם יתכנ יםי י ו וזשינ יכ י.הטעינהבר האופטימל

ורטקס,קצרזמןערבל.2 ןולאחרבו 280שלבכוחסרכזמכ × gאחת.דקהלמשך

יהאתבקרחשמור.3 י ורךמוכנהשתהיהעדהמדוללתהספר וףלצ צ י .ר
ותאתרצף י וללוהספר וזשד יכ וםהטעינהלר ו.שבובי ולל ד

הבא.באופןהתקדם.4

PhiXהוספתראה,PhiXמוסיףאתהאם• Controlי) ונל י אופצ .40בעמוד(

וPhiXמוסיףאינךאם• יםחומריםטעינתראה,בלבד-PhiXהפעלתמבצעאתהאםא יתמתכל במחסנ
.41בעמוד

PhiXהוספת Control(אופציונלי)

low-bindבמבחנתהבאיםהנפחיםאתשלב.1 microtubeי ןכד י 20להכ µlשלPhiX וז יכ :1nMבר

•PhiX (2 µl) 10nM

•RSBעם  Tween 20 (18 µl(

ורטקס,קצרזמןערבל.2 ןולאחרבו 280שלבכוחסרכזמכ × gאחת.דקהלמשך

1nMשל 1µlהוסף.3 PhiXיה י וזשדוללה24µlשללספר יכ י.הטעינהלר הסופ
יהמוביליםאלהנפחים י על עורפתאומיתל עור.PhiXב-2%כ-שלבשי יםהממשיהשי בהתאםמשתנהבאחוז
יה.שלולכמותלאיכות י הספר

יהאתהשאר.4 י יהעםהספר י צוף.מוכנהשתהיהעדבקרחPhiXב-הפתאומיתהעל י לר
ותאתרצף י יהעםהספר י וםבאותוPhiXב-הפתאומיתהעל וי ו.שב ולל ד
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במחסניתמתכליםחומריםטעינת
ןזהשלב י יתאתמכ צוףהמחסנ י יביםערבובידיעל-לר ותשלוטעינהמראששמולאוהמג י וללותספר תאושלמד

הזרימה.

המחסניתהכנת

יתאריזתאתפתח.1 עתהידיעל-המחסנ ירתהאוקרי ים,גז י ץבמספר ןמהחרי ו י .מהצדדיםבאחדהעל

צא.2 יתאתהו הלחות.סופחואתהאריזהאתהשלךמהאריזה.המחסנ

יתאתהפוך.3 יביםאתלערבבכדיפעמים10המחסנ .המג
יבים יםהרכ ימי יםהפנ י עעשו יל.מצבזהוההיפוך.במהלךנקישותלהשמי רג

הזרימהתאטעינת

וםאריזתאתפתח.1 י ומינ עתהידיעל-הכסופההאל ירתהאוקרי ים,גז י ץבמספר ןמהחרי ו י .מהצדדיםבאחדהעל
ןאם יםחומריםהחזרתראההזרימה,בתאמידלהשתמשבאפשרותךאי ןמתכל ו .79בעמודלאחס

צא.2 מהאריזה.הזרימהתאאתהו
וםאריזתאתבצדהנח י ומינ ירשתצטרךלמקרההלחות,וסופחהאל ן.הזרימהתאאתלהחז ו הלחותסופחלאחס

יסנרתיק-בתוךנמצא ןבחלקהכ ום.אריזתשלהתחתו י ומינ צוףאותםהשלךהאל י יתחיל.כשהר

יתהזרימהבתאאחוז.3 יתכאשרהאפורה,בלשונ ו יתשעלהתו מעלה.כלפיפונההלשונ
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יסוכדיהזרימהתאאתדחף.4 ץלתוךלהכנ ית.שלהקדמישבחלקהחרי המחסנ
ןנקישהקול י י ו.נמצאהזרימהשתאמצ צעהשהטעינהאחריבמקומ יתכהלכה,בו צהבולטתהאפורההלשונ החו

ית. מהמחסנ

יתאתמשוך.5 ית.אתמחזרהזרימה.תאאתלחשוףכדיאותהוהסרלאחורהאפורההלשונ הלשונ

ספריותטעינת

עות.1 יהמכלאתנקב,P1000מסוגחדשפיפטהקצהבאמצ י וםרדידאתודחףהספר י ומינ ותהאל ו ילכדילקצ להגד
.הפתחאת

עכדיהפיפטהקצהאתהשלך.2 ו יהום.למנ ז
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יההוסף.3 י ןהלחלק20µlשלבנפחמדוללתספר ותהנמךזאת,לעשותכדיהמכל;שלתחתו קצהאתבאיטי
ןולאחרהמכל,לתחתיתהפיפטה עהחומר.אתשחררמכ עהימנ ום.ברדידממג י ומינ האל

צוףהפעלתהתחלת רי
צוףהפעלתמתחילזהשלב י הבאים:מהמצביםבאחדר

ןמצב• ותהפעלותרשימתמתוךנבחרתההפעלה—ענ NextSeqשלהבקרהבתוכנהמתוכננ במהלך.1000/2000
צוף, י יהר עליםcBCLה-נתונ BaseSpaceאלמו Sequence Hub.צוף,לאחר י BaseSpaceב-DRAGENהר

Sequence Hubאוטומטית.מופעל

ידימצב• ותהפעלותרשימתמתוךנבחרתההפעלה—היבר NextSeqשלהבקרהבתוכנהמתוכננ 1000/2000.
צוף,לאחר י יתוחהר יאוטומטית.מופעלמתחילבמכשירהנ ישלהפלטקובצ יתוחcBCLה-נתונ יוהנ ב-המשנ

DRAGENים יתמאוחסנ שנבחרה.הפלטבתיקי

ן—מקומימצב• ו י יל ימהג יתדג ובאv2הקובץבתבנ יבאופןמי NextSeqשלהבקרהלתוכנתידנ 1000/2000.
צוף,לאחר י יתוחהר יאוטומטית.מופעלמתחילבמכשירהנ ישלהפלטקובצ יתוחcBCLה-נתונ יוהנ ב-המשנ

DRAGENים יתמאוחסנ ,Proactiveהאפשרותנבחרהאםשנבחרה.הפלטבתיקי Run Monitoring and
Storage (Proactive,יטור ן),הפעלהנ ו צוףהשלמתלאחרואחס י יתןהר יתוחאתלאתחלנ ישומיםדרךגםהנ הי

BaseSpaceשל Sequence Hub.

NextSeqשלהבקרהבתוכנתלהוראותבהתאםהפעלה,הגדר—עצמאימצב• י1000/2000 ורכד צ י ל
י  .cBCLנתונ

יפתיחת יסו ןכ יהבדיקהבמהלךהמג ולהעצמהההפעלהאוההפעלהלפנ ההפעלה.אתלהכשילעל

יםאתהרחק י יפתיחתבמהלךמהמכשירהיד יסו ןכ ירתוהמג יוסג עכד עה.להימנ מפצי
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ןהפעלתהתחלת היברידיתהפעלהאוענ

עתבסעיףשמתוארכפיההפעלה,מצבאתהגדר.1 .18בעמודהפעלהמצבשלתצורהקבי

.(הפעל)Startבחר.2

ן.3 יסהאישוריאתהז BaseSpaceל-שלךהכנ Sequence Hub,ןולאחר Signבחרמכ In(היכנס).

,Proactiveבחרתאם.4 Run Monitoring and Storage (Proactive,יטור ן),הפעלהנ ו צתאתבחרואחס קבו
ילההעבודה צרהשלךההפעלהאתשמכ ו Instrumentב-שנ Run Setupב-המכשיר)הפעלת(הגדרת

BaseSpace Sequence Hub.

צתבחירת ינדרשתעבודהקבו עכד ו אות.למנ י צתלבחורהקפדשג יעבודהקבו שתמשיך.לפנ

.(הבא)Nextבחר.5

שלך.ההפעלהאתבחר.6

יתוח),Analysisשלשהגרסהאשר.7 Run(נ Lengthאורך Secondaryו-הפעלה)( Analysisיתוח י)(נ תואמתמשנ
וכחית.להפעלה הנ

יתוח)Analysisתחת צג(נ יתובמו י_Cloudהכ ןכד י י עלצ יתוחשמתבצ BaseSpaceב-נ Sequence Hub.

.(סקירה)Reviewבחר.8

י].9 ונל י ן[אופצ אישית.המותאםהאינדקסותחלאישיתהמותאםהקריאהתחלשלהמיקומיםאתהז
שלאישיתבהתאמההתחליםמדריךראהאישית,מותאמיםתחליםשלוהוספההכנהעלמידעלקבלת

NextSeq NextSeqו-1000 צריםבדףלבקרהקפד.)1000000139569מס'(מסמך2000 שלהתואמיםהמו
יההכנתערכת י ורךישאתלבדוקכדישלך,הספר יםצ .Illuminaשלאישיתמותאמיםבתחל

י].10 ונל י ןבחר[אופצ ו וסףמידעלקבלתאישית.מותאםמתכ ורראהנ צוףמחז י 95בעמודחשוךר
אילךv1.3בגרסהמשתמשאתהאם NextSeqשלהבקרהתוכנתשלו Illuminaובערכה1000/2000 Stranded

Total RNA Prep with Ribo-Zero Plusו Illuminaבערכהא Stranded mRNA Prep,ן ו אישיתהמותאםהמתכ
י.באופןנבחר אוטומט

י].11 ונל י י[אופצ עכד ולדנטורציהלבצ יל ותשלוד י י,באופןספר ןאתבטלידנ Denatureבתיבההסימו and Dilute
On Boardול(דנטורציה יל ולדנטורציהמדריךראה.המכשיר)בתוךוד יל ותשלוד י NextSeqב-ספר ו-1000

NextSeq .)1000000139235מס'(מסמך2000
NextSeqהבקרהתוכנתבהגדרותמוגדרתמחדלכברירתשנקבעההבחירה 1000/2000.

י].12 ונל י י[אופצ יףכד יתאתלהחל Outputבשדהבחרהפלט,תיקי Folderית ןפלט)(תיקי חדש.מיקוםוהז
Outputהשדה Folderית נדרשזהשדהשלך;המחדלברירתבהגדרותאוטומטיבאופןמאוכלספלט)(תיקי
,Proactiveהאפשרותכאשר Run Monitoring and Storage (Proactive,יטור ן)הפעלהנ ו נבחרת.אינהואחס
,Proactiveבאפשרותבחרתאם Run Monitoring and Storage (Proactive,יטור ן),הפעלהנ ו תחתואחס

Save to BaseSpace Sequence Hubב-(שמירהBaseSpace Sequence Hub(ע יתובמופי Enabledהכ
(מופעל).

Proactiveבאפשרותבחרתאם and Run Monitoring (Proactiveיטור Saveתחתהפעלה),ונ to BaseSpace
Sequence Hubב-(שמירהBaseSpace Sequence Hub(ע יתובמופי (מושבת).Disabledהכ

ןולאחרההפעלהפרטיאתסקור.13 .(הכנה)Prepבחרמכ
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מקומיתהפעלההתחלת

עתבסעיףשמתוארכפיההפעלה,מצבאתהגדר.1 .18בעמודהפעלהמצבשלתצורהקבי

.(הפעל)Startבחר.2

ותבחרתאם.3 י ו ,Proactiveבאפשר Run Monitoring and Storage (Proactive,יטור ן)הפעלהנ ו אוואחס
Proactive and Run Monitoring (Proactiveיטור ןהפעלה),ונ יסהאישוריאתהז BaseSpaceאלשלךהכנ

Sequence Hubןולאחר Signבחרמכ In(היכנס).

,Proactiveבחרתאם.4 Run Monitoring and Storage (Proactive,יטור ן),הפעלהנ ו צתאתבחרואחס קבו
BaseSpaceשלהעבודה Sequence Hubי ןולאחרשלך,ההפעלהאתלשמורכד .(הבא)Nextבחרמכ

צתבחירת ינדרשתעבודהקבו עכד ו אות.למנ י צתלבחורהקפדשג יעבודהקבו שתמשיך.לפנ

Startתחת(בחירה...)...Chooseבאפשרותבחר.5 With Sample Sheetןעם(התחלה ו י יל ימה),ג וטדג ו אלונ
ן ו י יל ימהג צובבעלהדג NextSeqה-במכשירv2העי ן,1000/2000 ונ ידבכ י ןאוהנ ונ ן.הרשתבכ שלשמותשנטע
ןקובץ ו י יל ימהג יםלאדג ול יליכ יםלהכ ו וחדים.תו מי

אילךv1.3גרסאות NextSeqשלהבקרהתוכנתשלו DRAGENשלהגרסהאתאוטומטיתמזהות1000/2000
ןמתוך ו י יל ימה,ג ורךולפיהדג יףאותךינחוהצ יבתDRAGENה-גרסתגרסאות.להחל ותחי מותקנתלהי

יראהההתקנהעלמידעלקבלתבמערכת. ונ .74בעמודתוכנהעדכ

•Instrument Run Setup Usedיתבחר—בשימוש)המכשירהפעלת(הגדרת ילהאשרzipה-.בתיקי אתמכ
ן ו י יל ימהג י.אםתומכים,וקבציםv2הדג ונט ו ןאתבחרלא,אםרל ו י יל ימהג .v2הדג

•Instrument Run Setup Not Usedיתוחהתמיכהשקובץודא—בשימוש)לאהמכשירהפעלת(הגדרת בנ
י יהבאותהממוקםהמשנ י ןנמצאשבהספר ו י יל ימהג .v2הדג

ן ו י יל ימהג יבשנבחרהדג ותחי צובבעללהי י.v2עי ורכד צ י ןל ו י יל ימהג ובדג צ עי ןאתהורד,v2ב ו י יל ג
ימה צרהדג ו Instrumentמתוךשנ Run Setupב-המכשיר)הפעלת(הגדרתBaseSpace Sequence Hub,ו א

יתערוך צובתבנ ןשלv2עי ו י יל ימהג צעתאשרדג NextSeqשלהתמיכהבדףמו מידעלקבלת.1000/2000
וסף ובעלנ צ ןשלv2ודרישותעי ו י יל ימה,ג ןהגדרותראהדג ו י יל ימהג הקבציםשכלודא.84בעמודv2דג

ןמפנהשאליהם ו י יל ימהג יהבאותהממוקמיםהדג ןנמצאשבהתיקי ו י יל ימה.ג הדג

.(סקירה)Reviewבחר.6

י].7 ונל י ן[אופצ אישית.המותאםהאינדקסותחלאישיתהמותאםהקריאהתחלשלהמיקומיםאתהז
שלאישיתבהתאמההתחליםמדריךראהאישית,מותאמיםתחליםשלוהוספההכנהעלמידעלקבלת

NextSeq NextSeqו-1000 צריםבדףלבקרהקפד.)1000000139569מס'(מסמך2000 שלהתואמיםהמו
יההכנתערכת י ורךישאתלבדוקכדישלך,הספר יםצ .Illuminaשלאישיתמותאמיםבתחל

י].8 ונל י ןבחר[אופצ ו וסףמידעלקבלתאישית.מותאםמתכ ורראהנ צוףמחז י 95בעמודחשוךר
אילךv1.3בגרסהמשתמשאתהאם NextSeqשלהבקרהתוכנתשלו Illuminaובערכה1000/2000 Stranded

Total RNA Prep with Ribo-Zero Plusו Illuminaבערכהא Stranded mRNA Prep,ן ו אישיתהמותאםהמתכ
י.נבחר אוטומט

י].9 ונל י י[אופצ עכד ולדנטורציהלבצ יל ותשלוד י י,באופןספר ןאתבטלידנ Denatureבתיבההסימו and Dilute
On Boardול(דנטורציה יל ולדנטורציהמדריךראה.המכשיר)בתוךוד יל ותשלוד י NextSeqב-ספר ו-1000

NextSeq .)1000000139235מס'(מסמך2000
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NextSeqהבקרהתוכנתבהגדרותמוגדרתמחדלכברירתשנקבעההבחירה 1000/2000.

י].10 ונל י י[אופצ יףכד יתאתלהחל Outputבשדהבחרהפלט,תיקי Folderית ןפלט)(תיקי חדש.מיקוםוהז
Outputהשדה Folderית נדרשזהשדהשלך;המחדלברירתבהגדרותאוטומטיבאופןמאוכלספלט)(תיקי
,Proactiveהאפשרותכאשר Run Monitoring and Storage (Proactive,יטור ן)הפעלהנ ו נבחרת.אינהואחס
,Proactiveבאפשרותבחרתאם Run Monitoring and Storage (Proactive,יטור ן),הפעלהנ ו תחתואחס

Save to BaseSpace Sequence Hubב-(שמירהBaseSpace Sequence Hub(ע ופי יתובי Enabledהכ
(מופעל).

Proactiveבאפשרותבחרתאם and Run Monitoring (Proactiveיטור Saveתחתהפעלה),ונ to BaseSpace
Sequence Hubב-(שמירהBaseSpace Sequence Hub(ע יתובמופי (מושבת).Disabledהכ

ןולאחרההפעלהפרטיאתסקור.11 .(הכנה)Prepבחרמכ

עצמאיתהפעלההתחלת

עתבסעיףשמתוארכפיההפעלה,מצבאתהגדר.1 .18בעמודהפעלהמצבשלתצורהקבי

.(הפעל)Startבחר.2

ותבחרתאם.3 י ו ,Proactiveבאפשר Run Monitoring and Storage (Proactive,יטור ן)הפעלהנ ו אוואחס
Proactive and Run Monitoring (Proactiveיטור ןהפעלה),ונ יסהאישוריאתהז BaseSpaceאלשלךהכנ

Sequence Hubןולאחר Signבחרמכ In(היכנס).

,Proactiveבחרתאם.4 Run Monitoring and Storage (Proactive,יטור ן),הפעלהנ ו צתאתבחרואחס קבו
BaseSpaceשלהעבודה Sequence Hubי ןולאחרשלך,ההפעלהאתלשמורכד .(הבא)Nextבחרמכ

Setבחר.5 Up New Runחדשה)הפעלה(הגדר.

Runבשדה.6 Nameןהפעלה),(שם יחודישםהז יי וכחית.ההפעלהאתלזהותכדיהעדפתךלפ הנ
ולההפעלהשם יליכ יםלהכ ו ים,תו י ומר יםאלפאנ ו ו ים.ומקפיםמקפיםמפרידים,ק תחתונ

Readעבור.7 Typeאותכמהבחרקריאה),(סוג :לבצערצףקרי

•Single Readע—יחידה)(קריאה צו ותרוהמהירההפשוטההאפשרותשהוא,אחתקריאהבי .י

•Paired Endיך)(קצה ע—משו צו אותשתיבי יהןשההתאמה,קרי ינ ורב צ יםתי ותנתונ ותרגבוההבאיכ י
ישורותספק יקי ו ותרמד .י

ן.8 וריםמספראתהז עוהמחז צ קריאה:בכלשיבו
ן ורישלמרבימספראי וללהסךאולםאינדקס,מחז ורישלהכ וריקריאהמחז יבאינדקסומחז ותחי נמוךלהי

וריםממספר עהמחז יתעלשמופי ו יתתו עודהמחסנ .27ו

Read ן—)1(קריאה1 ורים.151עד1הז מחז

Index ן—)1(אינדקס1 וריםמספראתהז Indexשלהתחלעבורהמחז 1 (i7(אינדקס ]1)i7.[(להפעלתPhiX-,בלבד
ן י0הז האינדקס.שדותבשנ

Index ן—)1(אינדקס2 וריםמספראתהז Indexשלהתחלעבורהמחז 2 (i5(אינדקס ]2)i5.[(

Read ן—)2(קריאה2 ורים.151עדהז .1קריאהשללערךזההזהערךכללבדרך-מחז

,Proactiveבאפשרותבחרתאם.9 Run Monitoring and Storage (Proactive,יטור ן),הפעלהנ ו בחרואחס
י(בחירה...)...Chooseבאפשרות יבאכד י ןל ו י יל ימה.ג דג
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אילךv1.3גרסאות NextSeqשלהבקרהתוכנתשלו DRAGENשלהגרסהאתאוטומטיתמזהות1000/2000
ןמתוך ו י יל ימה,ג ורךולפיהדג יףאותךינחוהצ יבתDRAGENה-גרסתגרסאות.להחל ותחי מותקנתלהי

יראהההתקנהעלמידעלקבלתבמערכת. ונ .74בעמודתוכנהעדכ

ן ו י יל ימהג יבשנבחרהדג ותחי צובבעללהי י.v2עי ורכד צ י ןל ו י יל ימהג ובדג צ עי ןאתהורד,v2ב ו י יל ג
ימה צרהדג ו Instrumentמתוךשנ Run Setupב-המכשיר)הפעלת(הגדרתBaseSpace Sequence Hub,ו א

יתערוך צובתבנ ןשלv2עי ו י יל ימהג צעתאשרדג NextSeqשלהתמיכהבדףמו מידעלקבלת.1000/2000
וסף ובעלנ צ ןשלv2ודרישותעי ו י יל ימה,ג ןהגדרותראהדג ו י יל ימהג הקבציםשכלודא.84בעמודv2דג

ןמפנהשאליהם ו י יל ימהג יהבאותהממוקמיםהדג ןנמצאשבהתיקי ו י יל ימה.ג הדג

י].10 ונל י ן[אופצ אישית.המותאםהאינדקסותחלאישיתהמותאםהקריאהתחלשלהמיקומיםאתהז
שלאישיתבהתאמההתחליםמדריךראהאישית,מותאמיםתחליםשלוהוספההכנהעלמידעלקבלת

NextSeq NextSeqו-1000 צריםבדףלבקרהקפד.)1000000139569מס'(מסמך2000 שלהתואמיםהמו
יההכנתערכת י ורךישאתלבדוקכדישלך,הספר יםצ .Illuminaשלאישיתמותאמיםבתחל

י].11 ונל י ןבחר[אופצ ו וסףמידעלקבלתאישית.מותאםמתכ ורראהנ צוףמחז י 95בעמודחשוךר

י].12 ונל י י[אופצ עכד ולדנטורציהלבצ יל ותשלוד י י,באופןספר ןאתבטלידנ Denatureבתיבההסימו and Dilute
On Boardול(דנטורציה יל ולדנטורציהמדריךראה.המכשיר)בתוךוד יל ותשלוד י NextSeqב-ספר ו-1000

NextSeq .)1000000139235מס'(מסמך2000
NextSeqהבקרהתוכנתבהגדרותמוגדרתמחדלכברירתשנקבעההבחירה 1000/2000.

י].13 ונל י י[אופצ יףכד יתאתלהחל Outputבשדהבחרהפלט,תיקי Folderית ןפלט)(תיקי חדש.מיקוםוהז
Outputהשדה Folderית נדרשזהשדהשלך;המחדלברירתבהגדרותאוטומטיבאופןמאוכלספלט)(תיקי
,Proactiveהאפשרותכאשר Run Monitoring and Storage (Proactive,יטור ן)הפעלהנ ו נבחרת.אינהואחס

.(הכנה)Prepבחר.14

במכשירמתכליםחומריםטעינת

י.1 ו(שהוסרההזרימהתאטעינתלפנ יתממנ יההאפורה)הלשונ י יתודאהמדוללת,והספר הופשרהשהמחסנ
ורךפעמים10ונהפכה ערבובה.לצ

.(טעינה)Loadבחר.2
NextSeqשלהבקרהתוכנת יאתפותחת1000/2000 יסו ןכ ציאההמג המגש.אתומו
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יתאתהנח.3 יתכאשרבמגשהמחסנ ו יתאתדחף.המכשירבתוךהזרימהותאמעלהכלפיפונההתו ימההמחסנ פנ
עלעד למקומה.שתינ

ירה)Closeבחר.4 י(סג יסכד יתאתלהכנ ימההמחסנ ורפנ יאתולסג יסו ןכ .המג
NextSeqשלהבקרהתוכנת יגה1000/2000 עבורשנסרקוהמתכליםמהחומריםמידעמצ דקות.3כ-כ

י].5 ונל י אופצ Ejectבחר[ Cartridgeצא ית)(הו יאכדימחסנ צ יתאתלהו .המחסנ
י ו ס י ןכ עבורנפתחהמג ציאאחתדקהכ ית.אתומו המחסנ

.(רצף)Sequenceבחר.6

הפעלהלפניבדיקות

יבדיקות אידיקה.בדיקתשלאחריהמכשירמבדיקתמורכבותהפעלהלפנ ו אידיקהבדיקתפל ו אטמיאתמנקבתהפל
ית, ישמעוכךהמחסנ ץ.קולות3-4מהמכשירשי י.מצבזהופצפו ו יבכעתצפ עברהמג הזרימה.תאדרךמו

אידיקהשבדיקתאחרי ו יתןלאהחלה,הפל חוזר.שימושהמתכליםבחומריםלעשותנ

ימועדדקות15כ-המתן.1 יהבדיקותשיסתי ההפעלה.שלפנ
צלחת.השלמהלאחראוטומטיתמתחילהההפעלה מו

יאהמתרחשתאם.2 ורכדישוב)(נסהRetryבחר,המכשירבדיקתבמהלךשג .הבדיקהעללחז
ולבדיקה,מתבצעתכאשר יג וללבדיקהאותהשלהע הנפשה.כ

י.3 ותלפתורכד י ע אותשלב י יאהבהודעותטיפולראהחוזרות,שג .79בעמודשג

הפעלההתקדמותניטור

צוף).Sequencingבמסךהופעתםעםוהמדדיםההפעלההתקדמותאתנטר.1 י (ר

•Estimated run completionערת)הפעלה(השלמת ערים.ההפעלההשלמתושעתתאריך—משו כדיהמשו
צההשלמתזמןלחשב יק,רי ו ערתההפעלההשלמתמדדמד קודמות.הפעלות10צריךהמשו

•Average %Q30צע צעהאחוז—)Q30%(ממו ןקישוריםשלהממו י ןעםבסיסיםב ו י Qצ ≥ 30.

•Projected Yieldיה)(תפוקה ו יהמספר—חז ןקישוריםשלהצפו י בהפעלה.בסיסיםב

•Total Reads PFאות(סה"כ ולותמספר—)PFקרי יךהקצהעםהאשכ אםהמשו י)( ונט ו ןשעובריםרל ו סינ
ים). ונ י (במיל
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•Real Time Demuxוג ן(פיל וגסטטוס—אמת)בזמ לאחר,2קריאהבתחילתמופעלהואכאשרהפיל
ורישלהשלמה אינדקס1אינדקס,1קריאהמחז צגהסטטוס.2ו ו עולאאם(הושלם) גםCompleteכ-י צ בו
י ור ןלאאינדקס.מחז ן.במצבהפעלותעבורזמי ענ

•Real Time Alignmentישור י ן( ישורסטטוס—אמת)בזמ קריאהבתחילתמופעלהואכאשר1קריאהשלהי
ורישלהשלמהלאחר,2 אינדקס1אינדקס,1קריאהמחז ןלא.2ו ן.במצבהפעלותעבורזמי ענ

Q30י עיםהתפוקהומדד וראחרימופי ההפעלה).תחילתלאחרשעות6(כ-26מחז

י.2 ילנטרכד יכ Processבחרואזהבקרהתוכנתתפריטאתבחרהפעלה,תהל Managementיהול יך)(נ .תהל

י.3 Endבחרהפעלה,לבטלכד Runים וסףמידעלקבלת.הפעלה)(סי ותביטולעלנ הפעלהביטולראההפעל
.80בעמוד

צאמהמכשיר.המתכליםהחומריםאתפרוק.4 יתאתהו ימים.3בתוךמהמכשירהמחסנ

מתכליםחומריםפריקת

צוףבהשלמת.1 י Ejectבחרהר Cartridgeצא ית).(הו מחסנ
ציאההתוכנה יתאתמו מהמכשיר.המשומשתהמחסנ

יתאתהסר.2 מהמגש.המחסנ

ית.הזרימהתאאתהסר.3 מהמחסנ

וללהזרימה,תאאתהשלך.4 יביםהכ ים,רכ י ונ יםלסטנדרטיםבהתאםאלקטר ורך.החל באז

י].5 ונל י אופצ צא[ יקוזפקקאתהו ית,בצדIlluminaשללסמלמתחתשנמצאהנ ורמעלהמחסנ ורמתאיםאז י ו(כ א
וזליתלפסולתמכל צבהפקקכאשרמסוכנת),נ ומטה,כלפיאואופקיתמו אינ יםאלפונהו אתנקזשלך.הפנ

יבים יםלסטנדרטיםבהתאםהמשומשיםהמג ורך.החל ןאםבאז יקו יבשלאוטומטיר והמג משךמופעל,אינ
יקוז יהנ ו ודלתל ית.בג המחסנ

וסדרה יביםשלז וללתמג יםחומריםכ ימי יםכ י ותשעשו ים.להי עה,שאיפה,מסוכנ עבלי אוהעורעםומג
ים י ינ וליםהע עהלגרוםעל י ית.לפג ופנ ודהשתמשג י ן,בצ וללמג ןהכ ים,מג י ינ ע וקכפפות,ל מעבדהוחל
ןבהתאם ו יביםטפלהחשיפה.לסיכ יםכפיהמשומשיםבמג ימיתבפסולתשמטפל בהתאםאותםוהשלךכ
יםלחוקים ים,ולתקנ י ור יםהאז יםהלאומי וסףלמידעהחלים.והמקומי אותסביבה,עלנ ובטיחות,ברי

ן י י ןע ו י יל .support.illumina.com/sds.htmlשבכתובתהבטיחותבג

ית,מעטפתאתמחזר.6 ןולאחרהמחסנ יתאתהשלךמכ יב.מחסנ ורראההמג ימיחז יב יתרכ 49בעמודהמחסנ
מידע.לקבלת

יתאתהשלך.7 יב.מחסנ המג
אידיקהמאחרנדרשתאינההפעלהלאחרשטיפה ו ית.עםמושלכתשהפל המחסנ

Closeבחר.8 Doorור ןכדידלת)(סג ו ורהמגשאתמחדשלטע .הביתלמסךולחז
ענתהתוכנה יםאוטומטיבאופןהמגשאתמחדשטו ישנ ית.שלהסרהמאשריםוהחי המחסנ

המחסניתרכיבימיחזור

יתפלסטיקאת יתןהמחסנ ותבהתאםלמחזרנ ורלהנחי צקההפסולתמיחז ורך.החלותהמו וףמולבדוקבאז ורג מיחז
צקההפסולת עלהמו ורךהפו יהמולאובאז י יר ורהוראותמהןהע ות.המיחז יפי הספצ
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ור יתמעטפתלמיחז יביםהםהבאיםהפריטיםהבאות.הפעולותאתבצעהמחסנ ית.שלרכ וחיתהמחסנ השקעיםל
יבשל יםאינםהזרימהותאהמג יתנ ור.נ למיחז

A.זרימהתאמגש
B.זרימהתאמעטפת
C.י יקובכל נ
D.ול שסתוםמכל
E.רוטורשסתוםמכסה
F.תחתונהמעטפת
G.וחית יבשלשקעיםל המג
H.ונהמעטפת י על

יתודא.1 וקזה.שהמחסנ נ

צא.2 יקובכליאתהו ן.הנ מהמתק

העבודה.למשטחבמקבילהמתקןשלהרחבהקצהאתמקם.3

יתאתהנח.4 ן.עמודותמעלהמחסנ ןהמתק ורךאי יתאתלדחוףצ מטה.כלפיהמחסנ
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יתאתישר.5 ות.העמודותשתיעםאחדבקוהמחסנ י האחור

יאתישר.6 יקובכל יתעםאחדבקוהנ ו ןשבחלקהתו ו י ית.שלהעל המחסנ

יעללחץ.7 יקובכל עההנ ו ית.מעטפתאתלהפרידכדימטה,כלפיומהירהחזקהבתנ המחסנ
ופעללאאם ןכוח,מספיקי יתכ יתשמעטפתי יתמעטפתאםבמלואה.תופרדלאהמחסנ באופןתופרדהמחסנ

צאבלבד,חלקי יתאתהו ן,המחסנ ורמהמתק ןולאחרהמעטפת,אתסג וסףכוחהפעלמכ עותנ יבאמצ כל
יקוב. הנ
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צא.8 יקובכליאתהו ית.הנ מהמחסנ

ולהמכסהאתהסר.9 י.הרוטורשסתוםממכל הקדמ

1000000109376v05מספרמסמך HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו

52

צוףמערכותמדריך NextSeqהרי NextSeqו-1000 2000



י.10 הבאות:מהפעולותאחתבצעהזרימה,תאמעטפתאתלהסירכד

ןשטוחראשמברגהכנס• ןהזרימהתאמעטפתבי י וללב ן,המכל ןולאחרהתחתו אותו.הרםמכ

וללהרחיקהכדיהזרימהתאמעטפתאתמשוך• ן.מהמכל התחתו

י.11 וחיתאתלהסירכד ילשלהשקעיםל ולהמכ ן,מהמכל ולשלאחדבצדאחדתופסןנתקהתחתו ן,המכל התחתו
ןולאחר וחיתאתהסרמכ יב.שלהשקעיםל המג

יאתנתק.12 יםשנ ןולאחרהזרימה,תאשבמגשהתופסנ הזרימה.תאמגשאתהסרמכ

ץאתהסר.13 הזרימה.תאממגשהמתכתקפי

יםארבעתאתנתק.14 ולהתופסנ צהידיעל-השסתוםשבמכל וחיתמקצהוהרחקמטהכלפיעליהם,לחי השקעיםל
יב.של המג
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ולאתהסר.15 ןצדומשיכתידיעל-השסתוםמכל ול.שלהתחתו המכל

וחיתאתהשלך.16 יב,שלהשקעיםל יהאשרהמג ילעשו יביםלהכ עשהשלאמג לסטנדרטיםבהתאםשימוש,בהםנ
ים ורך.החל באז

המחסניתמגשניקוי

י ו יק יתמגשנ יבאםרקנדרשהמחסנ ית.מגשעלדלףהמג המחסנ

צא.1 יתאתהו מהמכשיר.המחסנ

וגחבוש.2 ודאבקהללאכפפותשלחדשז ןוביג וסף.מג נ

וזהלבנהתמיסתרסס.3 יכ מטלית.על10%בר

יתמגשאתנקה.4 עותהמחסנ ןולאחרהמטלית,באמצ עותההלבנהתמיסתאתהסרמכ גסה.מטליתבאמצ
וסרלאההלבנהחומראם ידית,י אמי ית.מגשאתיכתיםהו המחסנ

ולתמיסתרסס.5 וזאתנ יכ ית,מגשעל70%בר ידיתאותהוהסרהמחסנ עותמי גסה.מטליתבאמצ

יתמגשאתהחזר.6 הטעינה.למיקוםהמחסנ
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צוףפלט רי
Real-Timeהתוכנהאתמתארזהסעיף Analysis,ןקישורמבצעתאשר י ימקצהבסיסים,ב ונ י ותצ ופולטתאיכ

ים. יעלתלמדנתונ יסוג יםהפלטקובצ ןהשונ הפעלה.לאחראותםלאתרוהיכ

אמתבזמןניתוחשלסקירה
צוףמערכות י NextSeqהר NextSeqו-1000 עלות2000 ישום,RTA3עםפו יתוחתוכנתשלי עאמת,בזמןנ ו במנ
צמותאתמחלצתRTA3המכשיר.של)CE(המחשוב ותהעו ןקישורמבצעתמהמצלמה,שהתקבלומתמונ י בסיסים,ב
ימקצה ונ י ותצ ןלקישוריםאיכ י ישרתבסיסים,ב וחת,PhiXל-ביחסמי ו יםאתומד יהנתונ ורךInterOpה-בקובצ לצ
המכשיר.שלהבקרהבתוכנתהצגה

עכדי ן.המידעאתמאחסנתRTA3עיבוד,זמןשלאופטימיזציהלבצ ו יכר מופסקת,RTA3שלהפעילותאםבז
יוכלמתחדשלאהעיבוד ונתונ ןשמעובדיםההפעל ו יכר יםבז לאיבוד.הולכ

RTA3שלהקלט

ורך ותצריכהRTA3העיבוד,לצ ולותאשראריחיםתמונ ןכל ו יכר י.המערכתבז ופקודותמידעמקבלתRTA3המקומ
הבקרה.מתוכנתההפעלהעל

RTA3שלהפלט

ות ציאחדלכלהתמונ ו עברותהצבעמער ןמו ו יכר ותכאריחים.RTA3אלבז ו,מתמונ סדרהכפלטמפיקהRTA3אל
ןקישורקובצישל י יבסיסיםב ןוקובצ ו ינ יס ןבעל ו י ותצ ים.איכ יתומכותהפלטתפוקותשארכלמסו פלט.בקובצ

אורקובץסוג תי

י ןקישורקובצ י ב
בסיסים

ותחיםמהאריחיםאחדכל ןהקישורבקובץנכללשמנ י )*.cbcl(בסיסיםב
ולמאותואריחיםהמשורשר. אותומסל אחד*.cbclקובץלתוךמקובציםמשטחו

ולכלעבור ומשטח.מסל

י ןקובצ ו ינ צרמהאריחיםאחדכלס ו ןקובץי ןאשר)*.filter(מסנ י י ולאםמצ יםאשכ עוברמסו
ים.דרך מסננ

שלמיקוםקובצי
ולות אשכ

ולותשלמיקוםקובצי ילים)*.locs(אשכ ינטותאתמכ אורד כלעבורYוה-Xה-קו
ול ולשלמיקוםקובץבאריח.אשכ מההפעלות.אחתכלעבורמופקאשכ

יתוחמשמשיםהפלטקובצי יךבהמשךלנ BaseSpaceוב-DRAGENב-התהל Sequence Hub.

בשגיאותטיפול

RTA3צר ו יי ומןקובצ ותבי יהאותםוכ אות.Logsבתיקי י יתטקסטבקובץנרשמותהשג .*.logהקובץבתבנ
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י ומןקובצ עבריםהבאיםהי עדאלמו העיבוד:בסוףהסופיהפלטי

info_00000.logעיםמסכם בהפעלה.חשוביםאירו

error_00000.logאותמפרט י עושג הפעלה.במהלךשאיר

warning_00000.logעואזהרותמפרט הפעלה.במהלךשאיר

הזרימהתאאריחי

וריהםאריחים יםהדמיהאז אריח.לכלאחתתמונהמצלמתהמצלמההזרימה.תאעלקטנ

NextSeqהזרימהבתא 1000/2000 P1הזרימהבתאהכל.בסךאריחים32ישNextSeq 1000/2000 P2132יש
NextSeqהזרימהבתאהכל.בסךאריחים 2000 P3הכל.בסךאריחים264יש

יב תארכ
הזרימה

זרימהתא
NextSeq

1000/2000
P1

זרימהתא
NextSeq

1000/2000
P2

זרימהתא
NextSeq
2000 P3

אור תי

ים ול ולים112מסל ללאאולםאופטית,מופרדיםהמסל
אידיתהפרדה ו צים.שלפל ו ער

ית222משטחים ,P1הזרימהתאיהדמי P2-וP3צעת מבו
י ןבשנ ו י ן.משטחים: העל תחילהוהתחתו

צעת ןהמשטחשלההדמיהמבו ו י שלהעל
אריח.

בכלענפים
ול מסל

ולעמודההואענף466 זרימה.תאשלבמסל

ורומתארענף,שלחלקהואאריח41111בענףאריחים אז
צעה הזרימה.בתאהדמיהלושבו

אריחיםסה"כ
צרו ו שנ

וללהאריחיםמספר32132264 וההכ למכפלהשו
וליםהבאה: ×ענפים×משטחים×מסל
ענף.אריחים ל

י5טבלה  יח הזרימהתאאר

לאריחיםשמותמתן

צגאשרספרותארבעבןמספרהואהאריחשם י ן1205האריחשםלדוגמה,הזרימה.בתאהאריחמיקוםאתמי י י מצ
ן,משטח ו י .05אריח,2ענףעל

צגתהראשונההספרה י ןעבור1המשטח:אתמי ו י ן.עבור2אוהעל התחתו

יההספרה י צגתהשנ י ו,1,2,3,4,5הענף:מספראתמי .6א
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ותהספרותשתי ונ ותהאחר צג י ציאהבקצה01מ-מתחילהמספור,1-4הענפיםמספריעבורהאריח.מספראתמי הי
יסה.בקצה11עדהזרימה,תאשל יסה,בקצה01מ-מתחילהמספור,5-6הענפיםמספריעבורהכנ בקצה11עדהכנ

ציאה. הי

1000000109376v05מספרמסמך HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו

57

צוףמערכותמדריך NextSeqהרי NextSeqו-1000 2000



אמתבזמןניתוחעבודה שלזרימת
ולותאחדכלשלהמיקוםאתמתעדרישום ות.בעלהזרימהבתאמהאשכ י התבנ

ץ ו צמותחיל צמהערךאתקובעעו ולות.אחדכלשלהעו מהאשכ

ן פאזה.וקדם-פאזהשלההשפעותאתמתקןפאזהתיקו

ןקישור י ןקישורקובעבסיסיםב י ול.לכלבסיסיםב אשכ

ן ו י ותצ ןמקצהאיכ ו י ותצ ןקישורלכלאיכ י בסיסים.ב

רישום

ישרהרישום עלמערךביחסתמונהמי ו-שלהמסובבהריבו ות.בעלהזרימהבתאפתחיםננ י המערךבשלהתבנ
ו-שלהמסודר ינטותפתחים,הננ אורד וה-Xה-קו  Yולכלשל עותהןבאריחאשכ ולותמיקומימראש.קבו האשכ
ולמיקוםבקובץנכתבים הפעלה.כלעבור)s.locs(אשכ

ותשלהרישוםאם ורכלשהןהדמי צריםלאנכשל,במחז ו ןקישוריםנ י וראריחאותועבורבסיסיםב השתמשזה.במחז
Sequencingב- Analysis Viewerי ולזהותכד ותרישומיאיל ו.הדמי נכשל

לוץ עוצמותחי

ץהרישום,לאחר ו צמותחיל צמהשלערךמחשבהעו ו-כלעבורעו ןנכשל,הרישוםאםנתונה.בתמונהפתחננ י א
צמהאתלחלץאפשרות אריח.אותושלהעו

ן פאזהתיקו

ובתבמהלך צוף,תג י ולDNAגדילכלהר ור.לכלאחדבבסיסמתארךבאשכ כאשרמתרחשותפאזהוקדם-פאזהמחז
צאגדיל ו ץי ורשללפאזהמחו ודמחז י.האיג וכח הנ

מעוכב.הבסיסכאשרמתרחשתפאזה

מקדים.הבסיסכאשרמתרחשתפאזהקדם-
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ור  פאזהוקדם-פאזה5אי

A.צרבסיסעםקריאה ו פאזהשי
B.צרבסיסעםקריאה ו פאזה.קדם-שי

RTA3ן יםאיכותאתממקסםובכךפאזה,והקדם-הפאזההשפעותאתמתק ורבכלהנתונ ההפעלה.לאורךמחז

ןקישור בסיסיםבי

ןקישור י וG,C,A(בסיסקובעבסיסיםב וללכל)Tא ןאריחאואשכ ורנתו י.במחז יפ צוףמערכותספצ י NextSeqהר
NextSeqו-1000 צוףמשתמשות2000 י יבר צים,בשנ ו ותשתירקמצריךאשרער יםאתלקודדכדיהדמי עבורהנתונ

י ארבעה ס ץאחד,DNAבסי ץואחדהירוקמהערו ו הכחול.מהער

עדר וההקשריםהי עדרשלמצב.Nבאותמז ולכאשרמתרחשקשריםהי יםאשכ ן,דרךעוברלאמסו כשרישוםמסנ
ולאונכשל, מההדמיה.מוסטכשאשכ

צמות ולותאחדכלשלהעו ותמחולצותמהאשכ ותוהכחולההירוקהמההדמי וומושו ו,ז ותכךלז ארבעשמתקבל
ות וסי ותאחתכלנפרדות.אוכל וסי יךלבסיס.תואמתמהאוכל ןהקישורתהל י וקובעבסיסיםב יהלאיז וסי יךאוכל שי

ול.כל אשכ

ץבסיס ץירוקערו ו צאהכחולער תו

A1
וכח) (נ

1
וכח) (נ

ולות יםאשכ יג צמהאתשמצ ציםהעו ו והכחול.הירוקבער

C0
וכח)(לא נ

1
וכח) (נ

ולות יםאשכ יג צמהאתשמצ ץהעו בלבד.הכחולבערו

G0
וכח)(לא נ

0
וכח)(לא נ

ות ול יםשאינםאשכ יג צמהמצ ולבמיקוםעו ע.אשכ ידו

T1
וכח) (נ

0
וכח)(לא נ

ות ול יםאשכ יג צמהאתשמצ ץהעו בלבד.הירוקבערו

ןקישורים6טבלה  י צוףבסיסיםב י צים2עםבר ו ער
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ור  ותיתהמחשה6אי צמותשלחז ותעו ול אשכ

ולכלשלהצבע Sequenceב-Baseה-%לתרשימיתואםאשכ Analysis Viewer (SAV(-ובBaseSpace
Sequence Hub Run Data by Cycle;ותאמוריםאינםהצבעים ציםתואמיםלהי ו ער והכחול.הירוקל

ן אשכולותהעברתמסנ

ןRTA3ההפעלה,במהלך יםמסנ יםנתונ ולמי יג אותלהסירכד ןקרי ים.איכותשלבסףעומדותשאינ ולותהנתונ אשכ
ולותחופפים ותואשכ מוסרים.נמוכהבאיכ

יתוחעבור ינ צים,בשנ ו וסיהמבוססת-במערכתמשתמשRTA3ער יאוכל עכד צמת(מדידתהטוהרמידתאתלקבו עו
ןקישורשלהטוהר) י ולותבסיסים.ב ןאתעובריםאשכ ו ותרלאשלהטוהררמתכאשר)PF(הסינ ןמקישורי י ב
ורים25ב-אחדבסיסים יםהמחז ישורנכלל,הואכאשרשנקבע.סףמערךנמוכההראשונ ורמתבצעPhiXי 26במחז

ולותעבוראריחיםשלמשנהבמערכת- ן.אתשעברואשכ ו ינ ולותהס ןאתעובריםשלאבאשכ ו עותלאהסינ מתבצ
ןקישורפעולות י ישור.בסיסיםב י ו

כותציוני אי

ן ו י ותצ ןאיכ ו י צ )Q(יתהוא ןלאלקישורההסתברותשלתחז ו ןנכ י ןבסיסים.ב ו י ותרגבוהQצ ןקישורפירושוי י ב
ותר,גבוההבאיכותבסיסים ותרגבוהההסתברותעםי ן.שיהיהלכךי י ןשנקבעאחריתק ו י צאות,Qה-צ התו
ינרשמות ןהקישורבקובצ י ).*.cbcl(בסיסיםב

ן ו י ותעלתמציתימסרמעבירQה-צ י ו ותהסתבר אות.קטנ י ילשג ונ י ותצ יםהאיכ צג ו ן. הואXכאשר,Q(X)כ-מי ו י הצ
יגההבאההטבלה ןהקשראתמצ ןבי ו י ותצ יאה.והסתברותאיכ לשג

1000000109376v05מספרמסמך HEB

ן.בהליכילשימושלאבלבד.מחקרילשימוש אבחו

60

צוףמערכותמדריך NextSeqהרי NextSeqו-1000 2000



ן ו י יאההסתברותQQ(X)צ לשג

Q400.0001)110,000מתוך(

Q300.001)11000מתוך(

Q200.01)1100מתוך(

Q100.1)110מתוך(

ן כותציו ודיווחאי

ן ו י ותצ ורמישלסדרהמחשבהאיכ יג ו ןקישורכלעבורחיז י ןולאחרבסיסים,ב יבערכימשתמשמכ ו לחפשכדיהחיז
ןאת ו י צרותהאיכותטבלאותאיכות.בטבלתQה-צ ו ינ ילספקכד י ו ותחיז וקאיכ י יבד הפעלותעבוראופטימל

צרות ו עותהנ יפיתתצורהבאמצ צוףפלטפורמתשלספצ י ימיה.וגרסתר כ

ן ו י ותצ וריתםשלמתוקנתגרסהעלמבוססהאיכ .Phredאלג

י צוףמערכותעבורQה-טבלתאתלהפיקכד י NextSeqהר NextSeqו-1000 ו,2000 ע צותשלושנקב שלקבו
ןקישורים י וקהפיעל-בסיסים,ב ולותהחל ותשללאשכ ונ יתכ ו ותהחיז יפי ו.הספצ ץלאחרהלל הקישוריםשלהקיבו

ן י אותקצבבסיסים,ב י צעהשג צות,משלושאחתכלעבוראמפיריתחושבהממו יהקבו ונ י צ נרשמוהמתאימיםQה-ו
ותלצדQה-בטבלת ונ יתכ ו צה.לאותההתואמותהחיז ישלושהרקשהם,כמותקבו ונ י יםQצ י י,RTA3ב-אפשר ונ י צ ו

וQה- יםהלל צג י אותקצבאתמי י צעהשג צהשלהממו ןמתן(הקבו ו י ככלל,).61בעמודRTA3עםמפושטQצ
צאה ןהיאזהמצבשלהתו ו י ותצ עםמפושט,איכ יקזאתו ו צותשלושמאוד.מד תואמותהאיכותבטבלתהקבו
ןלקישורים י יתברמה),Q15(<שוליתברמההבסיסיםב ונ ינ להןומוקצים),Q30(>גבוההובאיכות),Q20(~ב
ים ונ י יםהצ יפי וסף,בהתאמה.,37ו-,12,23הספצ עדרשללמצביםבנ ןמוקצהקישור,הי ו י ן,2צ י ושא מודלתוקף.ל

וחשלזה ו י ןעלד ו י ןשטחאתמצמצםQצ עמבליהפסרוחבדרישותואתהאחסו וקעללהשפי י עים.הד ו צ והבי

ור  ןמתן7אי ו י RTA3עםמפושטQצ
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צוףשלפלטקובצי רי
אור,קובץסוג הקובץושםמיקוםתי

ןקישורקובצי י ב
משורשריםבסיסים

ולותאחדכל ותחיםמהאשכ ןקישורבקובץנכללהמנ י צבוראשרמשורשר,בסיסיםב
ור,לכלאחדבקובץ ולמחז וללהצבורהקובץומשטח.מסל ןהקישורקובציאתכ י ב

ןואתששורשרוהבסיסים ו י ותצ ול.כלשלהמקודדהאיכ ןהקישורקובציאשכ י ב
BaseSpaceב-בשימושנמצאיםהמשורשריםהבסיסים Sequence Hubו ב-א

bcl2fastq2.
Data/Intensities/BaseCalls/L001/C1.1

L[lane]_[surface].cbcl,לדוגמהL001_1.cbcl

י שלמיקוםקובצ
ולות אשכ

ולותמיקוםקובץזרימה,תאכלעבור וללבינאריאשכ ינטות ה-אתכ אורד שלXYקו
ולות ו-לפריסתתואמתאשרמשושהפריסהבאריח.האשכ הזרימהתאשלפתחהננ

ינטות.אתמראשמגדירה אורד הקו
Data/Intensities

s_[lane].locs

י ןקובצ ו ינ ןקובץס ןהמסנ י י ולאםמצ יםאשכ ים.דרךעברמסו ןקובצימסננ ו ינ צריםהס ו ורנ במחז
עות26 י25באמצ ור ים.מחז צראריחלכלנתונ ו ןקובץנ ו ינ אחד.ס

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

י יתןInterOpקובצ יגנ ילהצ וחקובצ ו י יםד י עותבמכשירבינאר אוהמכשיר,שלהבקרהתוכנתבאמצ
ץ וSAVב-למכשירמחו BaseSpaceא Sequence Hub.י יםInterOpה-קובצ מתעדכנ

ההפעלה.במהלך
ית InterOpתיקי

וריםמספרההפעלה,שםאתמפרטהפעלהפרטיקובץ אינדקסקריאתישלקריאהאםקריאה,בכלהמחז
צרההפעלהפרטיקובץהזרימה.בתאוהאריחיםהענפיםמספרומה ו בתחילתנ

ההפעלה.
]Root folder[,RunInfo.xml

DRAGENב-משניניתוחשלפלטקובצי
DRAGENפלטפורמת Bio-ITיתוחממשיכה צוףפלטבנ י ורותבאחתשימושידיעל-במכשיר,הר ינ יתוחמצ הנ

הבאים.

BCLהמרת•

נבטשורת•

•RNA

•Enrichment

•RNAיחידתאשל

•DNA Amplicon
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ורותאחדכלעלמידעמספקזהסעיף ינ וסףפלט.קובץעלמידעלרבות,DRAGENשלמהצ צירתבנ י יםל קבצ
ים יפי ור,לכלהספצ ינ יתוחמדדיםמספקDRAGENצ הדוחותואתsample_name>.metrics.json<בקובץמהנ
ורבהמתוארים ינ וסףמידעלקבלת.67בעמודDRAGENב-BCLהמרתצ ן,DRAGENעלנ י י שלהתמיכהאתרדףבע
DRAGENפלטפורמת Bio-IT.

ורותכל ינ קובצישלובדחיסהכקלטהמשמשיםBCLקובצישלהדחיסהבביטולתומכיםDRAGENשלהצ
BAM/CRAMכפלט.המשמשים

י פלט:קובץשיקול

ורותעבור• ינ ,RNAנבט,שורתצ Enrichment-וDNA Ampliconיתוחמפעיליםאשר תתבצעלאבמכשיר,נ
י שלהעלאה BaseSpaceאלBAMקובצ Sequence HubהאפשרותנבחרהאםProactive, Run Monitoring

and Storage (Proactive,יטור ן).הפעלהנ ו ואחס

DRAGENשלEnrichmentצינור

ור ינ ותתומךDRAGENשלEnrichmentצ ונ עשהאםהבאות.בתכ DRAGENב-שימושנ ו3.7 מאוחרתבמהדורהא
ותר, ידולסומטיבמצבוגםנבטשורתבמצבגםתמיכהישי בלבד).(ג

וג• ימותפיל דג

י• ו ישור,מיפ י ןלרבותו ו יםוהכפלתמי סימונ

ןקישור• י אנטיםב יםורי קטנ

ןקישור• י אנטיםב יםורי י מבנ

עכדי ןקישורלבצ י אנטים,ב ולהכרחיורי ן*.bedקובץלכל ו י יל ימהבג ואוהדג ינ י ב-המכשירהפעלתבהגדרותלצ
BaseSpace Sequence Hub.יקישור ןמבנ י אנטיםב צרורי ו אותעבוררקנ יךקצהעםקרי נבט.שורתובמצבמשו

DRAGENב-משתמשאתהאם Enrichmentאילך,3.8גרסה ןבאפשרותךו י ההתחלהבנקודתהרעששלקובץלהז
עיםאתלשפרכדי ו צ י.במצבהבי יבואראהסומט יי .17בעמודרעשבסיסקובצ

ור ינ צרהצ ו הבאים.הפלטקובציאתי

יב פלטקובץשםסוגרכ

ישור י י/ ו וBAMמיפ א
CRAM

•>sample_name>.bam,ו א
•>sample_name>.cram

ןקישור י אנטיםב יםורי ו-VCFקטנ
gVCF*

•<sample_name>.hard-filtered.gvcf.gz
•<sample_name>.hard-filtered.vcf.gz

ןקישור י אנטיםב יםורי י VCF•<sample_name>.sv.vcf.gzמבנ

נבט.שורתמצבעבוררקזמיניםgVCFפלטקובצי*

DRAGENשלנבטשורתצינור

ור ינ ותתומךDRAGENשלנבטשורתצ ונ הבאות:בתכ

וג• ימותפיל דג
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י• ו ישור,מיפ י ןלרבותו ו יםוהכפלתמי סימונ

ןקישור• י אנטיםב יםורי קטנ

ןקישור• י אנטיםב יםורי י אותעבורמבנ יךקצהעםקרי משו

ןקישור• י אנטיב ומיםעבורעותקיםמספרורי יםגנ ושי אנ

ומיםעבורהרחבותעלחזרה• יםגנ ושי אנ

י• ור ותאז וטי יג ומיםעבורהומוז יםגנ ושי אנ

•]DRAGEN v3.8ו ותר]מאוחרותגרסאותא יי יהו CYP2D6ז

יקישור ןמבנ י אנטיםב צרורי ו אותעבוררקנ יך.קצהעםקרי משו

ור ינ צרהצ ו הבאים.הפלטקובציאתי

יב פלטקובץשםסוגרכ

ישור י י/ ו וBAMמיפ א
CRAM

•>sample_name>.bam,ו א
•>sample_name>.cram

ןקישור י אנטיםב יםורי gVCF•<sample_name>.hard-filtered.gvcf.gzו-VCFקטנ
•<sample_name>.hard-filtered.vcf.gz

ןמקשר אנטיםבי יםורי י VCF•<sample_name>.sv.vcf.gzמבנ

י אנט VCF•>sample_name>.cnv.vcf.gzעותקיםמספרורי

VCF•>sample_name>.repeats.vcf.gzהרחבהעלחזרה

י ור ותאז וטי יג BED•>sample_name>.roh_metrics.csvו-CSVהומוז
•>sample_name>.roh.bed

י ו יה CYP2D6TSV•>sample_name>.cyp2d6.tsvז

DNAצינור AmpliconשלDRAGEN

ור ינ ותתומךDRAGENשלהצ ונ הבאות:בתכ

וג• ימותפיל דג

י• ו ישור,מיפ י ןלרבותו ו יםוהכפלתמי סימונ

ןקישור• י אנטיםב יםורי י.במצבאונבטשורתבמצבקטנ סומט

עכדי ןקישורלבצ י אנטים,ב ולהכרחיורי ן*.bedקובץלכל ו י יל ימהבג ואוהדג ינ י ב-המכשירהפעלתבהגדרותלצ
BaseSpace Sequence Hub.

ור ינ צרהצ ו הבאים.הפלטקובציאתי
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יב פלטקובץשםסוגרכ

ישור י י/ ו וBAMמיפ א
CRAM

•>sample_name>.bam,ו א
•>sample_name>.cram

ןקישור י אנטיםב יםורי ו-VCFקטנ
gVCF*

•<sample_name>.hard-filtered.gvcf.gz
•<sample_name>.hard-filtered.vcf.gz

נבט.שורתבמצברקזמיניםgVCFפלטקובצי*

DRAGENשלRNAצינור

ור ינ ותתומךDRAGENשלRNAה-צ ונ הבאותבתכ

וג• ימותפיל דג

י• ו ישור,מיפ י ןלרבותו ו יםוהכפלתמי סימונ

י• ו יה יז גנטיאיחו

ימות• תעתיקיםכ

•]DRAGEN v3.8,ו ותר]מאוחרתגרסהא יי ו ןביט יג אל י צ דיפרנ

י ורכד צ י יל ןפלט,קובצ י י ןGTFקובץצ ו י יל ימהבג יםgenes.gtf.gzהמחדלברירתשערךודאאוהדג וםעםקי גנ
יחוס. הי

ור ינ צרהצ ו הבאים.הפלטקובציאתי

יב אורפלטקובץשםסוגרכ תי

ישור י י/ ו וBAMמיפ א
CRAM

•>sample_name>.bam,
ו א

•>sample_name>.cram

ישורפלט במפרטהעומדי
.SAMשל

י ו יה יז ילטקסטגנטיאיחו _sample<•רג
name>.fusion_

candidates.preliminary

•>sample_
name>.fusion_

candidates.final

עמדים• ימו ילאיחו לפנ
ים.החלת מסננ

עמדים• ימו לאחרלאיחו
ים.החלת מסננ

ימות ילטקסטתעתיקיםכ _sample•רג
name.quant.genes.sf

•sample_
name.quant.sf

צאות• ימותתו כ
ן.ברמתתעתיקים הג

צאותכל• ימותתו כ
התעתיקים.
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יב אורפלטקובץשםסוגרכ תי

י יביטו אל י צ ןPNGדיפרנ י י הפלטקובציבטבלתע
יםשלהבאה י הביטו

ים. י אל י צ הדיפרנ

ורכדי צ י יל פלט,קובצ
ואהלהגדירהכרחי השו
ן ו י יל ימה.בג הדג

ימופעלכאשרמתקבליםהבאיםהקבצים יביטו אל י צ .דיפרנ

אורקובץשם תי

Control_vs_Comparison.differential_
expression_metrics.csv

יל יתוחמדדימכ יםשלנ י ים.ביטו י אל י צ דיפרנ

Control_vs_
Comparison.genes.counts.csv

אותמספראתמתאר ןלכלהממופותהקרי אחתכלעבורג
ימות צותמהדג ואה.הבקרהבקבו וההשו

Control_vs_
Comparison.genes.heatmap.png

ישלחוםמפת יםשלהביטו יגנ יםבעל י יםביטו י אל י צ דיפרנ
ימותעבור צותדג ואה. מפתהבקרהבקבו החוםוההשו

יגה יםרקמצ יםעםגנ י יםביטו י אל י צ ידיפרנ Pערךבעל
ישנם.05<-.מתואם ותראם  ים30מ-י יםעםגנ י ביטו

ים, י אל י צ עשהדיפרנ ים30ב-רקשימושנ יםהגנ יהמוביל בעל
ים י ים.הביטו י אל י צ שלבהתכנסותכשלשלבמקרההדיפרנ

DESeq1,ו ןאםא יםאי יגנ יבעל י,ביטו אל י צ הקובץדיפרנ
צר.לא ו נ

Control_vs_
Comparison.genes.ma.png

יל אציהאתמכ ורי ייחסישלהו ןשלהביטו שלכפונקציההג
צמת צעת. האותעו יגכדיהממו ןההבדליםאתלהצ בי

ידות עוהמד צ ימות,בשתישבו שלהמרהמבצעהתרשיםהדג
ים יחסMלסולמותהנתונ י)( וגריתמ צע),Aו-ל ולאחר(ממו

ן צרמכ ו יגMAה-הערכים. תרשיםשלתרשיםי יאת מצ ו השינ
יתןlog2שלבכפולות יחסםשנ י ןלמשתנהל יעלנתו פנ
ע צ ורמלותספירותשלהממו ימות.כלעבורמנ ערךאםהדג

נקודותאדומות.הנקודות,0.1מ-נמוךהמתואםPה-
ץשנמצאות ןמחו ו ותלחל צג פתוחים.כמשולשיםבתרשיםמו
יםמעלהכחץהנראיםמשולשים צג י ימי ו וגריתמישינ ל

י. וב יםמטהכחץהנראיםמשולשיםחי צג י ימי ו וגריתמישינ ל
י. יל של

Control_vs_
Comparison.genes.pca.png

יגתרשים יאתהמצ יביםשנ יםהרכ י אתשמסביריםהעיקר
ות.עיקר השונ

Control_vs_Comparison.genes.res.csvיל צאותמכ יאתמתארותאשר,DESeq2תו צע,הביטו הממו
log2י),(כפל ו יאתשינ Pה-ערך,Pה-ערך,log2שלהתקןשג

יוסטטוסהמתואם, ים.אחדכלשלהביטו מהגנ

Control_vs_
Comparison.genes.rlog.csv

יל ותספירותמכ וגריתמיתטרנספורמציהשעברומתוקננ ל
.DESeq2ידיעל-המחושבות
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DRAGENב-יחידתאשלRNAצינור

DRAGENותתומך ונ הבאות:בתכ

וג• ימותפיל דג

י• ו ישור,מיפ י ןלרבותו ו יםוהכפלתמי סימונ

וג• ו י יםתאיםס וגנ

י ורכד צ י יל ןפלט,קובצ י י ןGTFקובץצ ו י יל ימהבג יםgenes.gtf.gzהמחדלברירתשערךודאאוהדג וםעםקי גנ
יחוס. הי

ור ינ צרהצ ו הבאים.הפלטקובציאתי

יב פלטקובץשםסוגרכ

ישור י י/ ו וBAMמיפ א
CRAM

•>sample_name>.bam,ו א
•>sample_name>.cram

וג ו י ןס ,TSVתא/ג CSV-ו
MTX

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

יתוחדוחות HTML>sample_name>.dragen.scrna-report.*.htmlנ

DRAGENב-BCLהמרתצינור

ור ינ ימשתמשDRAGENב-BCLה-המרתצ וBCLבנתונ צר ו צוףהפעלתמתוךשנ י ןובמידעשלךהר ו י יל ימהמג הדג
ימות.אחתכלעבורFASTQקובץלהפיקכדי .sample_name>.fastq.gz<הואFASTQה-קובץשםמהדג

ור ינ צרהצ ו הבאים.הדוחותאתי

יב פלטקובץשםסוגרכ

וג CSV•Demultiplex_Stats.csvפיל

י CSV•Adapter_Metrics.csvמתאםמדד

ות ודתי CSV•Index_Hopping_Counts.csvמדדיםתנ

עיםלאברקודים יםידו CSV•Top_Unknown_Barcodes.csvמוביל

לוגסטטיסטיקתדוח פי

וגסטטיסטיקתדוח וללהפיל אותמספרעלמידעכ ןקרי ימהלכלמוקצותאשרההעברהמסנ ןדג ו י יל ימה.בג כלהדג
אות ןהקרי יכותשאינ ימהבבירורמשו ימתלדג ותמסו וג אותמסו ו.שלאכקרי ע וללגםהדוחנקב יעלמידעכ ונ י צ
ות אותבסיסיםשלהאיכ ןבקרי ו)PF(ההעברהמסנ ימה.לכלשהוקצ דג

נכלל.הבאהמידע
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אורמדד תי

ול ולמסל ימהשבוהזרימהבתאהמסל צפה.הדג רו

SampleIDימהמזהה ןמתוךהדג ו י יל ימה.ג ימתקריאהאםהדג ימה,תואמתאינהמסו לדג
צגבשדה יתובמו .נקבעה)(לאundeterminedהכ

ןמתוך2אינדקסוקריאת1אינדקסקריאתשלהשרשוראינדקס ו י יל ימה,ג כשהןהדג
עותמופרדות ימתקריאהאםמקף.באמצ ימה,תואמתאינהמסו בשדהלדג

צג יתובמו .נקבעה)(לאundeterminedהכ

אותמס' אותמספרקרי וPFה-קרי ימהעבורשפולג ולהדג ן.במסל י ו שצ

אותמס' אינדקסקרי
מושלמות

אותמספר והמשולביםהאינדקסלרצפימושלמתהתאמהשלהןהקרי ינ ו שצ
ן ו י יל ימה.בג הדג

אותמס' עםאינדקסקרי
י-מצב אחדהתאמהא

אותמספר וללותהקרי יאההכ והמשולביםהאינדקסברצפיאחתשג ינ ו שצ
ן ו י יל ימה.בג הדג

≥ערךעםבסיסיםמס'
Q30 (PF(

וללהבסיסים,מספר אותתואמיםאשרמתאמים,כ איכותסףשעוברותלקרי
.Q30של

ן ו י ותצ עאיכ צ ן)PF(ממו ו י ותצ צעהאיכ אותהממו ימההתואמותלקרי וללדג ן.במסל י ו וללהערךשצ כ
מתאם.בסיסי

מתאםמדדידוחות

וללהמתאםמדדיקובץ ימותבסיסימספראתכ יכיםאשרוהמתאםהדג קריאה.לכלמשו

נכלל.הבאהמידע

אורמדד תי

ול ולמסל ימהשבוהזרימהבתאהמסל צפה.הדג רו

Sample_IDימהמזהה ןמתוךהדג ו י יל ימה.ג ימתקריאהאםהדג ימה,תואמתאינהמסו צגבשדהלדג מו
יתוב .נקבעה)(לאundeterminedהכ

ןמתוךindex1הרצףאינדקס ו י יל ימה.ג ןלאהאינדקסאםריקהשדההדג י ו ןצ ו י יל ימהבג אםאוהדג
ימהמזההערך .נקבע)(לאundeterminedהואהדג

index2הרצףindex2ןמתוך ו י יל ימה.ג ןלאindex2אםריקהשדההדג י ו ןצ ו י יל ימהבג אםאוהדג
ימהמזההערך .נקבע)(לאundeterminedהואהדג

R1_
AdapterBases

ןAdapterRead1ל-התואמיםהבסיסיםמספר ו י יל ימה.בג הדג

R1_
SampleBases

צרוהבסיסיםמספר ואושקו ולעבור1קריאהמתוךהוסו ימההמסל המתאימים.והדג
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אורמדד תי

R2_
AdapterBases

ןAdapterRead2ל-התואמיםהבסיסיםמספר ו י יל ימה.בג הדג

R2_
SampleBases

צרוהבסיסיםמספר ואושקו ולעבור2קריאהמתוךהוסו ימההמסל המתאימים.והדג

אות אותמספרמס' קרי ימהעבורהקרי ולהדג ן.במסל י ו שצ

מדדיםתנודתיותספירותדוח

ותספירותדוח ודתי וללהמדדיםתנ אותמספראתכ יאינדקסכלעבורהקרי ו ודתיאוצפ אינדקסעםבהפעלותתנ
וללהדוחכפול. יםאינדקסיםרקכ יםכפול י יחוד ול,לכלי והתהלאשבומסל מהאינדקסים.באחדברקודיםהתנגשותז
ורכדי צ י ותשלאינדקסיםל ודתי ולמדדיםתנ ים,למסל וגכלמסו יםז יבמהמדדיםאחדבכלערכ ותחי מרחקבעללהי

2Nלפחותשלהמינג צגNכאשר,1+ י ותאתמי י-הסובלנ ןהתאמהלא ינהברקודיםבי ו האינדקס.עבורשצ

נכלל.הבאהמידע

ותאינדקס,ללאהפעלותעבור יםאויחידאינדקסעםהפעל ול ולליםשאינםמסל יםאינדקסיםכ ים,כפול י יחוד י
ץ ילהקוב ות.הכותרותאתרקמכ ונ י העל

אורמדד תי

ול ולמסל ימהשבוהזרימהבתאהמסל צפה.הדג רו

אות אותמספרמס' קרי ימהעבורהקרי ולהדג ן.במסל י ו שצ

SampleIDימהמזהה ןמתוךהדג ו י יל ימה.ג ימתקריאהאםהדג ימה,תואמתאינהמסו צגבשדהלדג מו
יתוב .נקבעה)(לאundeterminedהכ

ןמתוךindex1הרצףאינדקס ו י יל ימה.ג ערךאםאויחידקצהבעלתהיאקריאהאםריקהשדההדג
ימהמזהה .נקבע)(לאundeterminedהואהדג

index2הרצףindex2ןמתוך ו י יל ימה.ג ערךאםאויחידקצהבעלתהיאקריאהאםריקהשדההדג
ימהמזהה .נקבע)(לאundeterminedהואהדג

ליםידועיםלאברקודיםדוח מובי

עיםהלאהברקודיםדוח יםידו ילהמוביל ול,לכלהאינדקסיםצמדיאוהמובילים,האינדקסים100אתמכ שלאמסל
והו ןז ו י יל ימהבג י-מספרפיעל-הדג בספירת100ה-במקוםאינדקסערכימספרישנםאםהמותר.ההתאמותא

יכלהמובילים,האינדקסים ולליםהאינדקסערכ ופקוספירהאותהאתשכ .100ה-הערךבתורבפלטי

נכלל:הבאהמידע

אורמדד תי

ול ולמסל ימהשבוהזרימהבתאהמסל צפה.הדג רו
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אורמדד תי

עלאאינדקסכלעבורהרצףאינדקס עים,לאאינדקסיםנמצאיםלאאם.1אינדקסבקריאתידו ידו
ריק.השדה

index2עלאאינדקסכלעבורהרצף יתהההפעלהאם.2אינדקסבקריאתידו אויחידה,קריאהעםהי
עים,לאאינדקסיםנמצאולאאם ריק.השדהידו

אות אותמספרמס' קרי ימהעבורהקרי ולהדג ן.במסל י ו שצ

IlluminaשלQCדוחות DRAGEN

ורות,כלעבור ינ DRAGENהצ FastQCצר ו צאותמחדל.כברירתQCתרשימיי וQCה-תו ותשקובצ יהמאוחסנ בתיקי
AggregatedFastqcMetricsצאות ימהלפיוהתו ותדג יהמאוחסנ .>sample_name<בתיקי

ימותמספראם מופקים.אינםQCדוחות,512מ-גבוההדג

הבאים.QCה-תרשימימסופקים

אורQCתרשים תי

adapter_contentהבסיסים.מצמדיאחדכלעבורהרצפיםאחוז

positional_mean_qualityן ו י ותצ צעבסיסאיכ קריאה.מיקוםכלעבורPhredסולםפיעל-ממו

gc_contentןאחוז אותאחתכלעבורGCה-תוכ צוף.מקרי י הר

positional_quality.read_1עאיכותערך צ וקלאוטידעם,Phredסולםפיעל-בסיסים,שלממו נ
י יפ ןובמיקוםספצ .1בקריאהנתו

gc_quality

positional_quality.read_2עאיכותערך צ וקלאוטידעם,Phredסולםפיעל-בסיסים,שלממו נ
י יפ ןובמיקוםספצ .2בקריאהנתו

n_content

read_lengthקריאה.כלעבורהרצףאורך

positional_base_content.read_1וקלאוטידכלשלהבסיסיםמספר ינ יפ יםבמיקומיםספצ .1בקריאהנתונ

read_qualityן ו י ותצ עאיכ צ רצף.קריאתכלעבורPhredסולםפיעל-ממו

positional_base_content.read_2וקלאוטידכלשלהבסיסיםמספר ינ יפ יםבמיקומיםספצ .2בקריאהנתונ
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DRAGENב-משניניתוחשלפלטתיקיותמבנה
צרDRAGENמחדל,כברירת ו יי יתפלטקובצ יהשנבחרההפלטבתיקי זרימתכלעבור(הגדרות).Settingsבכרטיסי
צרDRAGENעבודה, ו וחי .report.htmlבקובץמסכםד

Data

report.html

report_files

AggregateFastQCPlots

.*png

*stderr_.txt

*stdout_.txt

dragen_prev_48_hrs.log

dlm_prev_48_hrs.log

SampleSheet.csv

,BEDקבצי(למשלהפעלהקלטקבצי GTF(

sample_name

enrich_caller , germline_seq, dna_amplicon_seq, rna_seqו scrna_seqא

sample_name

.*png

dragen_*.log

sample_name.*.metrics.csv

]DNA] sample_name.*.vcf.gz

]DNA] sample_name.*.gvcf.gz—ןלא ורעבורזמי ינ י)Ampliconצ פלטפורמתשל(סומט
DRAGEN Bio-IT.

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

]scRNA] sample_name.scRNA.barcodeSummary.tsv

]Germline] sample_name.roh_metrics.csv

]Germline] sample_name.roh.bed

]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—ן י .trueכ-מוגדרKeepFastqאםרקזמ

.*fastq.gz

ora_fastq—ן י .dragenכ-מוגדרFastqCompressionFormatאםרקזמ

.*fastq.ora

RunInstrumentAnalyticsMetrics

0001

dataset.json

fastqc_metrics.csv

0002

dataset.json
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fastqc_metrics.csv

Adapter_Metrics.csv

Demultiplex_Stats.csv

Index_Hopping_Counts.csv

Reports

Demultiplex_Stats.csv

RunInfo.xml

Trim_Metrics.csv

fastq_list.csv

SampleSheet.csv

Index_Hopping_Counts.csv

Top_Unknown_Barcodes.csv

Read1InstrumentAnalyticsMetrics—אותעבוררק יך.קצהעםקרי משו

0001

dataset.json

0002

dataset.json

Adapter_Metrics.csv

Demultiplex_Stats.csv

Index_Hopping_Counts.csv

Read1Metrics—אותעבוררק יך.קצהעםקרי משו

Adapter_Metrics.csv

Index_Hopping_Counts.csv
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תחזוקה
יכיםאתמתארזהסעיף וקההנדרשיםההל צדלמדהמערכת.שלתקינהלתחז י ןכ י ילהתק ונ יףתוכנה,עדכ אתלהחל
ן ירמסנ ו ו יולבצעהא יכ וקההל יםתחז ותעלשמירהאחרים.תקופתי י ושבמערכתתבטיחהבקרהתוכנתעדכנ ותקנ י

ות ונ יהתכ יםותיקונ ותר,החדשיםהבאג יבי עיםאתלהשיגכד ו צ ים.הבי המיטבי

י ו הקשיחבדיסקשטחפינ
צוףהפעלת י יהר ןשטחשל600GBעדלהצריךעשו ונ י.הקשיחבכ עט,כשהשטחהמקומ צגתמו אזהרה.הודעתמו

ותכדיהבאיםהשלביםאתבצע ומישהושלמוהפעלותשלמחיקהידיעל-שטחלפנ יחוסוגנ יםי יתמותקנ מתיקי
ית.הפעלה זמנ

עותרקהפעלותמחק ותבאמצ NextSeqשלהבקרהתוכנ ןולא,1000/2000 יבאופ ההפעלה.מערכתדרךידנ
יתמחיקה ולההפעלותשלידנ עעל יבאופןלהשפי יל הבקרה.תוכנתעלשל

Diskבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.1 Managementיהול .דיסק)(נ
Diskהמסך Managementיהול ע,דיסק)(נ ומיהפעלותרשימתעםיחדמופי יחוסוגנ וי ןשנשמר ונ הקשיחבכ

י. המקומ

Deleteבאפשרותבחר.2 Runונךההפעלהעבורהפעלה)(מחק למחוק.שברצ
יתאתמוחקתהפעלהמחיקת יתהמקומית.ההפעלהתיקי יתשלעותקשהיאהפלט,תיקי ההפעלה,תיקי

נשמרת.

ו-בתיבת.3 ,Yesבחרשיח,הד Delete Run,ן ההפעלה.מחיקתאתלאשרכדיהפעלה)מחק(כ

ור.4 ונךהפעלהכלעבור3ו-2שלביםעלחז למחוק.שברצ

Deleteבאפשרותבחר.5 Genomeום)(מחק וםעבורגנ ונךהגנ למחוק.שברצ

ו-בתיבת.6 ,Yesבאפשרותבחרשיחהד Delete Genome,ן ום)מחק(כ .גנ

ור.7 וםכלעבור6ו-5שלביםעלחז ונךגנ למחוק.שברצ

ום.8 ורבסי ןאתסג ו Diskהחל Managementיהול ידיסק)(נ ורכד הבית.למסךלחז

י תוכנהעדכונ
ן ו ודאהתוכנהעדכ וללתשלךשהמערכתמו ותאתכ ונ יםהתכ ותר.החדשיםוהתיקונ יבי ונ מאוגדיםהתוכנהעדכ

וללתאשרמערכת,בחבילת ותאתכ הבאות:התוכנ

NextSeqשלהבקרהתוכנת• 1000/2000

ים• ונ NextSeqשלמתכ 1000/2000

•Universal Copy Service

יתוח• אמתבזמןנ
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י ול יםאינםDRAGENמוד ורך.בהתאםבנפרדאותםהתקןהמערכת.בחבילתנכלל מודולשלהתוכנהאלגשלצ
DRAGENי התמיכה.מדפ

יתורידשהמערכתכךנקבעההמערכתתצורת ונ ית:אואוטומטיתבצורהתוכנהעדכ ידנ

•Automatic updatesים ונ עדכ ים)( יםהורדת—אוטומטי ונ BaseSpaceמתוךאוטומטיתמתבצעתהעדכ
Sequence Hubי ואפשרותלהתקינם.שתוכלכד יבתז ןאךלאינטרנט,חיבורמחי ורךאי ןצ ו BaseSpaceבחשב
Sequence Hub.

•Manual updatesים ונ עדכ ים)( י יםהורדת—ידנ ונ ית,מתבצעתמהאינטרנטהעדכ אומקומיתנשמריםהםידנ
ן ונ ידבכ י יםנ ו.שבומהמיקוםומותקנ ואפשרותנשמר לאינטרנט.המכשירשלחיבורמצריכהלאז

ןהתקנת אוטומטיתוכנהעדכו

עשבאותוודא.1 עיםלארג צוףהפעלותמתבצ י יתוחאור ינ במכשיר.משנ

.ilmnadminאלהתחבר.2

Softwareבחר.3 Updateן ו עדכ הבקרה.תוכנתבתפריטתוכנה)(
ורתןמערכות יםנקבעהשתצ ונ עדכ יםל ותאוטומטי יג ןכשישהתראהמצ ו ן.תוכנהעדכ י זמ

י.4 ן,ישאםלבדוקכד ו Checkבחרעדכ Online for Software Updateן(בדוק ןבאופ ו ו ןישאםמק ו .תוכנה)עדכ

Updateבחר.5 Nowן עדכ החדשה.התוכנהגרסתאתלהורידכדיכעת)(
ע.ההתקנהואשףתיסגרהבקרהתוכנתתושלם,כשההורדה ופי י

ותבהתאםפעל.6 עעדההתקנהאשףלהנחי ההתקנה.אתהמאשרתהודעהשתופי

ור.7 האישור.הודעתאתסג
י.באופןמחדשמופעלתהבקרהתוכנת אוטומט

עהמחדש,מופעלתשהתוכנהאחריאם,.8 ןהנחיהמופי ו עדכ ן.המשךקושחה,ל ו בעדכ
יבמהלך ונ עהקושחהעדכ ןשחור.מסךבמכשירמופי ו יםכשהעדכ עיסתי ום.הודעתתופי סי
ןכלאחריהמכשיראתמחדשהפעל ו .81בעמודהמכשירשלמחדשהפעלהראהקושחה.עדכ

יתןלא ןלבטלנ ו ןלבטלתוכלהחלה.שההתקנהאחריעדכ ו ההורדה.במהלךרקעדכ

ןהתקנת ידניתוכנהעדכו

.ilmnadminאלהתחבר.1

עשבאותוודא.2 עיםלארג צוףהפעלותמתבצ י יתוחאור ינ במכשיר.משנ

ןכשיש.3 ו ן,תוכנהעדכ י יתאתהורדזמ צוףמערכותשלהתמיכהדףמ)*.tar.gz(החבילהשלההתקנהתוכנ י הר
NextSeq NextSeqו-1000 יתאתשמור.2000 ןההתקנהתוכנ ונ יד.אומקומיבכ י נ

יתאתשמרתאם.4 ןההתקנהתוכנ ונ יד,בכ י ןאתחברנ ונ אותלאחתהכ י צ ובגבבצדהממוקמותUSB 3.0ה-מי
המכשיר.

Softwareבחר.5 Updateן ו עדכ הבקרה.תוכנתבתפריטתוכנה)(

ן)...Chooseבחר.6 ו י ע י( וטכד ו יתאללנ ההתקנה.תוכנ

Updateבחר.7 Nowן עדכ בהתקנה.להתחילכדיכעת)(
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יגההבקרהתוכנתההתקנהבמהלך ימצ ו ו עתושלםכשההתקנהפעילות.מבצעתשהמערכתכךעלחי תופי
ההתקנה.אתהמאשרתהודעה

ור.8 האישור.הודעתאתסג
י.באופןמחדשמופעלתהבקרהתוכנת אוטומט

עהמחדש,מופעלתשהתוכנהאחריאם,.9 ןהנחיהמופי ו עדכ ן.המשךקושחה,ל ו בעדכ
יבמהלך ונ עהקושחהעדכ ןשחור.מסךבמכשירמופי ו יםכשהעדכ עיסתי ום.הודעתתופי סי
ןכלאחריהמכשיראתמחדשהפעל ו .81בעמודהמכשירשלמחדשהפעלהראהקושחה.עדכ

יתןלא ןלבטלנ ו ןלבטלתוכלהחלה.שההתקנהאחריעדכ ו ההורדה.במהלךרקעדכ

י ןעבודהזרימתעדכונ ו DRAGENשלורישי
ירק וליםמערכתמנהל ןיכ י ןולחדשDRAGENשלעבודהזרימותלהתק ו .DRAGENרישי

ןחידוש ןDRAGENרישיו ןבאופ מקוו

NextSeqאם ןלאינטרנט,מחוברת1000/2000 ןאתעדכ ו DRAGENלפלטפורמתשלךהרישי Bio-ITן הבא.באופ

יתלתמיכהפנה.1 יIlluminaשלהטכנ ןמפתחלקבלכד ו חדש.רישי

ןעדשעות24המתן.2 ו עודכןשהרישי ןאואוטומטית,י ןאתעדכ ו ידיתהרישי הבא.באופןמי

a.בחרואזהבקרהתוכנתתפריטאתבחרDRAGEN.

b.בחרCheck Onlineן(בדוק ן)באופ ו ו ןמפתחישאםלבדוקכדימק ו ןרישי .DRAGENשלחדשזמי

c.ן,אם י ן)Updateבחרזמ עדכ ).

ןחידוש ןDRAGENרישיו ןלאבאופ מקוו

NextSeqאם ןלאינטרנט,מחוברתאינה1000/2000 ןאתעדכ ו DRAGENלפלטפורמתשלךהרישי Bio-IT
ן הבא.באופ

יתלתמיכהפנה.1 יIlluminaשלהטכנ ןמפתחלקבלכד ו ןlicense.zipהקובץאתשמורחדש.רישי ונ מקומיבכ
יד.או י נ

ן.*zipה-קובץאתשמרתאם.2 ונ יד,בכ י ןאתחברנ ונ אותלאחתהכ י צ ובגבבצדהממוקמותUSB 3.0ה-מי
ותהזזהמכשיר. ינ ורךלפיהמכשיראתבעד ו.לגשתכדיהצ לגב

.DRAGENבחרואזהבקרהתוכנתתפריטאתבחר.3

י(בחירה)Chooseבאפשרותבחר.4 וטכד ו ןולאחר.*,zipה-קובץאתלנ .(פתח)Openבחרמכ

עבודה של שלהתקנה מקוונת DRAGENזרימות 

NextSeqה-אם ןבאפשרותךלאינטרנט,מחובר1000/2000 ישירותDRAGENזרימות העבודה של אתלהתקי
NextSeqשלהבקרהבתוכנת ןDRAGENשלהעבודהזרימותהתקנת.1000/2000 ןבאופ ו ו רקאפשריתמק

אילךv1.3בגרסאות NextSeqשלהבקרהתוכנתשלו 1000/2000 .

Processבחרואזהבקרהתוכנתתפריטאתבחר.1 Managementיהול יך)(נ .תהל
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עשבאותוודא.2 עיםלארג יתוחמתבצ ינ צוףהפעלותאומשנ י במכשיר.ר

.DRAGENבחרואזהבקרהתוכנתתפריטאתבחר.3
Availableבמקטע(גרסה),Versionתחת Workflowsות)עבודה(זרימות העבודהזרימותמפורטותזמינ

ות במערכת.כעתשמותקנ

י.4 ןכד י NextSeqשלהבקרהבתוכנתDRAGENשלעבודהזרימותלהתק Checkבחר,1000/2000 Onlineבדוק)
ן ן)באופ ו ו .מק

ונת.להתקנהמתאימותDRAGENשלהעבודהוזרימותהגרסאותכללא ו ישאחרותעבודהזרימותעבורמק
ונת.לאבהתקנהלהשתמש ו מק

ן.5 ןתיבתאתסמ ונךהעבודהזרימותשלהסימו ן.שברצ י ןהקפדמותקנת,אינהBCLהמרתאםלהתק אתלהתקי
יתהגרסה ותרהעדכנ תחילה.שלהבי
יתהגרסהעלמידע ותרהעדכנ עעבודהזרימתשלבי צר.בהערותמופי המו

ן)Installבחר.6 י(התק בהתקנה.להתחילכד

ן.7 ןולאחרהמערכת,סיסמתעבורilmnadminהז .(אמת)Authenticateבחרמכ

עבודה של שלמקוונתלאהתקנה DRAGENזרימות 

ןכאשר.1 ןזמי ו יתאתהורד,DRAGENשלעבודהזרימתעדכ מערכותשלהתמיכהדףמ)tar.gz(*.ההתקנהתוכנ
צוף י NextSeqהר NextSeqו-1000 יתאתשמור.2000 ןההתקנהתוכנ ונ יד.אומקומיבכ י נ

יתאתשמרתאם.2 ןההתקנהתוכנ ונ יד,בכ י ןאתחברנ ונ אותלאחתהכ י צ ובגבבצדהממוקמותUSB 3.0ה-מי
ותהזזהמכשיר. ינ ורךלפיהמכשיראתבעד ו.לגשתכדיהצ לגב

Processבחרואזהבקרהתוכנתתפריטאתבחר.3 Managementיהול יך)(נ .תהל

עשבאותוודא.4 עיםלארג יתוחמתבצ ינ צוףהפעלותאומשנ י במכשיר.ר

.DRAGENבחרואזהבקרהתוכנתתפריטאתבחר.5

Browseבחר(גרסה),Versionתחת.6 for New Versionן י י ע וטכדיחדשה)גרסהלאיתור( ו יתאללנ תוכנ
ההתקנה.

ן)Installבחר.7 י(התק בהתקנה.להתחילכד

ן.8 ןולאחרהמערכת,סיסמתעבורilmnadminהז .(אמת)Authenticateבחרמכ

ירמסנןהחלפת ו האו
יףכדיהבאותבהוראותהשתמשחודשים,6בכל ןלהחל ירמסנ ו ו פג.שתוקפוא

ן ירמסנ ו ו יתהואהא יתמחסנ ורראתמכסהאשרפעמיחד-לשימושמלבנ ישבצדוהמאו הואהמכשיר.שלהימנ
ןמבטיח ו ינ עמתאיםצ וךחדירתומונ עהמכשירלמערכת.לכל י ןעםמג ירמסנ ו ו עודבושמותקןאחדא וסף.אחדו נ
וףחלקי וספיםחיל יםנ יתןאומכשיר,שלתקףשירותבחוזהנכלל .Illuminaמ-בנפרדאותםלרכוששנ
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ןבחלק.1 ו י יהצדעללחץהמכשיר,שלהעל ןהפנלשלהימנ ו י עכדיהעל יתוק,לבצ ינ צגכפ ורשמו הבא.באי

הפנל.אתפתח.2

יתאתלשחררכדילחץ.3 ןמחסנ יר,מסנ ו ו צאהא אותו.והשלךהפנלממרכזאותוהו

ןהכנס.4 ירמסנ ו ו וולחץלמכלחדשא י יעל ו.כד לאבטח

ור.5 ןהפנלאתסג ו י וולחץהעל י וחזרעדעל ו.שי למקומ

י.למיקוםהמכשיראתהחזר.6 המקור
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ן ותפתרו בעי
יכיהמכשיר,שלמחדשהפעלההפעלה,ביטולעלמפורטותהוראותמספקזהסעיף ןוהל ו ותפתר עי אחרים.ב

שגיאהבהודעותטיפול
וללזהנספח ןשלביעלמפורטותהוראותכ ו ותפתר עי ים.ב יגהבאהזרימהתרשיםשונ ןעלכלליתסקירהמצ ו פתר
יאההודעותשל עותשג צוף,אוהפעלההגדרתאתחול,במהלךשמופי י ןר ינ ןידיעל-נפתרותושא ו י ס י מחדש.נ

יתן אותלפתורנ י עותרבותשג יהפעלהבאמצ יבו ווהדלקההמכשירשלמחדש: כ ן.לאחרשל מחדשהפעלהראהמכ
וסףמידעלקבלת81בעמודהמכשירשל מחדש.הפעלהעלנ

לאחסוןמתכליםחומריםהחזרת
יתלאחסןכדיהבאותבהוראותהשתמש ו,זרימהותאמחסנ יאהשהתגלתהבמקרהשהופשר במהלךבמכשירשג
יבדיקה יהמכשיר,הפעלתלפנ אידיקה.בדיקתלפנ ו הפל

ית.הזרימהתאאתהפרד.1 מהמחסנ
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צא.2 יהאתהו י עדמהמכלשדוללההספר )18µl(אותה.והשלךבערך

ן ולהכ יל יהאותהשלחדשד י עכדיהבאה,ההפעלהעבורספר יהוםלהימנ ולבמז ימותשלצ ותעםדג י שאר
יה י שבמכל.הספר

יתאתהצב.3 ןהמחסנ יתכך8°Cעד2°Cשלבטמפרטורהבאחסו ו ירזרימתותתאפשרמעלהכלפיתפנהשהתו ו ו א
הצדדים.בכל
יתאםשעות.72מ-תחרוגאל ילה,במהלךשעות12במקררהופשרההמחסנ ןהל וגאי שעות.60מ-לחר

וםלאריזתהזרימהתאאתהחזר.4 י ומינ לחות.סופחעםיחדהמקורית,הכסופההאל

ור.5 וםאריזתאתסג י ומינ ןאותהושיםדביקבסרטהאל .8°Cעד2°Cשלבטמפרטורהבאחסו
וגאל שעות.72מ-תחר

הפעלהביטול
Endבחר.1 Runום הפעלה).(סי

י.2 וקןכד יתאתאוטומטיתלר יב,מחסנ ןתיבתאתסמןהמג Purgeהסימו Reagent Cartridgeן וק ית(ר מחסנ
יב) .מג

NextSeqהבקרהתוכנתבהגדרותמוגדרתמחדלכברירתשנקבעההבחירה 1000/2000.

,Yesבחר.3 end the sequencing run,ן ור(כ צוף)הפעלתאתעצ י .הר
י.הואהפעלהביטול ולהלאהתוכנהסופ ןההפעלהאתלחדשיכ אי בחומריםחוזרשימושלעשותאפשרותו

יהבדיקותשלהמכשירבדיקתשלבאחריהמתכלים ההפעלה.לפנ

Ejectבחר.4 Cartridgeצא ית)(הו יאתלפתוחכדימחסנ יסו ןכ ציאהמג המגש.אתולהו

יתאתהסר.5 מהמגש.המחסנ

ן.6 יתאתאחס עדבתלותאותה,השלךאוהמחסנ הביטול:התרחשבובמו

מופענסיבות

יביטלת יהבדיקהבמהלךאולפנ שלההפעלהשלפנ
המכשיר
ונך המתכלים.בחומריםחוזרשימושלעשותוברצ

יםחומריםהחזרתראה ןמתכל ו בעמודלאחס
79.

49בעמודמתכליםחומריםפריקתראההנסיבות.שארכל

Closeבחר.7 Doorור ןכדידלת)(סג ו ורהמגשאתמחדשלטע הבית.למסךולחז
ים ישנ יתמאשריםהחי הוסרה.שהמחסנ

מחדשבתורהפעלההצבת
צגתאם יאהמו Statusעבורשג of Secondary Analysisיתוח(סטטוס י)נ Processב-משנ Managementיהול (נ

יך), עכדימחדשבתורההפעלהאתלהציבבאפשרותךתהל יתוחלבצ וספתפעםבמכשירDRAGENנ יעלנ ה-קובצ
cBCL.ו ותלצורךשהופק י ונל י יתהכרחימחדש,בתורההצבהפונקצ ןהמקומיתההפעלהשתיקי י י תימצאעד
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ותהשימושבמכשיר. י ונל י ובפונקצ BaseSpaceב-מחדשבתורהפעלותמציבהאינהמחדשבתורהצבהשלז
Sequence Hub.י עכד BaseSpaceב-מחדשבתורהצבהלבצ Sequence Hub,ןראה ן"תיקו ו י יל ימה"ג במרכזדג

BaseSpaceשלהעזרה Sequence Hub.

ן.1 ןאתעדכ ו י יל ימהג ןולאחר,v2הדג ןאתשמורמכ ו י יל ימהג ןהדג ונ ידרשתבכ י ונ ן.א שנטע

ןאתשמרתאם.2 ו י יל ימהג ןהדג ונ יד,בכ י ןאתחברנ ונ אותלאחתהכ י צ ובגבבצדהממוקמותUSB 3.0ה-מי
ותהזזהמכשיר. ינ ורךלפיהמכשיראתבעד ו.לגשתכדיהצ לגב

Processבחרואזהבקרהתוכנתתפריטאתבחר.3 Managementיהול יך)(נ .תהל

עשבאותוודא.4 עיםלארג יתוחיםמתבצ יםנ י צוףהפעלותאומשנ י במכשיר.ר

יבכדישהושלמהההפעלהלצדבתור)מחדש(הצבRequeueבחר.5 מחדש.בתורלהצ

י(בחירה)Chooseבאפשרותבחר.6 וטכד ו ןאללנ ו י יל ימהג ן,הדג ןולאחרשעודכ .(פתח)Openבחרמכ

Startבחר.7 Requeueבתור)מחדשהצבה(התחל.

המכשירשלמחדשהפעלה
ישרשאבד,חיבורלשחזרכדיבטוחהבצורהמחדשאותהומפעילההמערכתאתמכבההמכשירשלמחדשהפעלה י ל
ותתוכנההודעותבאתחול.כשלשלבעיהלפתוראומפרט ינ י יהמחדשהפעלהמתימצ יאהלפתורעשו אזהרה.אושג

Shutבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.1 Down Instrumentמכשיר)(כבה.

צהלחץנכבית,לאהמערכתאם.2 ןעלארוכהלחי ישבצדוההפעלהלחצ יתעמעם.שהאורעדהמכשירשלהימנ

ן.3 יצדעללחץיהבהב,ההפעלהכשלחצ ו יב ו-המתגשל)Ο(הכ י.בפנלמצביהד האחור
יההפעלהלחצן הופסקה.החשמלשאספקתאחרילהבהבלהמשיךעשו

ור  ו-המתגמיקום8אי מצביהד

ות.30המתן.4 י שנ

ו-המתגשל)I(ההפעלהצדעללחץ.5 י.הד מצב
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ן.6 ות30המתןיהבהב,ההפעלהכשלחצ י ו.ולחץשנ י על

ור  ןמיקום9אי ההפעלהלחצ

ן,ההפעלהשמערכתאחריההפעלה.מערכתלטעינתעדדקות5כ-המתן.7 למערכת.התחברתיטע
עהאתחולבתוםהמערכת.לאתחולדקות5כ-המתןהמערכת.אתומאתחלתמופעלתהבקרהתוכנת מסךמופי
הבית.

ע צו מערכתבדיקתבי
ילהפעולהעבורנדרשתאינהמערכתבדיקת וקתאורג יגזאת,עםמכשיר.תחז צ יתהתמיכהנ Illuminaשלהטכנ
י ןלצורךמערכתבדיקתלבצעממךלבקשעשו ו ות.פתר בעי

אותמטפלותדקות,58כ-נמשכותאשרמשנה,מערכת-בדיקותארבע י ובשג יבבדיקהשהתקבל ותהפעלהלפנ עי ובב
יביםאםבודקותהבדיקותאחרות. וכיםהרכ כהלכה.ומתפקדיםער

צאות יהכפלטמופקותהבדיקותתו -usr/local/illumina/system/ב-הממוקמת,system-checkלתיקי

check.

יתאתלפרוקהקפד יהמחסנ המערכת.בדיקותהפעלתלפנ

מערכתבדיקתהפעלת

Systemבחרהבקרה,תוכנתבתפריט.1 Checksמערכת)(בדיקות.

ן.2 ןתיבותאתסמ לבצע.תרצהשאותןהבאותהמערכתמבדיקותאחתכלשלהסימו

•Network Connectivityות י עיה.ואתלרשתהחיבורסטטוסאתבודקת—רשת)(קישור ו צ בי

•Enclosure(מארז)—עיאתבודקת ו צ ןואתהתרמיתהמערכתבי ו יהרמתמנגנ יסו ן.כ המג

•Motion(עה ו עיםהמעברמגבלותאתבודקת—(תנ ו צ .XYושלבZשלבשלוהבי

•Optics(אופטיקה)—עיםאתבודקת ו צ ההדמיה.מודולשלהבי

.(הפעל)Startבחר.3
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צרןלהגדרותשחזור הי
צרןשלהמחדלברירותאתשחזר עכדיבמערכתהי וגלבצ ורדשדר יה.לאמתצורהלהתאוששאוהתוכנהשלי ו רקרצ
יג צ ונהלהשתמשאמורIlluminaנ ו.בתכ ז

המותקנתהתמונהלכידת
וד עלתתוכנהשלהתקנהלגבותכדיהמערכתשלתמונהלכ והמערכתתמונתאתבהצלחה.שפו לשחזרתוכלהז

עד ותר.מאוחרבמו ץי ודמומל יתההתקנהאתשהשלמתאחרימידהמערכתתמונתאתשתלכ אתוהחלפתהראשונ
יגבעזרתסיסמתך צ .Illuminaנ

.Linuxאתמחדשהפעל.1

Captureבחרהפעלה,מערכתלבחורכשתונחה.2 Installed Imageהמותקנת).התמונה(לכידת
ות י ו עותההפעלהמערכתאפשר יקצרלזמןמופי NextSeqשלהבקרהתוכנתשלהאוטומטיתההתקדמותלפנ

1000/2000.

ן ו יכר ןבלבד,אחתתמונהשומרהז ופעולהולכ שנלכדה.הקודמתהתמונהאתתמחקז

כעת.המותקנתהתמונהאתתלכודשהמערכתעדדקות30כ-המתן.3
ידה יההלכ ולעשו כעת,המותקנתהתמונהעםאתחולתבצעהמערכתתושלם,כשהפעולהאתחולים.מספרלכל

ן.מאוחסנתאשר ו יכר בז

שנלכדהתמונהשחזור
יה.לאמתצורהלהתאוששכדישנלכדההקודמתלתמונההמערכתאתשחזר ו רצ

.Linuxאתמחדשהפעל.1

Restoreבחרהפעלה,מערכתלבחורכשתונחה.2 Installed Imageור .המותקנת)התמונה(שחז
ות י ו עותההפעלהמערכתאפשר יקצרלזמןמופי NextSeqשלהבקרהתוכנתשלהאוטומטיתההתקדמותלפנ

1000/2000.

ור,לאחרהמערכת.לתמונתקשורותהסיסמאות להתחברכדיששוחזרההתמונהבסיסמתהשתמשהשחז
למערכת.

ושלםעדדקות30כ-המתן.3 ור.שי השחז
ור יהשחז ולעשו ששוחזרה.התמונהעםאתחולתבצעהמערכתתושלם,כשהפעולהאתחולים.מספרלכל
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ן ו לעי וחומר  משאבים 

ןהגדרות ו v2דגימהגילי
י,במצבמשתמשאתהאם יתלהשתמשבאפשרותךמקומ ןקובץבתבנ ו י יל ימהג יv2הדג עכד הגדרותאתלקבו

ןאתצורשלך.ההפעלה ו י יל ימהג Instrumentב-הדג Run Setupשלעריכהידיעל-אוהמכשיר),הפעלת(הגדרת
ית ןתבנ ו י יל ימהג צוףמערכותשלv2הדג י NextSeqהר NextSeqו-1000 ןעריכתבעת.2000 ו י יל ימה,ג ודאהדג

עומדיםהמפורטהסדרלפיהכלליםהבאיםוהשדותשהמקטעים ןהשתמשהעריכהלאחרבדרישות.ו ונ רשתבכ
ןאושנטען ונ ידבכ י ינ ןאתלהעבירכד ו י יל ימהג צוףלמערכותהדג י NextSeqהר NextSeqו-1000 כשאתה.2000
וט ו ןמנ ו י יל ימהלג עתקהואהבקרה,בתוכנתהדג יתאלמו ןשלהסרהשתתאפשרכדיבמכשירהפעלהקדם-תיקי ונ הכ

יד. י הנ

ןשהגדרותודא ו י יל ימהג הבאות:בדרישותעומדותv2הדג

י• והאינדקסרצפ ינ ו ןבמקטעשצ ו י יל ימהג ותאמוריםBCLConvert_Dataהדג האינדקסלערכתתואמיםלהי
NextSeqב-שנבחרה 1000/2000.

NextSeqשלהבקרהתוכנתשלv1.2בגרסהמשתמשאתהאם• ינהDRAGENה-גרסת,1000/2000 ו ןשצ ו י יל בג
ימה יבתהדג ותחי יראהההתקנהעלמידעלקבלתבמערכת.ופעילהמותקנתלהי ונ .74בעמודתוכנהעדכ

אילךv1.3בגרסאותמשתמשאתהאם• NextSeqשלהבקרהתוכנתשלו ינהDRAGENה-גרסת,1000/2000 ו שצ
ן ו י יל ימהבג יבתהדג ותחי DRAGENשלהגרסהאתאוטומטיתמזהההבקרהתוכנתבמערכת.מותקנתלהי
ןמתוך ו י יל ימה,ג ורךולפיהדג יףאותךתנחההצ ראהההתקנהעלמידעלקבלתהפעילות.הגרסאותאתלהחל

י ונ .74בעמודתוכנהעדכ

עתצטרך,DRAGENב-משתמשאתהאם וספות.הגדרותלקבו וסףמידעלקבלתנ ןהגדרותראהנ ו י יל ימהג שלדג
DRAGEN87בעמוד

יתאתהורד ןתבנ ו י יל ימהג Productמתוךv2הדג Filesי צר)(קובצ צוףמערכותשלהתמיכהבדףהמו י NextSeqהר
NextSeqו-1000 צרתאם.2000 ןי ו י יל ימהג עותדג Instrumentבאמצ Run Setup,י ו ןשינ ו י יל ימהג לאחרהדג

ולההתחלתיתההורדה יתוח.לכשללגרוםעל בנ

וליםלאקבציםשמות יליכ יםלהכ ו וחדים.תו מי

]Header[דרישות

ולל]Header[הסעיף ימידעכ ים]Header[ה-שדותלהלןשלך.ההפעלהעלכלל אוריהם.הזמינ ותי

אורנדרששדה תי

FileFormatVersionן ןגרסתכ ו י יל ימה.ג ןהדג הערך.עבור2הז
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אורנדרששדה תי

RunNameיחודיהפעלהשםלא ולRunNameה-שםהעדפתך.פיעל-י יליכ להכ
ים ו ים,תו י ומר ים,מקפיםאלפאנ ה-שםאםונקודות.מקפיםתחתונ

RunNameיל ימכ ו וחתו ו יםאור ו וחדים,תו יתוחמי יכשל.הנ י

RunDescriptionאורלא ההפעלה.תי

InstrumentPlatformלאNextSeq 1000/2000

InstrumentTypeלאNextSeq 1000/2000

]Reads[דרישות

ורימספראתמתאר]Reads[הסעיף צוףמחז י עשהשבהםהר אותעבורשימושנ ום.אינדקסשל2ו-1קרי ןוגנ להל
ים]Reads[ה-שדות אוריהם.הזמינ ותי

אורנדרששדה תי

Read1Cyclesן וריםמספרכ יבהערךהראשונה.בקריאההמחז ותחי שלםמספרלהי
.0מ-הגדול

Read2Cyclesוריםמספרלא יה.בקריאההמחז י השנ

Index1Cyclesוריםמספרלא ותרמרצפיםכאשרנדרשהראשונה.האינדקסבקריאתהמחז י
ימה ורים.10הואהמרביהמספראחת.מדג מחז

Index2Cyclesוריםמספרלא יה.האינדקסבקריאתהמחז י 10הואהמרביהמספרהשנ
ורים. מחז

]Sequencing_Settings[דרישות

י]Sequencing_Settings[בסעיףהשתמש ןכד י י יההכנתערכתאתלצ י משתמש.אתהשבההספר

אורנדרששדה תי

LibraryPrepKitsיההכנתערכתלא י יההכנתערכתמותרתשלך.הספר י בלבד.אחתספר
אילךv1.3בגרסאות NextSeqשלהבקרהתוכנתשלו 1000/2000,
ן ו Illuminaהערכהכאשראוטומטיתנבחרהנדרשאישיתהמותאםהמתכ

Stranded Total RNA Prep with Ribo-Zero Plusו Illuminaהערכהא
Stranded mRNA Prepיה.הכנתכערכתמוגדרות י הספר

ן הבאים.מהערכיםאחדהז
Illuminaהערכה• Stranded Total RNA Prep with Ribo-Zero

Plus— ILMNStrandedTotalRNA
Illuminaהערכה• Stranded mRNA Prep—ILMNStrandedmRNA
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BCLהמרתדרישות

י יפ יםהמרתעלמידעמספקיםBCLה-המרתסע ות.FASTQל-BCLמ-שלךהנתונ י ו וללותBCLה-המרתאפשר כ
י י].BCLConvert_Data[ו-]BCLConvert_Settings[נפרדים:סעיפיםשנ יפ יכיםBCLה-המרתסע עלמידעמצר

אינדקס,קריאהכלעבורהמתאיםהמתאםרצףאתלזהותכדיהאינדקס.מתאםרצפי יראהו שלמתאםרצפ
Illumina1000000002694מס'(מסמך(.

ן ים]BCLConvert_Settings[ה-שדותלהל אוריהם.הזמינ ותי

אורנדרששדה תי

SoftwareVersionן השתמשבמערכת.כעתשמותקנתDRAGENתוכנתשלהגרסהכ
וליםהשלמיםהמספריםשלושתבכל לדוגמה,הגרסה.בשםהכל

3.5.7.

BarcodeMistmatchesIndex1י-מצבישלהמותרהמספרלא ןהתאמהא האינדקסקריאתבי
וליםהערכיםהאינדקס.ורצףהראשונה ותיכ ו,0,1להי .2א

.1הואהמחדלברירתערך

BarcodeMismatchesIndex2י-מצבישלהמותרהמספרלא ןהתאמהא האינדקסקריאתבי
יה י וליםהערכיםהאינדקס.ורצףהשנ ותיכ ו,0,1להי ערך.2א
.1הואהמחדלברירת

FastqCompressionFormatילהפיקכדילא ן.*,gzכקובץFASTQקובצ י.gzipהז לשמורכד
דחיסהביטולעםבהםולהשתמש*.oraכקובץFASTQקובצי

ן,DRAGENב- .dragenהז

AdapterRead1צורהרצףלא ואהאולקי שלמתאםרצף.1קריאהשלמהקצהלהסו
ולל1קריאה ,Aהערכיםאתכ C, G,ו מחדל,כברירת.Tא

AdapterRead1ורים.מקצר מחז

AdapterRead2צורהרצףלא ואהאולקי מתאםרצף.2קריאהשלמהקצהלהסו
ולל2קריאהשל ,Aהערכיםאתכ C, G,ו מחדל,כברירת.Tא

AdapterRead2ורים.מקצר מחז

OverrideCyclesןהמשמשתמחרוזתלא ו י וריםלצ ותUMIמזהישלמחז ולהסו
ורים ןקריאה.שלמחז יםלהל המותרים:הערכ

•N—ן י י וריםמצ מהם.להתעלםשישמחז
•Y—ן י י ורימצ צוף.מחז י ר
•I—ן י י ורימצ אינדקס.מחז
•U—ן י י וריםמצ לקצרם.שישUMIמזהישלמחז

ן י יביםב ימפרידיםהרכ ןפסיק.נקודה-סימנ דוגמאותלהל
.OverrideCyclesלקלט

U8Y143;I8;I8;U8Y143
N10Y66;I6;N10Y66
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ן ים]BCLConvert_Data[ה-שדותלהל אוריהם.הזמינ ותי

אורנדרששדה תי

Sample_IDן ימה.מזההכ ימהמזהההדג ולהדג יליכ ים20עדלהכ ו ים,תו י ומר אלפאנ
ים.ומקפיםמקפים י-הואהמזההתחתונ ו ות.תל ןהפרדרישי המזהיםבי

עות ן.מקףאומקףבאמצ .Sample1-DQB1-022515לדוגמה,תחתו

יךהאינדקסרצףלאאינדקס ימה.המשו יםרקלדג ,Aהערכ C, T, G.נדרשמותרים
ותרמרצפיםכאשר ימהי אחת.מדג

Index2יהאינדקסרצףלא יךהשנ ימה.המשו יםרקלדג ,Aהערכ C, T, G.מותרים
יהאינדקסשלהמתאםשרצפיודא ים)i5(השנ DRAGENקדימה.פונ

יתוחבמהלךi5אינדקסישלאוטומטיתלאחורהשלמהמבצע י.נ משנ

ול וללאמסל וליםהזרימה.תאשלהמסל יםהמסל צג ו עותמי שלםמספרערךבאמצ
אחד.

ןהגדרות DRAGENשלדגימהגיליו

ןדרישותאתמתארזהסעיף ו י יל ימהג ורותאחדכלעבורהדג ינ ורהגדרותאתהוסף.DRAGENשלמהצ ינ שלהצ
DRAGENןהסעיףבתורשלך ו ןהאחר ו י יל ימהבג ורלהשתמשבאפשרותךשלך.הדג ינ בלבד.אחדDRAGENבצ

ורותאחדכל ינ וללDRAGENה-מצ ים.הגדרותעבורנפרדיםסעיפיםכ ונתונ

DRAGENשלנבטשורתצינורדרישות

ן ים]DragenGermline_Settings[ה-שדותלהל אוריהם.הזמינ ותי

אורנדרששדה תי

SoftwareVersionן בכלהשתמשבמערכת.כעתשמותקנתDRAGENתוכנתשלהגרסהכ
וליםהשלמיםהמספריםשלושת .3.5.7לדוגמה,הגרסה.בשםהכל

ותהתוכנהגרסתעל ינהלגרסהתואמתלהי ו _BCLConvertבסעיףשצ
Settings.

ReferenceGenomeDirן וםשםכ יחוס.גנ וםבשםהשתמש.hg19_alt_awareלדוגמה,הי יחוסגנ הי
י.usr/local/illumina/genomes/ב-הממוקם וםלהשתמשכד בגנ

יחוס ןאישית,מותאםי י י ונתעזרהבע ו ישוםשלהמק Referenceהי
Builder for Illumina Instruments v1.0.0.

MapAlignOutFormatצובלא וbamהםהמותריםהערכיםהפלט.קובץשלהעי לאאם.cramא
ן י ו צ צוב.ללאתהיההמחדלברירתערך,אףי עי

KeepFastqפלטקובצילשמורכדילאFASTQ,ן י.trueהז ילהסירכד פלטקובצ
FASTQ,ן .falseהז
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ן ים]DragenGermline_Data[ה-שדותלהל אוריהם.הזמינ ותי

אורנדרששדה תי

Sample_IDן ימה.מזההכ ימהמזהההדג ולהדג יליכ ים20עדלהכ ו ים.תו י ומר אלפאנ
י-הואהמזהה ו ות.תל ןהפרדרישי עותהמזהיםבי לדוגמה,מקפים.באמצ

Sample1-DQB1-022515.י ימותשמזהיהכרח והדג למזהיםתואמיםיהי
ו ינ ו .BCLConvert_Dataבסעיףשצ

DRAGENשלRNAצינורדרישות

ן ים]DragenRNA_Settings[ה-שדותלהל אוריהם.הזמינ ותי

אורנדרששדה תי

SoftwareVersionן השתמשבמערכת.כעתשמותקנתDRAGENתוכנתשלהגרסהכ
וליםהשלמיםהמספריםשלושתבכל הגרסה.בשםהכל

.3.5.7לדוגמה,
ותהתוכנהגרסתעל ינהלגרסהתואמתלהי ו בסעיףשצ

BCLConvert_Settings.

ReferenceGenomeDirן וםשםכ יחוס.גנ .hg38_noalt_with_decoyלדוגמה,הי
וםבשםהשתמש יחוסגנ ב-הממוקםהי

/usr/local/illumina/genomes.י וםלהשתמשכד בגנ
יחוס ןאישית,מותאםי י י ונתעזרהבע ו ישוםשלהמק הי

Reference Builder for Illumina Instruments v1.0.0.

RnaGeneAnnotationFileוללהקובץלא יכ אור ןבי יםרקלהשתמשמותר.RNAג ו בתו
ים. י ומר אור,קובץיסופקלאאםאלפאנ תשתמשהמערכתבי

אורבקובץמחדלכברירת ולהבי וםהכל יחוסבגנ ן.הי י ו שצ

MapAlignOutFormatצובלא וbamהםהמותריםהערכיםהפלט.קובץשלהעי א
cram.ןלאאם י ו צ צוב.ללאתהיההמחדלברירתערך,אףי עי

KeepFastqפלטקובצילשמורכדילאFASTQ,ן י.trueהז ילהסירכד קובצ
ן,FASTQפלט .falseהז

DifferentialExpressionEnableילאפשרכדילא ןביטו י,ג אל י צ ןדיפרנ י.trueהז וללאכד לכל
יתוח יאתבנ ןביטו י,הג אל י צ ןהדיפרנ .falseהז
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ן ים]DragenRna_Data[ה-שדותלהל אוריהם.הזמינ ותי

אורנדרששדה תי

Sample_IDן ימה.מזההכ ימהמזהההדג ולהדג יליכ ים20עדלהכ ו ים.תו י ומר אלפאנ
י-הואהמזהה ו ות.תל ןהפרדרישי עותהמזהיםבי לדוגמה,מקפים.באמצ

Sample1-DQB1-022515.י ימותשמזהיהכרח והדג למזהיםתואמיםיהי
ו ינ ו .BCLConvert_Dataבסעיףשצ

Comparison<N<ואהאוהבקרהערךלא ימה.כלעבורההשו ןאםדג ואהאובקרהערךאי השו
ימה,עבור ימההמוקצההערךהדג ימותכל.naהואלדג ותהדג המסומנ
ותבקרהבערך ימותלכלמושו ותהדג ואה.בערךהמסומנ Nהערךהשו

צתאתמשקף ואהקבו ימות.שלההשו הדג

DRAGENשלEnrichmentצינורדרישות

ן ים]DragenEnrichment_Settings[ה-שדותלהל אוריהם.הזמינ ותי

אורנדרששדה תי

SoftwareVersionן בכלהשתמשבמערכת.כעתשמותקנתDRAGENתוכנתשלהגרסהכ
וליםהשלמיםהמספריםשלושת .3.5.7לדוגמה,הגרסה.בשםהכל

ותהתוכנהגרסתעל ינהלגרסהתואמתלהי ו _BCLConvertבסעיףשצ
Settings.

ReferenceGenomeDirן וםשםכ יחוס.גנ י.hg38_alt_awareלדוגמה,הי ומ יחוסגנ ב-ממוקמיםהי
/usr/local/illumina/genomes.י וםלהשתמשכד יחוסבגנ י

ןאישית,מותאם י י ונתעזרהבע ו ישוםשלהמק Referenceהי Builder for
Illumina Instruments v1.0.0.

BedFileן ילbedה-קובץכ וריםאתהמכ להתמקד.יששבהםהאז

GermlineOrSomaticן יכ עכד יתוחלבצ ן,Enrichmentב-נבטשורתנ י.germlineהז עכד לבצ
יתוח ן,Enrichmentב-סומטינ .somaticהז

KeepFastqפלטקובצילשמורכדילאFASTQ,ן י.trueהז ילהסירכד פלטקובצ
FASTQ,ן .falseהז

MapAlignOutFormatצובלא וbamהםהמותריםהערכיםהפלט.קובץשלהעי לאאם.cramא
ן י ו צ צוב.ללאתהיההמחדלברירתערך,אףי עי

AuxNoiseBaselineFileותלהשתמשבאפשרותךהרעש.בסיסקובץשלהשםלא י .*txtהקובץבתבנ
ו י.*.gzא יםרעשבסיסקובצ י.במצבכשמשתמשיםרקזמינ לקבלתסומט

וסףמידע יבואראהנ יי .17בעמודרעשבסיסקובצ
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ן ים]DragenEnrichment_Data[ה-שדותלהל אוריהם.הזמינ ותי

אורנדרששדה תי

Sample_IDן ימה.מזההכ ימהמזהההדג ולהדג יליכ ים20עדלהכ ו ים.תו י ומר אלפאנ
י-הואהמזהה ו ות.תל ןהפרדרישי עותהמזהיםבי לדוגמה,מקפים.באמצ
יביםSample1-DQB1-022515.Sampleשלהמזהים ותחי תואמיםלהי
ולמזהים ינ ו .BCLConvert_Dataבסעיףשצ

DNAצינורדרישות AmpliconשלDRAGEN

ן ים]DragenAmplicon_Settings[ה-שדותלהל אוריהם.הזמינ ותי

אורנדרששדה תי

SoftwareVersionן בכלהשתמשבמערכת.כעתשמותקנתDRAGENתוכנתשלהגרסהכ
וליםהשלמיםהמספריםשלושת .3.5.7לדוגמה,הגרסה.בשםהכל

ותהתוכנהגרסתעל ינהלגרסהתואמתלהי ו _BCLConvertבסעיףשצ
Settings.

ReferenceGenomeDirן וםשםכ יחוס.גנ י.hg38_alt_awareלדוגמה,הי ומ יחוסגנ ב-ממוקמיםהי
/usr/local/illumina/genomes.י וםלהשתמשכד יחוסבגנ י

ןאישית,מותאם י י ונתעזרהבע ו ישוםשלהמק Referenceהי Builder
for Illumina Instruments v1.0.0.

DnaBedFileן ילbedה-קובץכ וריםאתהמכ ותלהתמקד.יששבהםהאז י התבנ
ות י ו.*txtהןכקלטהמשמשbedה-קובץשלהאפשר .*.gzא

DnaGermlineOrSomaticן יכ עכד יתוחלבצ DNAב-נבטשורתנ Amplicon,ן י.germlineהז כד
ע יתוחלבצ DNAב-סומטינ Amplicon,ן .somaticהז

KeepFastqפלטקובצילשמורכדילאFASTQ,ן י.trueהז ילהסירכד פלטקובצ
FASTQ,ן .falseהז

MapAlignOutFormatצובלא וbamהםהמותריםהערכיםהפלט.קובץשלהעי לאאם.cramא
ן י ו צ צוב.ללאתהיההמחדלברירתערך,אףי עי

ן ים]DragenAmplicon_Data[ה-שדותלהל אוריהם.הזמינ ותי

אורנדרששדה תי

Sample_IDן ימה.מזההכ ימהמזהההדג ולהדג יליכ ים20עדלהכ ו ים.תו י ומר אלפאנ
י-הואהמזהה ו ות.תל ןהפרדרישי עותהמזהיםבי לדוגמה,מקפים.באמצ
יביםSample1-DQB1-022515.Sampleשלהמזהים ותחי תואמיםלהי
ולמזהים ינ ו .BCLConvert_Dataבסעיףשצ

DnaOrRnaן יתוחסוגכ DRAGENעבורלבצע.שישAmpliconה-נ v3.8יתוחנתמך DNAנ
ןבלבד. .dnaהז
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DRAGENב-יחידתאשלRNAצינורדרישות

ן ים]DragenSingleCellRNA_Settings[ה-שדותלהל אוריהם.הזמינ ערכותתאימותעלמידעלקבלתותי שלל
ים,צדדים ישי ןשל י י צריםתאימותעלהתמיכהבדףע DRAGENפלטפורמתשללמו Bio-IT.

5עד1יחידתאספרייתערכות

ןהגדרות ו י יל ימהג יחסותהבאותהדג ערכותמתי יההכנתל י 5עד1ערכותשללזהזההשלהןהגנטישהמבנהספר
יתשל י י.DRAGENב-יחידתאספר תאימותעלהתמיכהבדףהשתמששלך,הערכהשלהגנטיהמבנהאתלאשרכד

צרים DRAGENפלטפורמתשללמו Bio-IT.

אורנדרששדה תי

SoftwareVersionן במערכת.כעתשמותקנתDRAGENתוכנתשלהגרסהכ
וליםהשלמיםהמספריםשלושתבכלהשתמש בשםהכל
.3.5.7לדוגמה,הגרסה.

ותהתוכנהגרסתעל ינהלגרסהתואמתלהי ו בסעיףשצ
BCLConvert_Settings.

ReferenceGenomeDirן וםשםכ יחוס.גנ י.hg38_alt_awareלדוגמה,הי ומ גנ
יחוס ב-ממוקמיםהי

/usr/local/illumina/genomes.י להשתמשכד
ום יחוסבגנ ןאישית,מותאםי י י ונתעזרהבע ו שלהמק

ישום Referenceהי Builder for Illumina
Instruments v1.0.0.

RnaLibraryTypeןלא הבאים:מהערכיםאחדהז
•SF—קדימה.הפונהגדילSFברירתערךהוא

המחדל.
•SR—לאחור.הפונהגדיל
•U—גדיל.ללא

RnaGeneAnnotationFileוללהקובץלא יכ אור ןבי רקלהשתמשמותר.RNAג
ים ו ים.בתו י ומר אור,קובץיסופקלאאםאלפאנ בי

אורבקובץמחדלכברירתתשתמשהמערכת ולהבי הכל
ום יחוסבגנ ן.הי י ו שצ

BarcodeReadצוףהפעלתבתוךהמיקוםלא י אשרהברקוד,קריאתשלהר
יל הערכים.UMIה-מזההאתוגםהברקודאתגםמכ

ולים יליכ וRead1אתלהכ ברירתערך.Read2א
.Read1הואהמחדל
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אורנדרששדה תי

BarcodePositionן ןבערךלברקודהתואמיםהבסיסיםמיקוםכ עבורשהוז
BarcodeRead.י באינדקסמסודריםהבסיסיםמיקומ

ןהאפס.ממיקוםהחל שלהערךאתהז
BarcodePositionית הבאה:בתבנ

0_>barcode end position<
ילהברקודאםלדוגמה, _0הואהערךבסיסים,16מכ

15.

UmiPositionן ןבערךUMIה-למזהההתואמיםהבסיסיםמיקוםכ שהוז
ן.BarcodeReadעבור UmiPositionשלהערךאתהז

ית הבאה:בתבנ
>UMI start position>_<UMI end

position<
וללUMIה-מזההאםלדוגמה, והברקודבסיסים10כ

ולל .25_16הואהערך,16כ

BarcodeSequenceWhitelistילהקובץשםלא ול.שישהברקודרצפיאתהמכ שםלכל
ולהקובץ יליכ יםרקלהכ ו ים,תו י ומר מקפים,אלפאנ
יםמקפים ונקודות.תחתונ

KeepFastqפלטקובצילשמורכדילאFASTQ,ן י.trueהז להסירכד
י ן,FASTQפלטקובצ .falseהז

MapAlignOutFormatצובלא bamהםהמותריםהערכיםהפלט.קובץשלהעי
ו ןלאאם.cramא י ו צ תהיההמחדלברירתערך,אףי

צוב.ללא עי

ן ים]DragenSingleCellRNA_Data[ה-שדותלהל אוריהם.הזמינ ותי

אורנדרששדה תי

Sample_IDן ימה.מזההכ ימהמזהההדג ולהדג יליכ ים20עדלהכ ו ים.תו י ומר אלפאנ
י-הואהמזהה ו ות.תל ןהפרדרישי עותהמזהיםבי לדוגמה,מקפים.באמצ
יביםSample1-DQB1-022515.Sampleשלהמזהים ותחי תואמיםלהי
ולמזהים ינ ו .BCLConvert_Dataבסעיףשצ
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6יחידתאספרייתערכת

ןהגדרות ו י יל ימהג יחסותהבאותהדג ערכותמתי יההכנתל י של6ערכהשללזהזההשלהןהגנטישהמבנהספר
ית י י.DRAGENב-יחידתאספר תאימותעלהתמיכהבדףהשתמששלך,הערכהשלהגנטיהמבנהאתלאשרכד
צרים DRAGENפלטפורמתשללמו Bio-IT.

אורנדרששדה תי

SoftwareVersionן במערכת.כעתשמותקנתDRAGENתוכנתשלהגרסהכ
וליםהשלמיםהמספריםשלושתבכלהשתמש בשםהכל
.3.5.7לדוגמה,הגרסה.

ותהתוכנהגרסתעל ינהלגרסהתואמתלהי ו בסעיףשצ
BCLConvert_Settings.

ReferenceGenomeDirן וםשםכ יחוס.גנ י.hg38_alt_awareלדוגמה,הי ומ גנ
יחוס ב-ממוקמיםהי

/usr/local/illumina/genomes.י להשתמשכד
ום יחוסבגנ ןאישית,מותאםי י י ונתעזרהבע ו שלהמק

ישום Referenceהי Builder for Illumina
Instruments v1.0.0.

RnaLibraryTypeןלא הבאים:מהערכיםאחדהז
•SF—קדימה.הפונהגדיל
•SR—לאחור.הפונהגדיל
•U—גדיל.ללא

RnaGeneAnnotationFileוללהקובץלא יכ אור ןבי רקלהשתמשמותר.RNAג
ים ו ים.בתו י ומר אור,קובץיסופקלאאםאלפאנ בי

אורבקובץמחדלכברירתתשתמשהמערכת ולהבי הכל
ום יחוסבגנ ן.הי י ו שצ

BarcodeReadצוףהפעלתבתוךהמיקוםלא י אשרהברקוד,קריאתשלהר
יל הערכים.UMIה-מזההאתוגםהברקודאתגםמכ

ולים יליכ וRead1אתלהכ ברירתערך.Read2א
.Read1הואהמחדל
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אורנדרששדה תי

BarcodePositionן ןבערךלברקודיםהתואמיםהבסיסיםמיקוםכ שהוז
י.BarcodeReadעבור מסודריםהבסיסיםמיקומ

ןהאפס.ממיקוםהחלבאינדקס הערךאתהז
BarcodePositionית הבאה:בתבנ

0_>first barcode end position>+<second

barcode start position>_<second

barcode end position>+<third barcode

start position>_<third barcode end

position<
ובילהבאהמבנהלדוגמה, _0_8+21הערךלקבלתי

29+43_51:
ןבברקודבסיסים9• ).0_8(הראשו
ןבסיסים12• י ןהברקודיםב י.הראשו והשנ
יבברקודבסיסים9• ).21_29(השנ
ןבסיסים13• י יהברקודיםב ישי.השנ והשל
ישיבברקודבסיסים9• ).43_51(השל

UmiPositionן ב-UMIה-למזהההתואמיםהבסיסיםמיקוםכ
BarCodeRead.ן י ו ןשצ יתהמחרוזתאתהז בתבנ

הבאה:
>UMI start position>_<UMI end

position<
ילUMIה-מזההאםלדוגמה, ומספרבסיסים8מכ
וללהבסיסים יהכ הערך,51הואUMIה-מזההלפנ

.52_59הוא

BarcodeSequenceWhitelistילהקובץשםלא יכללהברקודרצףאתהמכ ברשימתשי
ולהקובץשםהמותרים.הערכים יליכ יםרקלהכ ו תו

ים, י ומר יםמקפיםמקפים,אלפאנ ונקודות.תחתונ

KeepFastqפלטקובצילשמורכדילאFASTQ,ן י.trueהז להסירכד
י ן,FASTQפלטקובצ .falseהז

MapAlignOutFormatצובלא bamהםהמותריםהערכיםהפלט.קובץשלהעי
ו ןלאאם.cramא י ו צ תהיההמחדלברירתערך,אףי

צוב.ללא עי
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ן ים]DragenSingleCellRNA_Data[ה-שדותלהל אוריהם.הזמינ ותי

אורנדרששדה תי

Sample_IDן ימה.מזההכ ימהמזהההדג ולהדג יליכ ים20עדלהכ ו ים.תו י ומר אלפאנ
י-הואהמזהה ו ות.תל ןהפרדרישי עותהמזהיםבי לדוגמה,מקפים.באמצ
יביםSample1-DQB1-022515.Sampleשלהמזהים ותחי תואמיםלהי
ולמזהים ינ ו .BCLConvert_Dataבסעיףשצ

צוףמחזור חשוךרי
צדמתארזהסעיף י ורלהשתמשכ צוףבמחז י ן.חשוךר ו במתכ

ור צוףבמחז י יםכדימשתמשיםחשוךר ימיהשלביאתרקלהשל ורשלהכ צוף.מחז י ןר י י צריםבדףע שלהתואמיםהמו
יההכנתערכת י יIlluminaשלהתמיכהאתרבשלךהספר ורנדרשאםלבדוקכד צוףמחז י חשוך.ר

עכדי ורלבצ צוףמחז י הבאים.לשלביםבהתאםפעלחשוך,ר

ןקובץעריכת המתכו

ןשלXMLה-קובץאתהורד.1 ו .Illuminaשלהתמיכהאתרמהמתכ

ן.שלXMLה-קובץאתערוך.2 ו המתכ

a.צוףתצורתפיעל-המתאיםהפרוטוקולמקטעאתזהה י ןלכלשלך.והאינדקסהקריאהר ו מותאםמתכ
יםפרוטוקוליםשישהישנםאישית י יםאפשר יתןשאותםשונ ערוך.נ ל

צוףתצורתללאיחידה1קריאהעבורהפרוטוקוללדוגמה, י Protocol<יהיהאינדקסר Name="1 Read

0 Index" ProtocolType="1Read0Index"<.

b.י ReadRef<לפנ ReadName="Read ReadRef<ו-"/>1 ReadName="Read ן,"/>2 שלבאתהז
ור צוףמחז י חדשה.בשורההבאהחשוךהר

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

c.ורכלעבור צוףמחז י ןנדרש,חשוךר ורשלבאתהז צוףמחז י חדשה.בשורההחשוךהר

ן.שלXMLקובץ ה-אתשמור.3 ו המתכ

ןדוגמהלהלן ו ורעםלמתכ צוףמחז י חשוך:ר
>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" />
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<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"</

...

ןחיבור להפעלההמתכו

Customתחת(בחירה)Chooseבאפשרותבחרהבקרה,שבתוכנתההפעלהבהגדרות.1 Recipeאישית(התאמה
ן).של ו מתכ

וט.2 ו ןשלXMLה-קובץאלנ ו ן.המתכ המעודכ

.(פתיחה)Openבחר.3

ור.4 צוףהפעלתהתחלתאלחז י .43בעמודר
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C
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D
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P
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PhiX Control v325

R
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S
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U

Universal Copy Service5,74

W

Windows
81התחברות

א

י 29קריאהאורכ
6,81אזהרות
ות י 26אחר
81חיבוריםאיבוד
יםאיכות 60נתונ

אינדקס
ורים 29מחז

וריתם Phred61אלג
ACחשמלאספקת

4שקע
55אריחים
81,83אתחול

81כשל

ב

79מערכתבדיקות
25חוזרתרחוףבופר
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ג
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ח
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י יםחלק ונ 5מתכ

ט

61איכותטבלאות

י
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ישור 81מפרטי

אות י צ USB4י
ציאת Ethernet4י
צירת יתי 58תבנ

כ

Ethernet4כבל
4חשמלכבל

ן ונ D74כ
ן ונ 6,74קשיחכ

ים וננ 46ממופיםכ
י ו יב 81כ
י ו ינ 19כ

58ברישוםכשלים
IP5כתובת

ל

ן 3,81הפעלהלחצ

מ

וררים 77מאו
יבים NextSeqשלמג 1000/200025
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ורים וספיםמחז 29נ
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ות י והולמטל 26אלכ
ות י 26הלבנהמטל
י ו Enterprise12מינ
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12שרתמיקום
י ולותמיקומ 55,62אשכ
ע ו 55מחשובמנ

ולים 56מסל
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ן 60טוהרמסנ
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יהול יךנ 74תהל
יתוח נ
5,8שיטות
יתוח ןמבוסס-נ 1ענ
יתוח 1מקומינ
יתוח 5תמונהנ

ו- 58פתחיםננ
י עיםנתונ ו צ 12בי
י עיםנתונ ו צ 12מכשירשלבי
י UNC46נתיב

ס

6הפעלהסטטוס
ע ו יסי 101טכנ
ן ו ינ ותס ול 60אשכ

6סמלים
5הפעלותספירת
ות י ספר

8דנטורציה

ע

י ונ יםתוכנהעדכ י 74ידנ
ים ונ יםעדכ 74אוטומטי
צמות ותעו ול 58אשכ

יתעזרה, 101טכנ
4עכבר

56ענפים
ץ 59אדוםערו
ץ 59ירוקערו

46הפעלהפרמטריעריכת
25ערכות

יםמספרים י וג 26קטל
י צמותערכ 58עו
26בדיקהערכת

פ

58פאזהוקדם-פאזה
י הפעלהפרמטר
46עריכה

צ

3צג
י ונ י Q60-61צ

ק

י BCL6קובצ
י CBCL60קובצ
י InterOp55,62קובצ
י ומןקובצ 55י
י ןקובצ 55מסנ
י ןקובצ ו ינ 62ס
י ןקישורקובצ י 8,55,62בסיסיםב
ןקישור י 5בסיסיםב
יךקצה 46משו

46יחידהקריאה

ר

צוף י יר ציםבשנ ו 59ער
יבים יםרכ י 77רזרב
26רפידות

ש

אות י 6,81שג
79הודעות

60-61הסתברות
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