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Johdanto

MikroMikko 3TT m215

Nokia Datan MikroMikko 3TT m215 on nopea ja tehokas

mikrotietokone, joka on suunniteltu lähinnä henkilökohtaiseksi
työasemaksi.

Johdanto

Laitteisto
Käsittely-yksikkö
on rakennettu 12,5 MHz:n kellotaajuudella
toimivan Intel 80286 -mikrosuorittimen
ympärille. Käsittely-yksikössä on kahden megatavun keskusmuisti sekä kaksi massamuistiyksikköä: 3 1/2 tuuman levykeasema, jonka kapasiteetti
on 1 ,44 megatavua, ja kiintolevy.
MikroMikkoon voi liittää joko väri- tai mustavalkonäytön
erilaisia kirjoittimia.

sekä

Tarvittaessa MikroMikkoon voi asentaa lisämuistia, matematiikkaprosessorin
ja verkkoliitäntäkortin
tai muita lisäkortteja.
Nauhayksikköä ei laitteeseen valitettavasti saa mahtumaan.

Ohjelmat
MikroMikko voi toimia useilla eri käyttöjäijestelmillä.
Tässä
käsikiijassa on oletettu, että käytössä on MS-DOS versio 3.30.
Siksi jotkut käsikiijan osat eivät ehkä päde muille käyttöjärjestelmille.
MikroMikko m215:ssä on sisäänrakennettu asetusvalikko, Setup mode, jossa jäijestelmäparametreja voidaan tarkastella ja
muuttaa tarvitsematta käyttää jäijestelmälevykettä.

ii

Johdanto

Käsikirjat
Tämä opas, MikroMikko 3TT m2 15 käsikirja, kertoo MikroMikon kokoamisesta ja käytöstä.
Tietoja käyttöjärjestelmästä
löydät asianomaisen käyttöjärjestelmän oppaasta. MS-DOS 3.30 käsikirja kertoo MS-DOSin toiminnasta.
Tämä käsikirja on jaettu kahteen pääosaan: yleiseen osaan, joka
koostuu kolmesta ensimmäisestä luvusta ja O/yerta-luvusta, sekä hakuosaan, jossa on tiiviimpää tietoa kokeneille käyttäjille.

Laitteisto
Tämä luku kuvaa järjestelmän eri osia: käsittely-yksikköä,
levykeasemaa, kiintolevyä, näppäimistöä ja näyttöä.
Jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta tietokoneista, kannattai
ehdottomasti vilkaista tämä luku läpi ennen kuin alat koota
laitteistoa. Siten sinulla on jonkinlainen käsitys siitä mitä eri
osat ovat ja mitä ne tekevät.
Käyttöönotto
Ohjeet siitä miten saat järjestelmäsi

käyttökuntoon.

Järjestelmän käyttäminen
Ohjeita järjestelmän käytöstä sekä ennen laitteiston
tarvittavista varotoimista.

siirtoa

Ohjeita pääkäyttäjälle
Yhteenveto MikroMikko m215:n erikoispiirteistä,
kuten
turvajärjestelmästä
ja järjestelmäparametreista.
Luku on
lähinnä tarkoitettu järjestelmän toiminnasta vastuussa olevalle
henkilölle.
Setup-tila
Tarkka kuvaus järjestelmäparametrien

asettamisesta.

iii

Johdanto
Käsittely-yksikkö
Käsittely-yksikön tekniset tiedot ja purkamisohjeet

Ohjeita
Jos jäijestelmän käytössä tulee ongelmia, turvaudu tähän
lukuun.Siinä kerrotaan miten voit selvittää joitakin tavallisimpia pulmia omin avuin.

Liitteet
Tämä "tyhjä" luku on tarkoitettu lisälaitteiden tai sovellusohjelmien mukana tulevien oppaiden ja asennusohjeiden säilyttämistä varten.

Hakemisto
Hakemiston avulla löydät nopeasti tarvitsemasi

tiedot.
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Laitteisto

Käsittely-yksikkö

Levykeasema
Virtakytkin ja
merkkivalo

Käsittely-yksikkö on MikroMikon täikein osa. Se on suunniteltu niin pieneksi, että sitä voi näppärästi pitää työpöydällä.
Käsittely-yksikön sisällä on kiintolevy ja 3 1/2 tuuman levykeasema, joka käyttää pieniä 1,44 megatavun levykkeitä. Levykeasema on edestä katsoen oikealla. Sen vasemmalla puolella
on virtakytkin ja vihreä merkkivalo, joka palaa kun virta on
päällä.
Yksikön takaa löytyy päävirtakytkin, tuuletin, virtajohdon liitin,
sarjaportti, rinnakkaisportti (kirjoittimelle), näppäimistöliitin,
näytön liitin sekä liitin hiirelle.
Sarjaportti
Virtajohdon
liitin

Rinnakkaisportti
H iiri portti

Päävirtakytkin

Näppäimistö
liitin
Näytön
liitin
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Suoritin
Suoritin eli prosessori on tavallaan tietokoneen moottori. MikroMikko m215:n suorittimena on Intel 80286, joka toimii 12,5
MHz:n kellotaajuudella.
Tämä tehokas prosessori tarjoaa riittävästi suorituskykyä ja nopeutta useimpiin sovelluksiin.

Muisti
Käyttämäsi ohjelmat ja tiedostot talletetaan tietokoneen muistiin. Muisti- eli tallennuskapasiteetti
ilmoitetaan tavuina. Tavu
on 8 bitin yksikkö, johon voidaan tallentaa yksi merkki (kirjain
tai numero). Yleensä muistin määrä liikkuu kilotavuissa (tuhat
tavua) tai megatavuissa (miljoona tavua).
Normaalisti m2 15 :n käsittely-yksikkössä on 2 megatavua työmuistia (RAM, Random Access Memory). Takapaneelissa oleva Setup information -tarra kertoo laitteesi muistikapasiteetin.
Koska muistin sisältö häviää virran katketessa tai kun itse katkaiset laitteistosta virran, tarvitaan muistiyksikköjä joissa tietoa
voi säilyttää pitkiä aikoja. Tätä varten MikroMikossa on levykeasema ja kiintolevy. Näistä kerrotaan tarkemmin seuraavilla
sivuilla.
Muistissa on erityinen pysyvä osa, joka sisältää jäijestelmän
käynnistämiseen ja käyttöjäijestelmän lataamiseen tarvittavat
toimenpiteet. Tämä muistin osa on nimeltään BIOS (Basic Input/Output System). Myös se muistin osa, johon jäijestelmäparametrit tallennetaan, on pysyvä.
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Laitteisto

Levykkeet ja levykeasemat
Levykeasemaa ja vaihdettavia levykkeitä voidaan käyttää tietojen pitkäaikaiseen säilytykseen.

Levykkeet
Levyke on magneettioksidilla
päällystetty muovikiekko suojakuoren sisässä. Levykeasemassa on luku-kirjoituspää, jolla se
lukee ja kiijoittaa levykkeelle.
3 1/2 tuuman levyke

Kirjoitussuoja

Levykkeen magneettikerros on erittäin herkkä. Älä aseta levykettä alttiiksi magneettikentille,
auringonvalolle,
kosteudelle tai
kuumuudelle.
3 1/2 tuuman levykkeet ovat kovan muovikuoren suojassa. Kuoressa on aukko luku-kirjoituspäätä varten. Pieni metallisuojus
peittää aukon silloin kun levyke ei ole levykeasemassa.
Vältä
suojuksen liikuttamista, jotta levykkeen pinta ei vahingoittuisi.
MikroMikko m215:ssä voi käyttää kahdenlaisia 3 1/2 tuuman
levykkeitä: 720 kilotavun (Double Density) ja 1 ,44 megatavun
(High Density). Jälkimmäisiä kannattaa tietysti käyttää niiden
suuremman tallennuskyvyn vuoksi.
1-5

Laitteisto

Levykeasemat
Käsittely-yksikön
sisällä on 3 1/2 tuuman levykeasema. Tämä
on levykeasema A . Se pystyy käsittelemään sekä 720 kilotavun
että 1 ,44 megatavun levykkeitä.

Levykkeen pohjustaminen
Uudet levykkeet on pohjustettava ennen kuin niille voidaan tallentaa tietoa. Pohjustaminen tapahtuu eri käyttöjäijestelmissä
eri tavalla, ja se on kuvattu kunkin käyttöjärjestelmän
oppaassa.
Jos koneesi käyttöjäijestelmä on MS-DOS 3.30, lue MS-DOS
3.30 käsikirjan selostus FORMAT-komennon käytöstä.
Huom!

V ain High Density -levykkeen voi pohjustaa
1,44 megatavuiseksi. Ainoastaan näiden
levykkeiden magneettipinta on sopiva korkeaa
tallennuskapasiteettia
varten.

Levykkeen kirjoitussuojaaminen
Estääksesi levykkeellä olevan tiedon muuttumisen tai vahingoittumisen, voitkiijoitussuojata levykkeesi. Kiijoitussuojaaminen
tarkoittaa, että levykettä voi lukea, mutta sen sisältöä ei voi
muuttaa.
3 1/2 tuuman levykkeen päällyksen vasemmassa alakulmassa
on pieni ikkuna. Jos se on kiinni, levykettä ei ole kiijoitussuojattu, ja sille voi tallentaa tietoja. Jos ikkuna on auki, levyke on kirjoitussuojattu. Tällöin levykettä voi lukea, mutta sille ei voi kirjoittaa.
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Jos levykkeellä on tärkeitä tietoja, se kannattaa kiijoitussuojata.
Silloin et vahingossa pääse tuhoamaan levykkeen sisältöä.

Levykkeen asettaminen ja poistaminen
Levykkeen

asettaminen

levykeasemaan

Poistopainike
Merkkivalo

Aseta 3 1/2 tuuman levyke levykeasemaan metallisuojus edellä
ja nimitekstit ylöspäin. Kilahdus ilmaisee levykkeen tulleen oikeaan asentoon.
Kun levykettä luetaan tai sille kirjoitetaan, levykeaseman merkkivalo vilkkuu. Tällöin levykettä ei saa poistaa asemasta, tai sillä olevat tiedot saattavat tuhoutua.
Levykkeen

poistaminen

levykeasemasta

Poista levyke painamalla levykeaseman oikealla puolella olevaa
painiketta.

1-7

Laitteisto
Huom!

1-8

Muista aina tyhjentää levykeasema
katkaiset virran käsittely-yksiköstä.
poista levykettä kun levykeaseman
palaa.

ennen kuin
Älä koskaan
merkkivalo

Laitteisto

Kiintolevy
Kiintolevy on nimensä mukaan kiinteästi käsittely-yksikön
sisään asennettu levyasema. Kiintolevyn tallennuskapasiteetti
on
huomattavasti suurempi kuin levykkeiden, esimerkiksi 20 tai 40
megatavua. Lisäksi tietokone löytää etsimänsä tiedon kiintolevyltä nopeammin kuin levykkeeltä.
Käsittely-yksikön etupaneelissa on käynnistysnapin vieressä
merkkivalo, joka vilkkuu kun tietoa luetaan kiintolevyltä tai kirjoitetaan sille.
Huom!

Älä koskaan katkaise virtaa merkkivalon
vilkkuessa.
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Näppäimistö

Rl Rl Rl Rl

MikroMikko m215:n vakionäppäimistö on Nokia 102. Sen
näppäimet on ryhmitelty neljään eri osaan:
Toimintonäppäimet
Kirjoituskonenäppäimistö
Kohdi stimenohj ausnäppäimet
Numeronäppäimistö

Lisäksi näppäimistössä on kolme merkkivaloa (5).

5

2

3

Näppäinhatuissa on käytetty tummaa ja vaaleaa väriä käytön
helpottamiseksi. Näppäimistön alla on säätöjalat, joiden avulla
sen kallistuskulmaa voi muuttaa.
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Toimintonäppäimet
Varsinaisia toimintonäppäimiä ovat näppäimet F1-F12. Lisäksi
tässä kappaleessa kuvataan seuraavat näppäimet: Escape (Esc),
Print Screen/System Request (Print Screen/Sys Rq), Scroll
Lock ja Pause/Break.
Esc- ja Fl-F12-näppäinten toiminnot määräytyvät kulloinkin
käyttämäsi ohjelman mukaan. Katso tarkemmat tiedot kyseisen
ohjelman tai käyttöjärjestelmän oppaasta.
Mikäli kirjoittimesi on kytkettynä ja on line
-tilassa, näytön sisältö tulostuu paperille kun
painat yhtäaikaa Shift- ja Print Screen/Sys Rq
-näppäimiä. Tämä tapahtuu kuitenkin vain, jos
toiminto on määritelty käyttämääsi ohjelmaan.
Painamalla yhtäaikaa Alt- ja Print Screen/Sys Rq
-näppäimiä saat aikaan System Request
-toiminnon. Sen vaikutus vaihtelee käyttämäsi
ohjelman mukaan. Useimmiten sillä ei ole
mitään vaikutusta.
Scroll

Scroll Lock -näppäimellä voit estää tai sallia
näytön vierittämisen, jos toiminto on määritelty
käyttämääsi ohjelmaan. Kun järjestelmä on
Scroll Lock -tilassa, vastaava näppäimistön
merkkivalo palaa.
Pause-näppäimen aiheuttama toiminto riippuu
kulloisestakin ohjelmasta. Yleensä sitä käytetään
pysäyttämään tilapäisesti tulostus näytölle.
Tulostus jatkuu kun painat jotain näppäintä.

Pause-näppäimen etuosaan on kaiverrettu teksti "Break". Kun
käyttöjärjestelmä ohjaa toimintaa, voit keskeyttää komennon
suorituksen painamalla Break-näppäintä yhtäaikaa Ctrl-näppäimen kanssa. Tämä nk. Ctrl-Break-toiminto kuvataan tarkemmin
MS-DOS käsikirjassa.
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Aakkosnumeeriset näppäimet

Swedish/Finnish (ruotsalainen/suomalainen) -versio

TAB

EEEEESIEEE
EOi
H r if1inQ
in.
tO
W
is

SHIFT

fFT
tHJ.

OHlULUU

Aakkosnumeerinen näppäimistö on samanlainen kuin kirjoituskoneissa. Näppäimistössä on kaksi vaihtonäppäintä (Shift). Niiden avulla voit kirjoittaa isoja kirjaimia, tai ylemmän merkin,
jos näppäimeen on sijoitettu kaksi erikoismerkkiä.
Kun haluat kiijoittaa pelkästään ISOJA KIRJAIMIA, paina
Caps Lock -näppäintä. Vastaava merkkivalo syttyy näppäimistön oikeaan yläkulmaan. Kun haluat lopettaa isojen kiijaimien
kiijoittamisen, paina Caps Lock -näppäintä uudelleen. Samalla
merkkivalo sammuu. Jos haluat kirjoittaa pieniä kirjaimia Caps
Lock -tilassa, paina Shift-näppäintä ja haluamaasi kirjainta.
Caps Lock -näppäin ei vaikuta numeronäppäimiin eikä erikoismerkkeihin. Ylemmät erikoismerkit saadaan Shift-näppäimen
avulla.
Aakkosnumeerisessa näppäimistössä on myös muita näppäimiä:
Enter, Backspace ja Tab. Niiden toiminnot riippuvat kulloinkin
käyttämästäsi ohjelmasta. Jotkut käsikirjat puhuvat Enter-näppäimestä myös nimellä Return.
Ctrl (Control), Alt (Alternate) ja Alt Gr (Alternate Graphics) näppäimet eivät itse tuota merkkejä. Ne tuottavat merkkejä tai
aiheuttavat toimintoja vain kun jotakin muuta näppäintä painetaan yhtäaikaa.
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BACKSPACE
ENTER
SHIFT

Laitteisto
Joissakin käsikiijoissa sinua pyydetään pitämään alhaalla yhtä
tai kahta näppäintä, esimerkiksi Ctrl ja Alt, samalla kun painat
jotain muuta näppäintä (vaikkapa Del). Useimmiten tämä osoitetaan ajatusviivalla näppäinten välissä, esimerkiksi CTRL-ALTDEL. Muita usein käytettyjä yhdistelmiä ovat CTRL-BREAK
ja SHIFT-PRINT SCREEN.

Alt Gr -näppäimen käyttö
Joihinkin näppäimiin saattaa olla kaiverrettuna
kolme merkkiä, joista yksi on näppäimen
etureunassa tai näppäinhatun oikeassa
yläkulmassa. Tämän kolmannen merkin saa
kirjoitettua painamalla Alt Gr -näppäintä yhdessä
kyseisen näppäimen kanssa.

Päällekkäisnäppäimet

E

Päällekkäisnäppäimiin on yleensä sijoitettu
erikoismerkkejä, jotka kirjoitetaan kirjainten,
esimerkiksi jonkin vokaalin, päälle. Kaikkien
kirjainten päälle näitä erikoismerkkejä ei voi
kirjoittaa.
Kun tarvitset erikoismerkin sisältävän kirjaimen
(esimerkiksi ti), menettele seuraavasti: Paina
ensin päällekkäisnäppäintä.
Näyttöön ei vielä
tulostu mitään. Paina aakkosnäppäintä.
Nyt
erikoismerkki ja kirjain tulostuvat yhtäaikaa.
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Jos haluat kiijoittaa pelkästään päällekkäisnäppäimessä olevan
meikin (esimerkiksi A), paina ensin päällekkäisnäppäintä ja sen
jälkeen välilyöntinäppäintä.

Kohdistimenohjausnäppäimet
Kohdistin eli kursori ilmoittaa, mihin kohtaan seuraava meikki
tulostuu näytölle. Yleensä se näkyy näytöllä vilkkuvana suorakaiteena.
Kohdistinta ohjataan kymmenellä näppäimellä, joiden toiminnot
riippuvat kulloinkin käyttämästäsi ohjelmasta. Nuolinäppäimet
muodostavat oman kokonaisuutensa. Yleensä ne siirtävät kohdistinta nuolen osoittamaan suuntaan.
Alkunäppäimen (Home), loppunäppäimen (End), sivun alku näppäimen (Page Up) ja sivun loppu -näppäimen (Page Down)
toiminnot riippuvat kulloinkin käyttämästäsi ohjelmasta.
Myös Insert ja Delete -näppäinten toiminnot riippuvat kulloinkin käyttämästäsi ohjelmasta.
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Numeronäppäimet
Näppäimistön oikeassa reunassa on erillinen numeronäppäimistö, jolla voi myös siirtää kohdistinta. Numerot on sijoitettu
kuten laskukoneessa, mikä helpottaa pitkien numerosaijojen
syöttämistä.
Jos haluat käyttää pelkästään numeronäppäimiä, paina Num
Lock -näppäintä. Vastaava merkkivalo syttyy osoittamaan valitsemaasi toimintatilaa. Näppäimet 0-9 ja . tai , (desimaalipilkku
tai -piste) toimivat nyt numeronäppäimistönä. Kohdistimensiirtotoiminnot eivät ole käytössä. Kun painat Num Lock -näppäintä uudelleen, kohdistimensiirtotoiminnot palautuvat. Samalla
merkkivalo sammuu.
Kohdistimensiirtotoiminnot ovat samat kuin varsinaisten kohdistimensiirtonäppäinten.
Shift-näppäimellä voi vaihdella numeronäppäimistön ja kohdistimensiirtotoimintojen välillä. Jos Num Lock on päällä, numeronäppäimet voi vaihtaa kohdistinnäppäimiksi painamalla Shiftiä. Vastaavasti Shift muuttaa kohdistinnäppäimet numeronäppäimiksi kun Num Lock on pois päältä.
Lisäksi näppäimistössä on yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskumerkit.
Kun olet käyttöjärjestelmässä, numeronäppäimistön Enter-näppäin toimii kuten aakkosnumeerisen näppäimistön Enter-näppäin.
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Merkkivalot
Näppäimistön oikeassa yläkulmassa on kolme merkkivaloa:
Num Lock, Caps Lock ja Scroll Lock. Ne osoittavat valittuja toimintatiloja.
Merkkivalo syttyy, kun painat vastaavaa näppäintä, ja sammuu,
kun painat näppäintä uudelleen. Tietokone voi myös itse hallita
näitä merkkivaloja. Useat käyttöjäijestelmät
sytyttävät automaattisesti Num Lock -valon käynnistyksen yhteydessä.

Caps Lock
Kun Caps Lock -tila on päällä, kaikki kirjaimet tulostuvat ISOINA KIRJAIMINA. Jos haluat kirjoittaa pieniä kirjaimia tässä tilassa, käytä Shift-näppäintä.
Caps Lock ei vaikuta erikoismerkkeihin ja numeroihin.

Num Lock
Kun Num Lock -tila on päällä, numeronäppäimet 0-9 ja desimaalipiste näppäimistön oikeassa laidassa toimivat numeronäppäimistönä. Num Lock -tilan ollessa pois päältä, ko. näppäimet siirtävät kohdistinta.

Scroll Lock
Scroll Lock -tilan vaikutus riippuu käytettävästä sovellusohjelmasta.
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Näytöt
Nokia Datan tuotevalikoimassa on erilaisia mustavalko- ja värinäyttöjä, jotka sopivat käytettäväksi MikroMikon kanssa. Tässä kappaleessa esitellään mustavalkonäyttö ADU 15 A sekä värinäyttö CDU 14A.

ADU 15A mustavalkonäyttö
Nokian mustavalkonäytössä on suuri 15 tuuman kuvaruutu, joka näyttää mustia kiijaimia vaalealla taustalla. Näytön jalusta
mahdollistaa kallistuskulman säätämisen pysty- ja vaakasuunnassa.
Tekstiä näyttöön mahtuu 25 riviä kerrallaan. Tekstirivin pituus
on 80 merkkiä. ADU 15A voi myös emuloida CGA- ja Hercu/es-grafiikkatiloja. Joidenkin ohjelmien kanssa on mahdollista
käyttää Nokian omaa NDC-resoluutiota.
Oikeassa etureunassa olevilla kontrastin (ylempi) ja kirkkauden
säätimillä voi säätää näytöllä olevaa kuvaa. Näiden säätimien
alapuolelle on näytön virtakytkin.

CDU14A värinäyttö
CDU 14A on 14 tuuman VGA-näyttö. Tekstitilassa näyttöön
mahtuu 25 riviä, joiden pituus on 80 merkkiä. Näyttö toimii
myös grafiikkatilassa. VGA-näytönohjaimessa on useita eri resoluutioita, mm. CGA-, Hercules-, EGA- ja kaikki VGA-resoluutiot.
Kirkkauden (ylempi) ja kontrastin säätimet ovat näytön oikealla
sivulla. Virtakytkin on oikeassa alareunassa.
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Käyttöönotto

Yleistä
Tämä luku opastaa järjestelmän

käyttöönotossa.

Kannattaa ensin lukea koko luku läpi, ennen kuin alat koota laitteistoa ja asentaa käyttöjärjestelmää.
Jos sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta tietokoneista, lue myös edellinen luku joka kertoo laitteistosta.

Varotoimet
Oman turvallisuutesi tähden ja laitteiston vahingoittumisen
välttämiseksi on erittäin tärkeää, että seuraat annettuja ohjeita huolellisesti.
Virtajohdoissa on vaarallinen jännite. Käsittely-yksikköjä
oheislaitteet on aina kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Kun
kytket tai irroitat johtoja, varmista että laitteista on katkaistu virta.
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Pakkauksen purkaminen
Pura käsittely-yksikköjä muut laitteiston osat pakkauksesta.
sittele laitteita varoen.

Kä-

Pakkaus kannattaa säästää tulevaa käyttöä varten.
Seuraavassa kerrotaan käsittely-yksikön,
näppäimistön ja näytön asentamisesta. Jos sinulla on muita lisälaitteita, tutustu niiden mukana tulleisiin asennusohjeisiin.
Tämän käsikirjan Liitteet osassa on varattu tilaa lisälaitteiden asennusohjeita varten.

Käyttöympäristö
Jollei toisin mainita, kaikki laitteet on tarkoitettu normaalia toimistoympäristöä varten. Asennuksessa on huomioitava laitteiden jäähdytysilman saanti.
Sallittu käyttölämpötila on +10 - + 40 astetta Celsiusta. Käyttöympäristön suhteellinen kosteus on 20 - 80 %.
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Kaapelointi
Käsittely-yksikön
takapaneelissa oleva Setup information -tarra
sisältää jäijestelmäparametrien
arvot. Jos jokin asentamistasi
laitteista vaikuttaa näiden parametrien arvoihin, muista kirjoittaa tarraan uusi arvo.
Ennen kuin aloitat kaapeloinnin, varmista että kaikki laitteet on
kytketty pois päältä. Yhdistä ensin eri laitteet toisiinsa ja vasta
sitten maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohto liitetään ensin laitteeseen ja sitten pistorasiaan.
Huom!

Liitä laitteet oman turvallisuutesi vuoksi vain
kunnolla maadoitettuun pistorasiaan.
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Kytke kaapelit kuvassa näkyvällä tavalla:

Mustavalkonäyttö (ADU 15A)

L—

'I

Käsittely-yksikkö

V
j— T }

•Q

Näppäimistö
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Järjestelmän käynnistäminen
[~1~|

Varmista että kaikki laitteet on kytketty pois päältä.

|~2]

Paina käsittely-yksikön takapaneelissa oleva virtapainike
asentoon "I".

[3]

Mikäli näytöllä on oma virtakytkin, paina se asentoon
tt Jft

[~4~| Paina etupaneelissa oleva käynnistysnappi alas. Jos sinulla on kiijoitin, kytke siihen virta viimeiseksi.
[5]

Etupaneelin käynnistysnapin painaminen alas aloittaa
automaattisen käynnistystestin. Testin lopuksi kuuluu ääni merkki.

•

Jos laitteisto antaa vain yhden lyhyen äänimerkin, laitteisto toimii asianmukaisesti.

•

Kaksi äänimerkkiä ja näytölle ilmestyvä virheilmoitus
osoittaa että käynnistystesti on löytänyt virheen. Tässä
vaiheessa virheilmoituksen voi jättää huomiotta.

•

Jos laitteisto antaa neljästä tai kahdeksasta lyhyestä piippauksesta koostuvan äänimerkin, käynnistystesti on löytänyt vakavan vian. Kytke kaikki laitteet pois päältä,
tarkista kaapelointi ja yritä uudelleen. O/ijezta-luvun kappale Käynnistystesti antaa lisätietoja. Jos vika ei häviä,
ota yhteyttä Nokia Datan huoltoon.

|~6|

Jos näyttöön ei tule mitään, säädä näytön kontrastia ja
kirkkautta. Nämä säädöt kannattaa tehdä joka tapauksessa, koska siten voit huomattavasti vähentää silmiesi
rasittumista. Kontrastinsäätimellä säädetään tekstin tummuutta. Kirkkaudensäätimellä puolestaan säädetään koko näytön kirkkautta.
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[7]

Pidä Ctrl- ja Alt-näppäimiä alhaalla ja paina samalla Delnäppäintä. Kun näyttö tyhjenee, paina heti Insert-näppäintä ja pidä se alhaalla. Hetken kuluttua kuvaruudulle
ilmestyy Setup Mode -näyttö.

Setup-tila
Enhanced

Security

10/10x88

Information

16:00:19

Set date
Set time
F l o p p y d r i u e O:
F l o p p y d r i u e 1:
Hard
Hard

3 . 5 ” 1 . 4 4 MB
None

d i s k O: Type 35
d i s k 1: None or non-ST5O6

Base memory s i z e :
640 kB
Extended memory s i z e : 3072 k B
Expanded memory s i z e : None

Use cursor k e y s t o moue, <Enter> t o s e l e c t ,

<Esc> t o q u i t

Kuvaruudulla näkyy joukko järjestelmäparametreja. Niiden arvojen tulisi vastata Setup information -tarrasta löytyviä arvoja.

SETUP

MPS5A
Diskette
Drive
Fixed
Drive

Memory

Oispley
Type

INFORMATION
1.44 M
None

Disk
Type

1.44 M
None
O

Bese

1.024

k

640k

3.072

k

Color

Graph.

( 8 0 col)

NVGA

Jos haluat muuttaa Setup-parametrien arvoja, käytä nuolinäppäimiä (U, ft) siirtyäksesi kentästä toiseen. Seuraavilla sivuilla esitellään Setupin sisältämät toiminnot.
2-8

Käyttöönotto
Set Date
Tässä kentässä asetetaan päivämäärä. Nykyinen päiväys näkyy
näytön oikeassa yläreunassa yhdessä kellonajan kanssa. Päiväys
on esitetty amerikkalaisessa muodossa kuukausi/päivä/vuosi.
Kun ryhdyt asettamaan päivämäärää, paina ensin Enter-näppäintä. Syötä päivämäärä numeroin jäijestyksessä kuukausi/päivä/vuosi. Paina lopuksi uudelleen Enter-näppäintä.
Esimerkki: jos tänään olisi joulukuun
sit 12/31/1988

31. päivä 1988, kirjoittai-

Voit erottaa kuukauden, päivän ja vuoden toisistaan pisteelläQ,
vinoviivalla (/) tai väliviivalla (-). Vuosien 80-99 oletetaan automaattisesti olevan 1900-luvulla ja vuosien 00-79 2000-luvulla.

Set Time
Tässä kentässä asetetaan kellonaika. Kellonaika esitetään 24tuntisella kellolla muodossa tunnit-minuutit-sekunnit.
Kun ryhdyt asettamaan kellonaikaa, paina ensin Enter-näppäintä. Syötä oikea kellonaika jäijestyksessä tunnit-minuutit-sekunnit. Sekunteja ei välttämättä tarvitse ilmoittaa. Paina lopuksi Enter-näppäintä.
Esimerkki:

jos kello olisi tasan 13.00, kirjoittaisit 13:00:00

Huomaa, että järjestelmän kellonaika asetetaan uudelleen juuri
sillä hetkellä, kun painat Enter-näppäintä toisen kerran.
Voit erottaa yksiköt toisistaan kaksoispisteellä

(:) tai pisteellä (.).
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Floppy drive 0, 1
Tässä kentässä määritellään levykeasemien tyyppi. A-levykeaseman numero on Oja B-levykeaseman 1.
Oikeat arvot levykeasemille löytyvät Setup information -tarrasta
otsikolla Diskette Drive. Vertaa näitä arvoja näytöllä näkyviin.
Jos haluat muuttaa arvoja, paina Enter-näppäintä kyseisessä kentässä ja valitse sitten nuolinäppäimillä oikea vaihtoehto näytölle
ilmestyvästä listasta. Paina lopuksi uudelleen Enter-näppäintä
tallettaaksesi uuden arvon.
Vakiolevykeasemana (A) on 3 1/2 tuuman 1,44 megatavun asema. Kentän Floppy Disk 0 oletusarvoa 3.5" 1.44 MB ei siis tarvitse yleensä muuttaa.
Jos laitteessasi ei ole toista levykeasemaa, kentän Floppy Disk 1
arvon on oltava None.

Hard Disk 0, 1
Tässä kentässä määritellään kiintolevyjen tyyppi. Oikeat arvot
löytyvät Setup information -tarrasta otsikolla Fixed Disk Drive
Type. Vertaa näitä arvoja näytöllä näkyviin. Jos haluat muuttaa
arvoja, paina Enter-näppäintä kyseisessä kentässä j a valitse sitten nuolinäppäimillä oikea vaihtoehto näytölle ilmestyvästä listasta. Paina lopuksi uudelleen Enter-näppäintä.
Koska käsittely-yksikköösi ei voi asentaa toista kiintolevyä, kentän Hard Disk 1 arvon pitäisi olla None.
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Base Memory Size
Tässä kentässä määritellään osuus, jonka MS-DOS varaa käyttöönsä tietokoneesi työmuistista eli RAM-muistista. Osuus on
aina 640 kilotavua.

Extended Memory Size
Tämän kentän arvo riippuu käsittely-yksikköösi asennetun lisämuistin määrästä. Useimmiten laitteet toimitetaan 2 megatavun
(2048 kilotavun) työmuistilla, joka jakautuu 640 kilotavun kantamuistiin, 384 kilotavun ROM-kopioon ja 1024 kilotavun lisämuistiin emolevyllä. Lisämuistia voidaan laajentaa lisämuistipiirien ja -korttien avulla.
Oikea arvo löytyy Setup information -tarrasta (Memory! Ext.)Vertaa tätä ruudulla näkyvään arvoon. Halutessasi muuttaa lisämuistikokoa, paina ensin Enter-näppäintä ja syötä sitten muistin
koko kilotavuina. Paina lopuksi uudelleen ENTER.
Jos laitteeseesi ei ole asennettu ylimääräisiä lisämuistipiirejä tai
-kortteja, arvon tulee olla 1024 kilotavua.
Jos lisämuistia on laajennettu, kentän uuden arvon pitää ilmoittaa lisämuistin kokonaismäärä. Esim. 1024 + 8192 = 9216.
Huora!

Yksi megatavu on 1024 kilotavua.

Expanded Memory Size
Tämä parametri varaa osan lisämuistista ohjelmille, jotka toimivat EMS-periaatteella
(expanded memory specification). Jos
käytössäsi ei ole EMS-ohjelmaa, jätä kentälle vakioarvo None.
Lisätietoja löydät kyseisten ohjelmien käyttöohjeista.
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Extended Memory Size ja Expanded Memory
Size yhteensä tulee olla sama kuin Setup
information -tarran ilmoittama Memory/Ext.
-kentän arvo.

Huom!

Setup-tilasta poistuminen
Varmista että kaikki ruudulla näkyvät arvot vastaavat tarran tietoja.
Jos olet muuttanut arvoja, paina Esc-näppäintä siirtyäksesi yläriville.
Kun kursorikenttä on ylärivillä, paina Esc-näppäintä kerran. Allaoleva valikko ilmestyy näytölle.

Basic

Enhanced

Security

Information

10/10/88

16:02:43

Set d a t e
Set t i m e
F l o p p y d r i u e O:
F l o p p y d r i u e 1:
Hard
Hard

d i s k O:
d i s k 1:

3 . 5 ” 1 . 4 4 MB
None

| Quit

uii t h o u t u p d a t i n g

CMOS memory

Update CMOS memory and e x i t

Base memory s i z e :
640 kB
Extended memory s i z e : 3072 k B
Expanded memory s i z e : None

Use cursor k e y s to moue, <Enter> t o s e l e c t ,

<Esc> t o c a n c e l

a.

Tallettaaksesi muutokset, valitse vaihtoehto Update CMOS
memory and exit ja paina sitten Enter-näppäintä. Tämä
tallettaa muutetut parametrit muistiin.

b.

Jos haluat lopettaa Setup-toiminnon tallettamatta tekemiäsi
muutoksia, paina Enter-näppäintä poistuaksesi valikosta.
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Käyttöjärjestelmän
asentaminen
Tavallisesti käyttöjärjestelmä on jo asennettu kiintolevylle. Tässä tapauksessa käyttöjärjestelmän tulisi käynnistyä normaalisti
poistuessasi Setup-tilasta.
Muussa tapauksessa näyttöön ilmestyy seuraava virheilmoitus:
Non System Disk or Disk Error
Replace and strike any key when ready..

Jos näin tapahtuu, joudut itse asentamaan käyttöjärjestelmän.
Seuraa käyttöjärjestelmän mukana tulevia ohjeita. MS-DOSin
asentaminen on selostettu MS-DOS 3.30 käsikirjassa.
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Sovellusohjelmien
asentaminen
Sovellusohjelmat
toimitetaan levykkeellä. Asentaessasi ohjelman (eli kopioidessasi sen kiintolevylle), seuraa ohjelman mukana tulevia asennusohjeita.
Jos sovellusohjelma on kopiosuojattu ns. avainlevykkeellä,
joudut mahdollisesti alentamaan kellotaajuutta Setup-tilassa ennen
ohjelman asentamista kiintolevylle.
Menettele

FT]
[2]

näin:

Kytke virta laitteisiin.
Paina Ctrl-Alt-Del. Kun järjestelmä käynnistyy uudelleen, pidä Ins-näppäin alhaalla. Hetkisen kuluttua näyttöön ilmestyy Setup-valikko.

Enhanced

Security

10/10/88

Information

Set d a t e
Set time
F l o p p y d r i u e O:
Floppy driue 1:
Hard
Hard

3 . 5 ” 1 . 4 4 MB
None

d i s k O: Type 35
d i s k 1 : None or non-ST5O6

Base memory s i z e :
640 kB
Extended memory s i z e : 3072 k B
Expanded memory s i z e : None

Use c u r s o r k e y s t o moue, <Enter> t o s e l e c t ,
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<Esc> t o q u i t

16:00:19

Käyttöönotto
[~3~| Siirry nuolinäppäimellä Enhanced-valikkoon.
Bas i e

Enhanced

CPU speed:

Security

Information

Normal

10/10/88

Shadow o p t i o n PROMs: Enabled

Serial port:
Auto
Parallel port:
Auto
Floppy controller:
Auto

Reset k e y :

Seruer mode:

None

Use c u r s o r k e y s t o moue, <Enter> t o s e l e c t ,

16:00:49

Disabled

<Esc> t o q u i t

|~4~| Parametrin CPU speed arvoksi pitäisi vaihtaa Auto. Paina ensin kahdesti Enter ja valitse sitten nuolinäppäimillä
arvo Auto. Paina lopuksi uudelleen Enter-näppäintä.
[5]

Paina Esc-näppäintä ja valitse sitten vaihtoehto Update
CMOS memory and exit tallettaaksesi uuden arvon ja
poistuaksesi Setup-tilasta.

Nyt voit asentaa sovelluksen sen mukana tulleita asennusohjeita
seuraten. Auto muuttaa jäijestelmän kellotaajuuden 12,5 megahertsistä 8 megahertsiksi, kun levykeasemaa käytetään. Kun
olet saanut ohjelman asennettua, voit asettaa kellotaajuuden takaisin arvoon Normal ylläolevalla tavalla.
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Järjestelmän käyttäminen

Yleistä
Tässä luvussa kuvataan järjestelmän käyttämiseen
ta. Seuraa annettuja ohjeita tarkasti.

liittyviä asioi-
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Käynnistäminen
El 0 0
[4]

Paina takapaneelin

virtapainike

asentoon "I".

Kytke virta näyttöön.
Jos sinulla on kirjoitin tai muita lisälaitteita, ne voi kytkeä päälle tässä vaiheessa. Mahdolliset erikoistoimenpiteet lisälaitteiden käynnistyksen yhteydessä selviävät
kunkin laitteen käyttöohjeista.
Paina etupaneelin käynnistysnapista. Käsittely-yksikkö
käynnistyy.

Käynnistysnapin yläpuolella oleva vihreä valo palaa, kun virta
on päällä.
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Käynnistystesti
Kun käynnistät tietokoneen, se alkaa välittömästi suorittaa pysyvästi muistiin tallennettua testiohjelmaa, käynnistystestiä.
Testin tarkoitus on varmistaa laitteiston toimintakunto. Jos laitteisto
on kunnossa, kuulet yhden pitkän äänimerkin.
Kun näyttö on lämmennyt, ruudulla näkyy seuraavanlainen
ti:

teks-

Alfaskop DT 215 ROM BIOS Version 1.00
Copyright Nokia Data System 1988
640 KB Base memory
1024 KB Extra memory

Ruudulla näkyvien numeroiden (ylläolevassa esimerkissä 640 ja
1024) tulisi olla samat kuin Setup-tilassa määritellyt muistikoot.

Äänimerkit ja virheilmoitukset
Jos käynnistystesti
tavalla:

löytää virheen, se voi ilmoittaa siitä kahdella

•

neljän tai kahdeksan äänimerkin
kön käynnistämisen jälkeen.

•

kaksi pitkää äänimerkkiä
lämmettyä.

Jos näin käy, katso kappaletta
luvussa Ohjeita.

sarja heti käsittely-yksi-

ja virheilmoitus heti näytön

Käynnistystestinvirheilmoitukset

3-5

Järjestelmän käyttäminen

Salasanat
Salasanoja voidaan käyttää rajoittamaan tietokoneen käyttöoikeutta. Salasanoja on kahden tasoisia: käyttäjätunnus ja. järjestelmätunnus. Jälkimmäinen on tarkoitettu järjestelmän vastuuhenkilön käyttöön. Mikäli jäijestelmätunnus
on määritelty, tietokonetta ei voi käynnistää ilman salasanaa, jos levykeasemassa
on levyke.
Jos tietokoneelle on määritelty käyttäjätunnus, seuraava teksti ilmestyy näytölle käynnistyksen yhteydessä:
Password:

Kirjoita salasanasi ja paina Enter. Jos kirjoitat salasanan väärin,
ilmestyy teksti ’wrong password’. Tästä selviät kiijoittamalla
salasanan uudelleen oikein.
Jos unohdat salasanasi, kysy jäijestelmän
ka tulisi pitää listaa kaikista salasanoista.
Huom!

vastuuhenkilöltä, jon-

Jos vastuuhenkilö on määritellyt
jäijestelmätunnuksen, tietokonetta ei voi
käynnistää salasanaa antamatta silloin kun
levykeasemassa on levyke. Tässä tapauksessa
näytölle tulee teksti ’System password: ’, ja
jäijestelmä ei käynnisty ennen kuin syötät
jäijestelmätunnuksen.
Mikäli et tiedä jäijestelmätunnusta ja yrität
vahingossa käynnistää tietokoneen kun
levykeasema ei ole tyhjä, selviät tilanteesta
poistamalla levykkeen ja painamalla
CTRL-ALT-DEL.
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Väärän salasanan antaminen kolme kertaa
peräkkäin aiheuttaa jäijestelmän lukkiutumisen.
Näytölle ilmestyy teksti ’Failed three times,
system halted’.Jäijestelmän saa käynnistettyä
uudelleen katkaisemalla virran hetkeksi. Voit
myös käyttää Hard reset -toimintoa.
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Käyttöjärjestelmän
käynnistäminen
Käynnistystestin jälkeen tietokone lataa käyttöjärjestelmän.
Käyttöjärjestelmän lataaminen alkaa sen jälkeen kun salasana,
jos sellaista käytetään, on annettu.
a.

Jos A-levykeasema on tyhjä, käyttöjärjestelmä ladataan kiintolevyltä (C-asema).

b.

Jos A-asemassa on järjestelmälevyke, käyttöjärjestelmä ladataan levykkeeltä. Järjestelmälevyke on mikä tahansa levyke,
jolla järjestelmä voidaan käynnistää, esimerkiksi MS-DOS 3.30
System diskette, tai jokin muu ohjelmalevyke, joka sisältää
tarpeellisetkäyttöjärjestelmätiedostot.

c.

Jos A-asemassa oleva levyke ei sisällä tarpeellisia tiedostoja,
näytölle tulee virheilmoitus:
Non-System Disk or Disk Error
Replace and strike any key when ready..

Nyt sinulla on kaksi toimintavaihtoehtoa:
•

korvaa A-asemassa oleva levyke käyttöjärjestelmälevykkeellä ja paina jotakin näppäintä, jolloin käyttöjärjestelmä ladataan ja käynnistetään tältä levykkeeltä.

•

jos käyttöjärjestelmä on asennettu kiintolevylle, riittää,
että otat levykkeen A-asemasta ja painat jotakin näppäintä. Tällöin käyttöjärjestelmä ladataan ja käynnistetään
kiintolevyltä.
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Käyttöjärjestelmän käynnistäminen
kiintolevyltä
Jos käyttöjäijestelmä on asennettu kiintolevylle ja A-asema on
tyhjä, käyttöjäijestelmä ladataan ja käynnistetään automaattisesti kiintolevyn C-asemasta sen jälkeen kun olet antanut oikean salasanan.

Käyttöjärjestelmän käynnistäminen
levykkeeltä
Jos jostain syystä haluat käynnistää käyttöjäijestelmän levykkeeltä, sinun pitää laittaa jäijestelmälevyke A-asemaan ennen
kuin kytket virran käsittely-yksikköön. Jos näin ei tehdä, tietokone lataa käyttöjäijestelmän
kiintolevyltä. Siinä tapauksessa
joudut käynnistämään järjestelmän uudelleen (esim. CTRLALT-DEL), jotta käyttöjärjestelmä latautuisi levykkeeltä.
Mikäli järjestelmätunnus
on määritelty, käyttöjäijestelmän
lataaminen levykkeeltä on mahdollista vain antamalla oikea salasana.
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Uudelleenkäynnistäminen
Huom!

Jos joudut käynnistämään käyttöjäijestelmän
uudelleen kesken työskentelyn, kaikki
tietokoneen työmuistissa oleva tieto häviää.
(Kiintolevyllä tai levykkeellä oleva tieto
tietenkin säilyy.) Ohjelmista tulisi siksi aina
poistua käyttöohjeissa neuvotulla tavalla, mikäli
se vain on mahdollista.

Käyttöjärjestelmän
uudelleenkäynnistäminen (Soft reset)
MS-DOSissa käyttöjäijestelmä
uudelleenkäynnistetään
painamalla CTRL-, ALT- ja DEL-näppäimiä samanaikaisesti.
Tätä näppäinyhdistelmää
ALT-DEL.

kutsutaan jatkossa nimellä CTRL-

Työaseman uudelleenkäynnistäminen
(Hard reset)
Joskus edellä kuvattu uudelleenkäynnistäminen
ei kuitenkaan
toimi. Siinä tapauksessa joudut käynnistämään työaseman uudelleen niin sanotulla Hard reset -toiminnolla, jolla on sama vaikutus kuin jos virta katkaistaisiin ja kytkettäisiin hetken päästä
takaisin. Kaikki toiminnot keskeytyvät, käynnistystesti alkaa ja
käyttöjäijestelmä
ladataan uudelleen.
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Työasema käynnistetään uudelleen erityisellä Hard reset -näppäinyhdistelmällä. Tämä yhdistelmä voidaan määritellä, muuttaa tai mitätöidä Setup-tilan avulla. Lisätietoja on luvuissa Ohjeita pääkäyttäjälle ja Setup-tila.
Työaseman uudelleenkäynnistäminen suoritetaan pitämällä
CTRL- ja ALT-näppäimet alhaalla ja samalla painamalla edeltämääriteltyä Hard reset -näppäintä. Näytölle tulisi ilmestyä teksti ’Alfaskop DT 215 ROM BIOS. . .

3-11

Järjestelmän käyttäminen

Näppäimistöllekö
Näppäimistölukko
on yksi tapa suojata tietokonettasi asiatonta
käyttöä vastaan. Näppäimistö lukitaan erityisellä näppäinyhdistelmällä.
Kun näppäimistö on lukittu, tietokoneelle ei voi antaa mitään
käskyjä. Sitä ei voi edes uudelleenkäynnistää
näppäimistön avulla. Näppäimistö voidaan vapauttaa vain syöttämällä oikea käyttäjätunnuspa. painamalla sen jälkeen ENTER.
Lisätietoja on luvussa Ohjeita pääkäyttäjälle. Luvussa Setup-tila kerrotaan, miten näppäimistön lukitseva näppäinyhdistelmä
määritellään.

Näppäimistön lukitseminen
Paina CTRL- ja ALT-näppäimiä. Pidä ne alhaalla ja paina samalla näppäimistön lukitsevaa näppäintä. Äänimerkki ilmoittaa
että näppäimistölukko
on päällä.

Näppäimistön vapauttaminen
Kiijoita käyttäjätunnus
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Työskentelyn lopettaminen
Sovellusohjelmasta
poistuttaessa kannattaa aina noudattaa ohjelman käyttöoppaan antamia ohjeita. Jos olet jo käyttöjärjestelmän alaisuudessa lopettaessasi työskentelyn, sinun ei tarvitse
poistua erillisellä komennolla. Mikäli käytössäsi on jokin valikkopohjainen järjestelmä, joudut tarkistamaan käyttöoppaasta miten poistuminen tapahtuu. Joissakin tapauksissa virran voi katkaista valikossa oltaessa, joissakin on ensin poistuttava valikoista.
Huom!

[Z] [o] Rä]

[il

Jos työskentelet lähiverkossa tai
monikäyttäjäympäristössä (esim. UNIXin
alaisuudessa), sinun tulisi poistua
käyttöjäijestelmästä
oikealla tavalla ennen kuin
katkaiset virran. Muutoin tärkeää tietoa saattaa
tuhoutua tallennusvälineillä.
Kts. lähemmin
kyseisen käyttöjärjestelmän käsikirjasta.
Varmista, että olet käyttöjärjestelmän
alaisuudessa, ja että viimeisen komennon suorittaminen on päättynyt.
Käyttöjärjestelmäkehotteen
(C tai A) pitäisi olla näytössä.
Tarkista, että levykeasema on tyhjä.
Katkaise virta näytöstä.
Sammuta käsittely-yksikkö etupaneelin napista. Tavallisesti ei ole tarpeen katkaista virtaa käsittely-yksiköstä
painamalla takapaneelissa oleva virtapainike ' "-asentoon. Etupaneelin napista sammuttaminen riittää. Jos et
kuitenkaan aio käyttää laitetta pitkään aikaan, katkaise
virta.
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[5]

Jos järjestelmääsi kuuluu muita lisälaitteita, ne voidaan
sammuttaa tässä vaiheessa. Mahdolliset erikoistoimenpiteet lisälaitteiden sammutuksen yhteydessä on kuvattu
kunkin laitteet käyttöoppaassa.

Mikäli aiot siirtää laitteistoasi,
annettuja ohjeita.
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Laitteiston siirtäminen
Kiintolevy on suojattava tärinältä, joka kuljetuksen aikana saattaa tuhota tärkeitä tietoja levyltä. Tee siksi varmuuskopio levyn
koko sisällöstä ennen laitteiston siirtämistä. Varmuuskopion
voi
tehdä levykkeille B ACKUP-komennon
avulla. Varmuuskopioiden ottaminen kuvataan O/r/erta-luvussa sekä käyttöjärjestelmäoppaassa.

Valmistelut
F]

PARKHD-komento siirtää kiintolevyn luku-kirjoituspään turvalliseen asentoon kuljetuksen ajaksi. Kun
näytössä on käyttöjärjestelmän
kehote (C), kirjoita

parkhd

a a a a a a

ja paina ENTER. Näyttöön tulee ilmoitus siitä, että lukukirjoituspää on kuljetusasennossa.
Varmista, että levykeasema

on tyhjä.

Katkaise virta kaikista laitteista.
Laita suojapahvi

levykeasemaan.

Irroita kaikkien laitteiden verkkojohdot

pistorasiasta.

Irroita kaikki laitteiden väliset kaapelit.
Kaapelit ja liittimet selviytyvät
kun ne ovat kerällä.

kuljetuksesta

parhaiten
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Lyhyttä, esim, saman rakennuksen sisällä tapahtuvaa siirtoa varten laitteita ei kannata pakata, vaan ne voi siirtää yksitellen.
Pitempiä matkoja varten laitteisto on pakattava alkuperäislaatikoihin tai muuten suojattava riittävän hyvin. Pehmusta laatikot
alkuperäisellä pakkausmateriaalilla
tai muilla pehmusteilla.
Huom!

Kuljetuksen aikana tapahtuneet
kuulu takuun piiriin.

vahingot eivät

Kun olet siirtänyt tietokoneen, aloita kaapeloimisen jälkeen
työskentely normaalisti. Kiintolevyn käyttöönottaminen
ei edellytä mitään erikoiskomentoa.
Aja PARKHD-komento j a katkaise virta, vaikka siirtäisit käsittely-yksikön vain pöydänkulmalta toiselle.
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Pääkäyttäjä
Pääkäyttäjä on henkilö, joka on vastuussa tietokonejärjestelmän
käyttökunnosta. Jos käytät MikroMikkoasi henkilökohtaisena
työasemana, joudut todennäköisesti huolehtimaan sen käyttökunnosta itse. Mutta monimutkaisessa käyttöympäristössä - kuten vaikkapa lähiverkon ollessa kyseessä - on todennäköistä, että verkon työasemilla on nimetty vastuuhenkilö.
Joka tapauksessa pääkäyttäjä, olit se sinä itse tai joku muu, joutuu suorittamaan järjestelmän konfigurointiin, salasanojen asettamiseen ja varmuuskopiointiin liittyviä asioita. Niitä selostetaan lyhyesti tässä luvussa.
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Turvallisuus
Turvajärjestelmien tarkoitus on valvoa käyttäjien oikeutta hyödyntää, muuttaa tai tuhota tietokoneessa olevaa tietoa.
MikroMikko m215:n turvajärjestelmä koostuu salasanoista ja
näppäimistölukosta, jotka molemmat määritellään Setup-tilan
Security-valikossa. Näiden parametrien määrittely on tarkemmin selostettu luvussa Setup-tila.
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Salasanat
Tarvittaessa tietokoneen käyttöoikeutta voidaan rajoittaa määrittelemällä salasanoja. Tällöin salasanaa kysytään joka kerran tietokonetta käynnistettäessä. Salasanoja on kahden tasoisia: käyttäjätunnuspa järjestelmätunnus.
Käyttäjätunnus on käyttäjäkohtainen
salasana, jota kysytään aina kun jäijestelmä kytketään päälle tai uudelleenkäynnistetään.
Käyttäjätunnuksella
myös vapautetaan näppäimistö silloin kun
se on lukittu näppäimistölukollatai
kun käsittely-yksikkö
on
käynnistetty palvelin-tilassa (tästä lisää myöhemmin).
Järjestelmätunnus
on yleensä vain pääkäyttäjän tiedossa. Se antaa rajoittamattoman oikeuden järjestelmän käyttöön. Järjestelmätunnuksen avulla on mahdollista käyttää Setup-tilaapa muuttaa jäijestelmäparametrejä ja salasanoja. Sen avulla voi myös ladata käyttöjärjestelmän
levykkeeltä. Jos pääkäyttäjä unohtaa järjestelmätunnuksen,
käsittely-yksikkö joutudaan viemään huoltoon.

Näppäimistölukko
Näppäimistö lukitaan erikseen määritellyllä näppäinyhdistelmällä. Tämän jälkeen näppäimistön voi vapauttaa vain kirjoittamalla käyttäjän salasanan.
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Järjestelmäparametrit
Järjestelmäparametrit
ohjaavat käsittely- yksikön toimintaa.
Niitä voidaan selata ja muuttaa Setup-tilan kautta. Useimmat parametrit kuvaavat järjestelmän kokoonpanoa, kuten muistikapasiteettia ja tallennusyksiköiden
määrää. Tarkempi kuvaus parametreistä löytyy luvusta Setup-tila. Jotkut parametrit eivät kuitenkaan liity laitteistoon, vaan ohjaavat pikemminkin järjestelmän käyttäytymistä.
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Palvelin-tila
Kun työasema toimii palvelimena tai monikäyttäjäympäristössä,
virtakatko aiheuttaa järjestelmän pysähtymisen ja uudelleenkäynnistymisen.
Jos käytössä on salasanoja, tietokone ei lataa
käyttöjäijestelmää
ennen kuin oikea salasana on syötetty.
Palvelin-tilassa tietokone ei kysy salasanaa ladatessaan käyttöjärjestelmän kiintolevyltä. Sen sijaan näppäimistö lukkiutuu.
(Käyttöjärjestelmän lataaminen levykkeeltä edellyttää silti vieläkin salasanan antamista.) Tämän kaiken tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmä on päällä aina kun virtakin, mutta silti
turvassa luvattomalta käytöltä.
Näppäimistön saa vapautettua kirjoittamalla käyttäjätunnuksen
ja sen jälkeen ENTER. Kts. kappale Turvallisuus.

Uudelleenkäynnistäminen
Uudelleenkäynnistämisen
voi suorittaa kahdella tavalla: käynnistämällä käyttöjärjestelmän
uudelleen (Soft reset) tai käynnistämällä koko työaseman uudelleen (Hard reset). Käyttöjärjestelmä uudelleenkäynnistyy
painamalla CTRL-ALT-DEL.
Työasema puolestaan käynnistetään uudelleen painamalla CTRLALT yhdessä kolmannen, Setup-tilassa määritellyn näppäimen
kanssa (ns. Hard reset -näppäin).

Huom!

Koska työaseman uudelleenkäynnistäminen
vaikuttaa laitteistoon, sitä ei saisi käyttää
palvelin- tai monikäyttäjäympäristössä.
Hard
reset -näppäin voidaan poistaa käytöstä
Setup-tilan kautta.
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Varmuuskopiot
Tietokoneen levyille tallennettu tieto edustaa yleensä huomattavaa työpanosta (eli aikaa ja rahaa). Jos esimerkiksi kiintolevy
vahingoittuu, se saattaa tarkoittaa sitä että 40 megatavua tietoa
ja ohjelmia katoaa.
Säännöllinen varmuuskopiointi on ainoa keino välttää tärkeiden
tietojen katoaminen. Varmuuskopio on kopio osasta levyn tiedostoja tai koko levystä. Varmuuskopioita tulisi ottaa mahdollisimman usein, jotta tietojen takaisinsaanti kävisi vähällä vaivalla.
Käyttöjärjestelmän
tallennusyksikköjen
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Levykkeen varmuuskopiointi
MS-DOSissa levykkeiden varmuuskopiointiin voi käyttää
DISKCOPY-komentoa.
Se tekee identtisen kopion koko levykkeestä. Jos laitteessasi on vain yksi levykeasema, joudut vaihtamaan kopioitavaa levykettä (source) ja kopiota (target) levykeasemassa varmuuskopioinnin aikana. Kts. tarkemmin MSDOSin käsikirjasta.

Kiintolevyn varmuuskopiointi
Koska kiintolevyn tallennuskapasiteetti
on paljon suurempi kuin
levykkeiden, sen varmuuskopiointiin tarvitaan useita levykkeitä.
MS-DOSissa kiintolevyn voi varmuuskopioida B ACKUP-komennolla. Kopiointia varten tarvitset riittävän määrän valmiiksi
pohjustettuja levykkeitä. Varmuuskopioidut tiedot saa palautettua takaisin kiintolevylle käyttämällä RESTORE-komentoa.
Tarkempi selostus löytyy MS-DOS käsikirjasta.
Jos MikroMikkosi on verkon työasemana, saattaa olla mahdollista käyttää verkkopalvelimen
nauhuria varmuuskopiointiin.
Tarkemmat ohjeet löytynevät nauhurin käsikirjasta.
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Yleistä
Setup on toimintatila, jota käytetään jäijestelmäparametrien
lailuun ja muuttamiseen. Tarvitset Setup-tilaa kun
•

otat jäijestelmän

•

olet vaihtanut käsittely- yksikön pariston

•

olet lisännyt tai poistanut kortteja tai levyasemia

•

haluat muuttaa vaikkapa suorittimen kellotaajuutta
määritellä uusia salasanoja.

Setupln

käyttöön ensimmäisen

se-

kerran

tai

käynnistäminen

[Tl

Kytke virta tietokoneeseen

[2]

Paina CTRL-ALT-DEL.
Kun järjestelmä käynnistyy uudelleen, pidä Insert-näppäintä alaspainettuna. Hetken kuluttua Setup-valikko ilmestyy näytölle.

Enhanced

Security

normaalisti.

10/10/88

Information

16:00:19

Set date
S e t time
F l o p p y d r i u e O:
Floppy driue 1:
Hard
Hard

3 . 5 ” 1 . 4 4 MB
None

d i s k O: Type 35
d i s k 1 : None or non-ST5O6

Base memory s i z e :
640 k B
Extended memory s i z e : 3072 kB
Expanded memory s i z e : None

Use c u r s o r k e y s t o moue, <Enter> t o s e l e c t ,

<Esc> t o q u i t
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Parametrien selailu
Jäijestelmäparametrit on ryhmitelty neljälle näytölle: Basic, Enhanced, Security ja Information.
Eri parametriryhmiä voi selailla nuolinäppäinten avulla. Setuptilasta poistutaan painamalla ESC ja sitten ENTER (tai valitsemalla vaihtoehto Quit). Sen jälkeen jäijestehnä käynnistyy normaalisti.
Parametrien muuttaminen
Jos haluat muuttaa jotakin parametriä, paina Enter-näppäintä ja
alas osoittavaa nuolinäppäintä kyseisen näytön kohdalla. Näytön ensimmäinen parametri tulee kursorikenttään. Siirry seuraavaksi nuolinäppäimillä sen parametrin kohdalle jota haluat
muuttaa ja paina ENTER.
Jos parametrillä on vain pari mahdollista arvoa, Enter-näppäimellä voidaan siirtyä arvosta toiseen (esim, joko Enabled tai Disabled).
Jos taas parametrin arvo täytyy syöttää näppäimistöltä, näytön
keskelle tulee ikkuna, johon arvo kirjoitetaan. Syötä uusi parametriarvo jäljempänä annettujen ohjeiden mukaan ja paina ENTER tallettaaksesi arvon.
Joillakin parametreillä saattaa olla useita mahdollisia arvoja.
Tässä tapauksessa näyttöön tulee valikkoikkuna, josta voit valita
halutun arvon siirtymällä nuolinäppäimillä sen kohdalle ja painamalla ENTER. Home- ja End-näppäimet siirtävät kursorikentän listan alkuun ja loppuun, ja Page Up- ja Page Down-näppäimillä voi siirtyä noin 20 arvoa ylös tai alas (vain kiintolevytyyppien tapauksessa).
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Setup-tilasta poistuminen
Tärkeää:
Jos olet muuttanut jotakin parametria, kirjoita uusi arvo muistiin
ennen kuin poistut Setupista. Tarvitset tätä tietoa myöhemmin,
jos joudut esimerkiksi vaihtamaan parametrimuistia
ylläpitävän
pariston. Siinä tapauksessa muistin sisältö katoaa, ja järjestelmäparametrit pitää asettaa uudelleen Setup-tilan avulla.
Kun olet lopettanut työskentelyn Setup-valikossa, paina Escnäppäintä kursorikentän ollessa ylärivillä. Näyttöön ilmestyy valikko jossa on kaksi vaihtoehtoa:
a.

Jos haluat tallettaa muutetut parametrit, valitse Update CMOS
memory and exit. Tämä vaihtoehto tallettaa uudet parametriarvot muistiin. Sen jälkeen jäijestelmä käynnistyy normaalisti.

b.

Jos haluat poistua tallettamatta muutoksia, valitse vaihtoehto
Quit without updating CMOS memory painamalla ENTER.
Silloin käyttöjäijestelmä
käynnistyy välittömästi.

Huom!

Kello j a kalenteri päivittyvät heti annettuasi
uuden arvon. Jos siis muutat vain kellonaikaa
päiväystä, ei ole väliä millä lailla poistut
Setup-valikosta.

tai

Setup-parametrit
Seuraavilla

sivuilla selostetaan

Setup-tilan

eri toiminnot.

Baszc-näyttö sisältää käsittely-yksikköön
liittyvät parametrit, kuten kellonajan, päiväyksen, levyasematyypit
ja muistin määrän.

Set Date
Syötä päivämäärä numeroin järjestyksessä kuukausi/päivä/vuosi. Paina lopuksi Enter-näppäintä. Esimerkki: jos tänään olisi
joulukuun 30. päivä 1988, kirjoittaisit 12/30/1988 ENTER.
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Voit erottaa kuukauden, päivän ja vuoden toisistaan pisteellä (.),
vinoviivalla (/) tai väliviivalla (-). Vuosien 80-99 oletetaan automaattisesti olevan 1900-luvulla ja vuosien 00-79 2000-luvulla.
Jos yrität syöttää mahdottoman päivämäärän, tietokone antaa lyhyen äänimerkin eikä vaihda päiväystä. Esc-näppäimellä voit
poistua muuttamatta päivämäärää.

Set Time
Kellonaika esitetään 24-tuntisella
nuutit-sekunnit.

kellolla muodossa tunnit-mi-

Kun ryhdyt asettamaan kellonaikaa, paina ensin Enter-näppäintä. Syötä oikea kellonaika järjestyksessä tunnit-minuutit-sekunnit. Numeroita erottamassa voit käyttää joko kaksoispistettä (:)
tai pistettä (.). Paina lopuksi Enter-näppäintä.
Esimerkki: jos kello olisi tasan 13.00, kirjoittaisit 13:00:00. Sekunnit voi myös jättää pois, jolloin ne asetetaan automaattisesti
00: aan.
Jos syötät mahdottoman kellonajan, tietokone antaa lyhyen äänimerkin ja jättää kellonajan entiselleen.
Huomaa, että järjestelmän kellonaika asetetaan uudelleen juuri
sillä hetkellä, kun painat Enter-näppäintä toisen kerran. Esc-näppäimellä voit poistua kellonaikaa muuttamatta.

Floppy drive 0, 1
Tässä kentässä määritellään levykeasemien tyyppi. A-levykeaseman numero on Oja B-levykeaseman 1.
Jos haluat muuttaa arvoja, paina Enter-näppäintä kyseisessä kentässä ja valitse sitten nuolinäppäimillä oikea vaihtoehto näytölle
ilmestyvästä listasta. Paina lopuksi uudelleen Enter-näppäintä
tallettaaksesi uuden arvon. Mahdolliset arvot ovat 5.25" 360

kB, 5.25" 1.2 MB, 3.5" 720 kB ja 3.5" 1.44 MB.
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Vakiolevykeasemana
(A) on 3 1/2 tuuman 1,44 megatavun asema. Kentän Floppy Disk 0 oletusarvoa 3.5" 1 .44 MB ei siis
yleensä tarvitse muuttaa.
Jos laitteessasi ei ole toista levykeasemaa,
arvon on oltava None.

kentän Floppy Disk 1

Hard Disk 0, 1
Tässä kentässä määritellään kiintolevyjen tyyppi. Oikeat arvot
löytyvät Setup information -tarrasta otsikolla Fixed Disk Drive
Type. Näytölle ilmestyy lista Nokian tukemista kiintolevyistä.
Valitse oikea vaihtoehto nuolinäppäimillä.
Koska käsittely-yksikköön ei ole asennettu toista kiintolevyä,
kentän Hard Disk 1 arvon pitäisi olla None.

Base Memory Size
Tämän kentän arvo on aina 640 kilotavua.

Extended Memory Size
Tämän kentän arvo riippuu käsittely-yksikköösi asennetun lisämuistin määrästä. Useimmiten laitteet toimitetaan 2 megatavun
(2048 kilotavun) työmuistilla, joka jakautuu 640 kilotavun kantamuistiin, 384 kilotavun ROM-kopioon ja 1024 kilotavun lisämuistiin emolevyllä. Lisämuisti voidaan varata kokonaan tai
osittain EMS-laajennusmuistin
käyttöön. EMS on selostettu tarkemmin alla.
Jos laitteeseesi ei ole asennettu ylimääräisiä lisämuistipiirejä
-kortteja, arvon tulee olla 1024 kilotavua.

tai

Emolevylle on mahdollista asentaa lisämuistipiirejä
niin että
muistin kokonaismääräksi
tulee 4 MB. Tässä tapauksessa kentän arvo on 3072.
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Jos lisämuistia on laajennettu, kentän uuden arvon pitää ilmoittaa lisämuistin kokonaismäärä. Esim. 1024 + 8192 = 9216. Mikäli osa muistista on kuitenkin varattu EMS-käyttöön, se pitää
vähentää lisämuistin määrästä.
Huom !

Yksi megatavu on 1 024 kilotavua.

Expanded Memory Size
Tämä parametri varaa osan lisämuistista ohjelmille, jotka toimivat EMS-periaatteella
{expanded memory specification). Jos
käytössäsi ei ole EMS-ohjelmaa, jätä kentälle vakioarvo None.
Lisätietoja löydät kyseisten ohjelmien käyttöohjeista.
Mahdolliset
None.
Huom!
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arvot ovat 1024 kB, 2048 kB, 3072 kilotavua tai

Extended Memory Size ja Expanded Memory
Size yhteensä tulee olla sama kuin Setup
information -tarran ilmoittama Memory/Ext.
-kentän arvo.
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Enhanced-näyttö
Basic

Security

CPU speed:

Normal

Shadow o p t i o n PROtte:
Reset k e y :

Information

None

Enabled

10/10/88

16:00:49

Serial port:
Auto
Parallel port:
Auto
Floppy controller:
Auto
Server mode:

Use c u r s o r k e y s t o moue, <Enter> t o s e l e c t ,

Disabled

<Esc> to q u i t

CPU Speed
Tämä parametri määrittelee suorittimen (CPU) toimintanopeuden.
Vakioarvo on Normal. Se tarkoittaa, että suoritin toimii täydellä kellotaajuudella (12,5 MHz).
Slow hidastaa suorittimen taajuudelle 8 MHz. Tällöin tietokone
toimii samalla nopeudella kuin tavallinen AT-tyyppinen laite.
Auto tarkoittaa, että suoritin toimii täydellä nopeudella muutoin
paitsi levykeaseman osalta. Levykeasemaa käytettäessä nopeus
on 8 MHz. Tämä on tarpeen joidenkin kopiosuojattujen sovellusohjelmien kopioimiseksi kiintolevylle. Katso kappale Sovellusohjelmien asentaminen luvussa Käyttöönotto.
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Reset Key
Yleensä tietokone käynnistetään uudelleen näppäinyhdistelmällä CTRL-ALT-DEL.
Tämä ei kuitenkaan aina toimi. Siksi
m215:ssä on mahdollista käyttää toistakin näppäinyhdistelmää,
jolla työaseman voi käynnistää uudelleen kaikissa tilanteissa
(paitsi jos näppäimistö on lukittu). Tällä näppäinyhdistelmällä
on sama vaikutus kuin virran katkaisemisella hetkeksi.
Halutessasi määritellä näppäimen, joka yhdessä Ctrl- ja Alt-näppäinten kanssa käynnistää jäijestelmän uudelleen, paina tämän
parametrin kohdalla ENTERiä sekä haluamaasi näppäintä.
Kun haluat poistaa näppäinyhdistelmän käytöstä, paina Enternäppäintä kahdesti. Tämä on suositeltavaa monikäyttäjäympäristössä (esim. UNIX).

Serial Port Address
Tämä parametri määrittelee
teen.

emolevyllä

olevan sarjaportin osoit-

Oletusarvo Auto tarkoittaa, että käynnistystesti tarkistaa onko
osoitteissa O3F8H tai 02F8H lisäportteja (ko. järjestyksessä).
Emolevyn portille annetaan ensimmäinen löydetty käyttämätön
osoite. Jos molemmat osoitteet ovat jo lisäporttien käytössä,
emolevyn sarjaportti poistetaan käytöstä.
Muiden arvojen avulla voit asettaa portille halutun osoitteen - joko 03F8H ( C 0 M 1 ) tai 02F8H (COM2) - tai poistaa sen kokonaan käytöstä (Disabled).
MS-DOSissa 03F8H on COMl-portin osoite ja 02F8H C0M2portin osoite.
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Parallel Port Address
Tämä parametri määrittelee emolevyllä
osoitteen.

olevan rinnakkaisportin

Auto tarkoittaa, että käynnistystesti tarkistaa löytyykö osoitteesta 037H käytössä oleva lisäportti. Jos lisäportti on olemassa,
emolevyn rinnakkaisportti poistetaan käytöstä.
Voit myös asettaa emolevyn portin osoitteeksi
tai poistaa sen käytöstä (Disabled).
MS-DOSissa

0378H (LPT1)

0378H on LPT1 -rinnakkaisportin osoite.

Floppy Controller
Tämä parametri liittyy emolevyllä
toimintaan.

olevan levykeasemaohjaimen

Oletusarvo Auto tarkoittaa, että käynnistystesti tarkistaa löytyykö järjestelmästä ylimääräistä levykeaseman ohjainkorttia. Jos
löytyy, emolevyllä oleva ohjain poistetaan käytöstä.
Jos laitteessasi on erillinen levykeaseman ohjainkortti, voit asettaa parametrin arvoksi Disabled.

Shadow Option PROMs
Tämä parametri määrittelee, kopioidaanko mahdollisten lisäkorttien PROM-piireillä olevat ohjelmat ns. ROM-kopioon (emolevyllä oleva kirjoitussuojattu 384 kilotavun muistiosuus). Tämä
nopeuttaa jäijestelmän toimintaa käytettäessä lisäkortteja joilla
on ohjelmoituja PROM-piirejä. Näin ei kuitenkaan voida tehdä,
jos ko. lisäkortti muuttaa muistikarttaansa käynnistyksen jälkeen, kuten jotkut näytönohjaimet tekevät.
Huomaa, että BIOS kopioidaan aina ROM-kopioon.
Valitse Enabled tai Disabled painamalla

ENTER.
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Server Mode
Tämä parametri määrittelee käsittely-yksikön palvelin-tilaa. Palvelin-tila on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi silloin kun käsittely-yksikkö on palvelimena tai monen käyttäjän koneena.
Jos palvelin-tila on päällä (Enabled), jäijestelmä ei kysy tunnussanaa ladatessaan käyttöjärjestelmän
kiintolevyltä. Näppäimistö
on sen sijaan lukossa. Toimintatila on selostettu tarkemmin luvussa Ohjeita pääkäyttäjälle.
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Security-näyttö
Bas i e

Enhanced

Secur i ty

User password:
Lock key:

Information

None

10/10/88

System password:

16:01:29

None

None

Use cursor keys t o moue, <Enter> t o s e l e c t , <Esc> t o q u i t

User Password

ja System Password

Salasanoja voidaan käyttää rajoittamaan tietokoneen käyttöoikeutta. Jos käyttäjätunnus on voimassa, sitä kysytään aina järjestelmän käynnistyksen yhteydessä. Sitä käytetään myös näppäimistölukon avaamiseen palvelin-tilassa tai kun näppäimistö on
lukittu tietyllä näppäinyhdistelmällä.
Järjestelmätunnuksella voidaan estää käyttäjää lataamasta käyttöjärjestelmää levykkeeltä.
Salasana voi koostua mistä merkeistä tahansa (paitsi ENTER,
ESC ja BACKSPACE). Sen pituus voi olla korkeintaan 11
merkkiä. Suosittelemme, että käytät ainoastaan kirjaimia A-Z ja
numeroita 0-9.
Muista meikeistä on syytä huomata, että niiden arvo määrittyy
niiden sijainnin mukaan näppäimistöllä, eikä suinkaan näppäinhatuissa olevan tekstin mukaan.
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Uuden salasanan asettaminen
Jos näytöllä on salasanan
lasanan seuraavasti:
Rl

arvona None, voit asettaa uuden sa-

Siirrä kursorikenttä haluamasi salasanan
nus/jäijestehnätunnus)
kohdalle ja paina
tölle ilmestyy ikkuna.
Jos haluat asettaa jäijestelmätunnuksen,
kiijoitettava käyttäjätunnus (jos sellainen
Paina sitten ENTER.

(käyttäjätunENTER. Näysinun on ensin
on voimassa).

[2]

Syötä uusi salasana ja paina ENTER.

[3]

Kirjoita uusi salasana uudelleen j a paina ENTER.

Jos teet kiijoitusvirheen, voit koijata sen Backspace-näppäimellä. Esc-näppäimellä voit poistua asettamatta uutta salasanaa.

Salasanan muuttaminen
Jos salasana on voimassa, kentän arvo on Enabled. Salasanaa
voi muuttaa seuraavasti:
FH

Siirrä kursorikenttä haluamasi salasanan kohdalle ja paina ENTER. Näytölle ilmestyy ikkuna.

H El El

Kirjoita nykyinen salasana ja paina ENTER.
Syötä uusi salasana ja paina ENTER.
Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina ENTER.

Jos teet kiijoitusvirheen, voit koijata sen Backspace-näppäimellä. Esc-näppäimellä
voit poistua salasanaa muuttamatta.

Salasanan lopettaminen
Salasanan käytön voi myös lopettaa. Toimi kuten edellä, mutta
paina vain Enter-näppäintä kun sinulta kysytään uutta salasanaa.
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Keyboard Lock Key
Tämä parametri määrittelee sen näppäinyhdistelmän, jolla näppäimistö lukitaan. Kun tiettyä näppäintä painetaan yhdessä Ctrlja Alt-näppäinten kanssa, näppäimistö lukittuu. Näppäimistön
avaamiseksi tarvitaan käyttäjätunnus (kts. tarkemmin luku Käyttö).
Määritelläksesi lukitusnäppäimen, paina tämän parametrin kohdalla ENTERiä ja sen jälkeen haluamaasi näppäintä.
Lukitusnäppäimen käytön voi lopettaa painamalla ENTERiä
kahdesti tämän parametrin kohdalla.

Information-näyttö
Basic

Enhanced

BIOS
BIOS

Security

Informal i o n

version: RIA
date:
881007

10/10/88

KBC version:

R2A

Resident Setup Utility Uer 1.00
Copyright Cc) 1988,
Nokia Data Systems

Press

16:01:59

AB

<Enter> to verify message

Tällä näytöllä näkyy käytössä olevan BlOSin sekä näppäimistönohjaimen versio. Jos valitset tämän näytön painamalla ENTER, ruutuun ilmestyy ikkuna jossa on lisätietoja Setup-tilasta.

5-15

Käsittely-yksikkö

Sisältö
6-3 Tekniset tiedot
6-3 Käsittely-yksikkö
6-4 Näytöt
6-5 Purkaminen

ja kokoaminen

6-5 Varotoimet
6-6 Käsittely-yksikön kuoren avaaminen
6-7 Pariston vaihtaminen
6-8 Laajennuskorttien asentaminen ja poistaminen
6- 8 Käsittely-yksikön kuoren sulkeminen

6-1

Käsittely-yksikkö

Tekniset tiedot
Käsittely-yksikkö
Suorittimella on Intelin 80286, joka toimii 12,5 MHz:n kellotaajuudella. Emolevyn muistikapasiteetti voi olla joko 1,2 tai 4 megatavua. Muisti koostuu kantamuistista (640 kilotavua), ROMkopiosta (384 kilotavua) sekä lisämuistista, josta osaa voidaan
käyttää EMS-laajennusmuistina (expanded memory).
Emolevyllä on liittimet RS 232 -sarjaportille (9-napainen), Centronics-rinnakkaisportille
(25-napainen) ja näppäimistölle sekä
yksi PS/2 -tyyppinen hiiri-liitin.
Käsittely-yksikössä on kaksi vapaata laajennuspaikkaa (16-bittinen väylä, korttipaikat 2 ja 3). Korttipaikoissa 1 ja 4 ovat prosessori- ja näytönohjainkortit. Viides korttipaikka sijaitsee levyasemien alla ja siinä on kiintolevyn ohjainkortti. Korttien asentaminen ja poistaminen on selostettu tämän luvun kappaleessa Purkaminen Ja kokoaminen.
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Näytöt
Mustavalkonäyttö
ADU 15A:n ohjaimena on Nokian oma NDCnäytönohjain. Se näyttää tekstin 25 rivillä, joiden pituus on 80
merkkiä (sama kuin CGA värinäyttö tai MDA mustavalkonäyttö). Yleensä ohjainkortti käyttää CGA-grafiikkaa, mutta mustavalkotilassa otetaan käyttöön Hercu/es-grafiikka.
Lisäksi kortilla on useita omia NDC -toimintatiloja, joilla on korkea erotuskyky.
Värinäyttö CDU 14A käyttää NVGA-näytönohjainta.
Teksti esitetään yleensä 80 merkin riveillä, joita mahtuu näytölle 25
(CGA, MDA), mutta ohjainkortti pystyy näyttämään myös 132
merkin rivejä, joita on kerrallaan ruudulla joko 25 tai 43. Ohjaimella on CGA-, Hercules-, EGA- ja VGA-grafiikkatilat.
Värit
valitaan paletista jossa on kaikkiaan 262144 eri värivaihtoehtoa.

Yhteenveto

grafiikkatiloista

ADU 15A ja NDC-näytönohjain

(eri harmaan tasoja):

Emuloitu ohjain

Erotuskyky

CGA

320x200 kuvapistettä (4 tasoa)
640x200 kuvapistettä (mustavalko)
720x348 kuvapistettä (mustavalko)
720x400 kuvapistettä (mustavalko)
720x400 kuvapistettä (4 tasoa

Hercules
Nokian NDC

CDU 14A Nokian VGA-näytönohjaimella

(suluissa samalla kertaa näkyvien väri-

e n määrä):

Emuloitu ohjain

Erotuskyky

CGA

320x200 kuvapistettä (4)
640x200 kuvapistettä (mustavalko)
720x348 kuvapistettä (mustavalko)
320x200 kuvapistettä (16)
640x200 kuvapistettä (16)
640x350 kuvapistettä (mustavalko)
640x350 kuvapistettä (64)
320x200 kuvapistettä (256)
640x480 kuvapistettä (2)
640x480 kuvapistettä (16)

Hercules
EGA

VGA
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Purkaminen ja kokoaminen
Varotoimet
Käsittely-yksikön
purkaminen ja kokoaminen vaatii kokemusta.
Laitteen sisällä oleva elektroniikka on erittäin herkkää staattiselle sähkölle. Virheellinen käsittely voi helposti vaurioittaa laitteistoa.
Laitetta avattaessa aiheutettu vahinko ei kuulu takuun piiriin.
Noudata seuraavia varotoimia:
•

Katkaise virta kaikista laitteista ja irroita käsittely-yksikön virtajohto pistorasiasta. Irroita kaikki johdot käsittely-yksikön takapaneelista ennen kuin alat purkaa laitetta.

•

Älä koske paljain käsin sisällä oleviin piireihin ja komponentteihin. Staattinen sähkö voi vahingoittaa elektronisia osia.

•

Älä koskaan käytä tai säilytä käsittely-yksikköä
avoimena.

•

V annista että virtajohto on pois pistorasiasta eikä laitteessa muutenkaan ole virtaa kun kytket johtoja. Johtojen kytkeminen virran ollessa päällä saattaa aiheuttaa
vaurioita.

•

Älä koskaan kytke virtajohtoa pistorasiaan
yksikön kuori ole kiinni.

kuori

ellei käsittely-
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M

Käsittely-yksikön kuoren avaaminen
Varmista että levykeasema

on tyhjä.

[“1

Katkaise virta käsittely-yksiköstä.
Katkaise virta kaikista lisälaitteista
jne.).

[~4~| Irroita käsittely-yksikön
rasiasta.

(näyttö, kirjoitin,

ja lisälaitteiden

virtajohdot

pisto-

[~5~| Nyt käsittely-yksikön
kuoren voi avata. Laitteen takana
on oltava riittävästi vapaata tilaa. Kuori on kiinnitetty takaa kolmella ruuvilla. Yksi on ylhäällä keskellä ja kaksi
muuta ovat molemmissa alanurkissa.

2

3

Irroita ruuvit keskikokoisella ristipäämeisselillä.
Liu’uta sitten
kuorta varovasti taaksepäin kunnes se irtoaa kokonaan.
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Pariston vaihtaminen
Käsittely-yksikön sisällä oleva paristo antaa virtaa kello/kalenteri-pii rille ja parametrimuistille. Sen elinikä on vähintään kolme
vuotta. Jos paristo on lopussa ja se pitää vaihtaa, seuraavanlainen ilmoitus tulee näytölle käynnistystestin aikana:
BIOS (27): No battery for CMOS clock/RAM
Press <F1> to continue, <Ins> for setup mode_

Hanki uusi paristo Nokia Datan valtuutetulta huoltoedustajalta.
Väärän tyyppinen paristo voi aiheuttaa vaurioita.
Kun haluat vaihtaa pariston, avaa käsittely-yksikön kansi noudattamalla edellisessä kappaleessa annettuja ohjeita. Paristo voi
sijaita kahdessa eri paikassa laitteen sisällä:
a.

Levykeaseman ja korttien välissä (avaa paristonpidike ruuvimeisselillä).

b.

Prosessorikortilla olevassa kannassa.

V aroitus:

Älä yritä ladata uudelleen, purkaa tai polttaa
käytettyä paristoa.

Huom!

Ylläoleva virheilmoitus toistuu, kun seuraavan
kerran käynnistät työaseman pariston vaihdon
jälkeen. Tällöin viestin voi jättää huomiotta.
Paina sen sijaan Insert-näppäintä siirtyäksesi
Setup-tilaan ja päivitä kellonaika, päivämäärä
sekä kaikki järjestelmäparametrit. Lisäohjeita
löytyy luvusta Setup-tila.
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Laajennuskorttien asentaminen ja
poistaminen
Kunkin laajennuskortin
asentaminen on selostettu sen mukana
tulevissa ohjeissa. Kortin poistaminen puolestaan tapahtuu yksinkertaisesti päinvastaisessa jägestyksessä.
Periaatteessa uusi kortti asennetaan siten, että ensin poistetaan
vapaan laajennuspaikan suojalevy irroittamalla sen kiinnitysruuvi. Seuraavaksi kortti työnnetään laajennusväylään
ja lukitaan
paikalleen suojalevyn kiinnitysruuvilla.

Käsittely-yksikön kuoren sulkeminen
H

Aseta kuori takakautta kohdalleen ja liu’uta sitä varovasti eteenpäin. Varmista, että pohjan reunat osuvat kuoressa oleviin uriin. Tämä käy helpommin, jos
käsittely-yksikön
laittaa vaikkapa puhelinluettelon päälle.

|~2~|

Kiinnitä kuori kolmella ruuvillaan.

[3]

Kytke käsittely-yksikön
ja lisälaitteiden
muut kaapelit paikalleen.
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Toimintahäiriön sattuessa
Vaikka MikroMikkosi onkin suunniteltu toimimaan moitteetta,
voi silti sattua, että jotain menee vikaan. Useimmiten laite kertoo viasta antamalla virheilmoituksen.
Joskus taas mitään virheilmoitusta ei näy, mutta tietokone ei vain toimi niinkuin pitäisi.
Tässä kappaleessa
tää tehdä.

kerrotaan, mitä toimintahäiriön

sattuessa pi-

Jos et itse pysty selvittämään vian syytä ja korjaamaan sitä, ota
yhteyttä valtuutettuun Nokia Datan huoltoedustajaan.
Toimi seuraavasti

ongelmien

ilmetessä:

•

Älä sammuta tietokonetta ennen kuin tiedät mikä on vialla, paitsi jos ohjeissa nimenomaan toisin käsketään.

•

Miten vika ilmenee? Mitä tapahtui toimintahäiriön
essa?

•

Kirjoita muistiin seuraavat asiat:

alka-

- Äänimerkit ja/tai virheilmoitukset,
jos sellaisia on.
- Lyhyt selostus siitä mitä olit tekemässä (käynnistämässä tietokonetta, lataamassa ohjelmaa) ja mitä meni
vikaan (näyttö pimeänä, näppäimistö ei toimi, tms.).
Nämä tiedot ovat tärkeitä, koska ne voivat tarvittaessa
auttaa huoltomiestä löytämään vian syyn.
•

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, suorita oheista tarkistuslistaa käyttämällä muutamia yksinkertaisia testejä. Ongelma saattaa selvitä niiden avulla.
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Ongelmat joihin voit törmätä riippuvat käyttämistäsi toiminnoista ja sovelluksista. Vikoja on siis monenlaisia, mutta useimmat
niistä ilmenevät jommalla kummalla alla olevista tavoista:
•

Virheilmoitus tulee näytölle. Tutki käyttöjärjestelmän
tai
ko. sovelluksen käsikiijaa löytääksesi ongelman syyn.

•

Laitteistossa esiintyy toimintahäiriö, esim, tallennettavan
tiedon katoaminen, levyaseman luku- tai kirjoitusvirhe,
tms. Ota yhteys huoltoon.

Alla oleva tarkistuslista kattaa tavallisimmat toimintahäiriöt, jotka voivat esiintyä tietokonetta käynnistettäessä. Muihin ongelmiin kannattaa etsiä ratkaisua käyttöjärjestelmän
ja sovellusohjelmien käsikirjoista.

Tarkistuslista
Käsittely-yksikön merkkivalo ei syty kun virta kytketään
Katkaise virta ja tarkista virtajohdon kytkennät (kts. luku
Asennus). Vika voi olla myös pistorasiassa.

Kuuluu äänimerkki
Yksi äänimerkki tarkoittaa, että käynnistystesti ei löytänyt
mitään virheitä. Muussa tapauksessa kuuluu usean äänimerkin
sarja.
Sammuta tietokone. Odota hetki ja käynnistä uudelleen. Jos
jälleenkuuluu sarja äänimerkkejä, katso kappaletta Käynnistystestin virheilmoitukset.
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Näyttö pysyy pimeänä
Tarkista kirkkauden säätö.
Joissakin järjestelmissä näyttö pimenee automaattisesti, jos
et kirjoita mitään tietyn ajan kuluessa. Tämän tarkoituksena on
säästää näytön kuvaputkea. Kuva palautuu, kun painat esim.
Shift-näppäintä (jos et ole vielä syöttänyt salasanaa, voit
joutua käynnistämään järjestelmän uudelleen painamalla
CTRL-ALT-DEL).
Katkaise virta ja tarkista näytön kaapelointi. Johtojen on oltava
kunnolla kiinni sekä käsittely- yksikössä että näytössä (kts. luku

Asennus).
Mitään ei tapahdu kun painat näppäimiä
Jos olet sovellusohjelmassa,
odota hetki. Käyttämäsi ohjelma
saattaa olla juuri tekemässä jotain muuta eikä ehdi reagoida
näppäimen painallukseen.
Näppäimistö voi olla lukittu (joko näppäimistölukolla
tai kun
järjestelmä käynnistetään palvelimena). Kirjoita käyttäjätunnus
vapauttaaksesi näppäimistön. Lisätietoja luvussa Käyttö.
Käyttämäsi ohjelma saattaa olla jumissa. Paina CTRL-BREAK.
Jos mitään ei tapahdu, joudut käynnistämään järjestelmän
uudelleen. Lisätietoja luvussa Käyttö.
Jos mikään muu ei toimi, paina näppäimiä CAPS LOCK,
SCROLL LOCK ja NUM LOCK ja tarkista että vastaavat
merkkivalot vaihtuvat. Jos mitään ei tapahdu, sammuta
tietokoneja tarkista näppäimistökaapelin
kiinnitys käsittelyyksikköön.

Näppäimistöltä tulee vääriä merkkejä
Käyttöjärjestelmän
Käyttöjärjestelmän
kansallisuusversiot

ja näppäimistön on osattava toimia yhdessä.
oppaassa on kerrottu, miten näppäimistön eri
saadaan toimimaan oikein.
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Huolto
Kun laitteesi tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun Nokia
Datan huoltoedustajaan.
Kerro ongelmasta tai lähetä viallinen
laite, piirikortti, tms. huoltoon. Jos tietokoneellasi on huoltosopimus, siinä on kerrottu yksityiskohtaisesti
miten menetellä.

Kuljetus
Jos joudut kuljettamaan laitteesi huoltoon, katso ohjeita järjestelmän siirtämisestä luvussa Käyttö.
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Käynnistystesti
Kun käynnistät tietokoneesi (napista painamalla), se alkaa välittömästi suorittaa testiohjelmaa, jonka tarkoituksena on varmistaa laitteiston toimintakunto.
Jos testi ei löydä virheitä, kuuluu yksi pitkä äänimerkki.
le ilmestyy seuraavanlainen teksti:
Alfaakop
Copyright

DT 215 ROM BIOS Version
Nokia Data System

Näytöl-

1.00

1988

640 KB Base memory
1024 KB Extra memory

Jos sen jälkeen näyttöön tulee kehote
Password:

sinun pitää syöttää oikea salasana (ja painaa ENTER)
si käyttää tietokonetta.

voidakse-

Käynnistystestin virheilmoitukset
Jos käynnistystesti
tavalla:

löytää virheen, se voi ilmoittaa siitä kahdella

•

heti käynnistyksen
äänimerkin saija.

jälkeen kuuluu kahdeksan

•

kuuluu kaksi pitkää äänimerkkiä
moitus.

Tämän kappaleen loppuosassa
pitää tehdä.

kerrotaan,

tai nelj än

j a näyttöön tulee virheil-

mitä näissä tilanteissa
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Kahdeksan

tai neljän äänimerkin

sarja

Jos välittömästi käynnistyksen jälkeen kuuluu saija äänimerkkejä, testi on löytänyt vian laitteistossa. Katkaise virta kaikista laitteista, tarkista kaapeloinnit ja yritä uudelleen. Jos vika säilyy,
ota yhteys Nokia Datan huoltoon.
Alla on luettelo äänimerkkisaijoista
ro).

(suluissa ilmoituksen

nume-

(1 ) DR AM-muistin virkistys ei toimi.
(2) Järjestelmän ajastin ei toimi tai suorittimen oskillaattori liian
nopea/hidas.
(3) Muistiosoitevirhe emolevyn ensimmäisessä 64 kilotavussa.
(4) Muistivirhe emolevyn ensimmäisessä 64 kilotavussa.
(5) Muistin pariteettivirhe ensimmäisessä 64 kilotavussa.
(6) Muistivirhe ensimmäisessä 64 kilotavussa.
(7) Muistin pariteettivirhe ensimmäisessä 64 kilotavussa.
(8) Virheellinen BIOS ROM tarkistussumma.
....

(9,0) Näppäimistönohjain ei hyväksynyt komentoa
’Keyboard Lock Timeout’

...-

(9,1) Komentoa ’Unlock Keyboard Scan Code’ ei hyväksytty.
(9,2) Komentoa ’Lock Keyboard Scan Code’ ei hyväksytty.
(9.5) Näppäimistönohjain varattu. Ei pysty suorittamaan
käynnistys testiään.
(9.6) Näppäimistön käynnistystestiä ei hyväksytty.

. — (9,7) Näppäimistön käynnistystestiä ei kuitattu.
(9.8) Näppäimistönohjain viallinen.
(9.9) Komentoa ’Read Input Port’ ei hyväksytty.
(9.10) Komentoon ’Read Input Port’ ei vastattu.
(9.11) Komentoa ’Write CCB’ ei hyväksytty.
(9.12) Komentoa ’Write CCB/Keyboard Type’ ei hyväksytty.
-.. ----. (9,14) Komentoa ’Hard reset’ ei hyväksytty.
----- (9,15) Komentoa ’Lock Keyboard Code’ ei hyväksytty.
(10) Kello/kalenteri- ja parametrimuistipiirit viallisia.
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Kaksi pitkää äänimerkkiä ja virheilmoitus
Virheilmoitukset
BlOS(koodi):

ovat muotoa:
lyhyt kuvaus

Jos saamasi viestin muoto ei ole sama kuin yllä, viesti tulee todennäköisesti käsittely-yksikköön
asennetulta laajennuskortilta.
Jos kyseessä on näppäimistövika, käynnistyminen jatkuu hetken
kuluttua normaalisti. Muussa tapauksessa näyttöön ilmestyy
teksti:
Press <F1> to continue, <INS> for setup mode_

Vian voi ohittaa painamalla Fl-näppäintä. Tämä ei tietenkään
korjaa vikaa. Setup-tilan avulla (painamalla INSERT) voit tarkistaa, että jäijestelmäparametrit
ovat kunnossa (pääasiassa Basic-näytöllä olevat parametrit). Jos virheilmoitus säilyy, ota yhteyttä Nokia Datan huoltoon.
BIOS(16): Option PROM address H, bad checksum
Lisäkortin PROM-muistipiirin
tarkistussumma on virheellinen
ilmoitetussa muistiosoitteessa.
Muistipiiri saattaa olla viallinen.
BIOS(17): CMOS clock too slow
BIOS(18): CMOS clock too fast
Järjestelmän kello on pysähtynyt
Päivitä kello Setup-tilan avulla.

tai toimii väärällä nopeudella.

BIOS(20): Invalid CMOS RAM error
BIOS(21): Invalid CMOS RAM error
Parametrimuistin
sisällössä on jotain vikaa. Tarkista parametrit
Setup-tilan avulla.
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BIOS(23): Hard disk init failure
Parametrimuistiin
on tallentunut kiintolevyvika, ja kiintolevytyyppiä
ei ole sen jälkeen tarkistettu Setup-tilan avulla. Kun käsittelyyksik-köön asennetaan pohjustamaton kiintolevy, tämä virheilmoitus tulee automaattisesti ja sen voi jättää huomiotta. Aseta
oikea kiintole-vytyyppi
Setup-tilan .kautta. Jos virheilmoitus
säilyy, kiintolevy tai sen ohjain on viallinen.
BIOS(24): Bad memory size in CMOS RAM
Parametrimuistissa
oleva muistikoko ei täsmää todellisen
muistin määrän kanssa. Aseta oikea muistikoko Setup-tilassa.
BIOS(25): Bad configuration in CMOS RAM
Parametrimuistissa on (tai on ollut) väärää tietoa. Tarkista
parametrit Setup-tilan avulla.
BIOS(26): Bad CMOS RAM checksum
Parametrimuistin tarkistussumma on (tai on ollut) virheellinen,
mikä tarkoittaa, että jokin muu kuin Setup on muuttanut muistin
sisältöä. Tämän vian esiintyessä vain kantamuistia ja levykeasemaa voi käyttää, koska parametrimuistin tietoihin ei voi
luottaa. Tarkista parametrit Setup-tilassa.
BIOS(27): No battery for CMOS clock/RAM
Kello/kalenterille
ja parametrimuistille virtaa antava paristo
puuttuu tai on viallinen. Asenna uusi paristoja päivitä
parametrit Setup-tilassa.
Uuden pariston asentaminen on kuvattu luvun Käsittely-yksikkö
kappaleessa Pariston vaihtaminen.
BIOS(30): Keyboard error, key = koodi H
Alas juuttunut näppäin on löytynyt käynnistystestin aikana.
Tämä virheilmoitus tulostuu myös, jos jotain näppäintä
painetaan testin aikana. Siinä tapauksessa ilmoituksesta ei
tarvitse välittää.
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BIOS(31): Keyboard error
BIOS(32): Keyboard error
BIOS(33): Keyboard error
Kun näppäimistölle annettiin reset-komento, yhteys näppäimistönohjaimeen katkesi (31), ohjain ei vastannut (32) tai ohjain ei
kuitannut komentoa (33). Vaihda emolevyllä oleva sulake. Jos
ilmoitus säilyy, emolevyn prosessorikortti pitää vaihtaa.
BIOS(34): Keyboard error
Näppäimistö antoi tuntemattoman tyyppikoodin.
mistö.

Vaihda näppäi-

BIOS(50): Floppy error, status = koodi H
Levykeaseman ohjain on antanut virhekoodin. Jos ilmoitus
säilyy, levykeasema, ohjain tai prosessorikortti täytyy vaihtaa.
BIOS(60): Hard disk controller error, status = koodi H
BIOS(61): Hard disk controller error, status = koodi H
Kiintolevyn ohjaimen reset-komento (60) tai sisäinen testi (61)
epäonnistui. Jos virhe ei häviä, kiintolevyn ohjain täytyy vaihtaa.
BIOS(62): Hard disk numero failure, status = koodi H
BIOS(63): Hard disk numero failure, status = koodi H
Komento ’init drive’ tai ’recalibrate drive’ on epäonnistunut
(62), tai jotakin sisimmän sylinterin sektoria ei ole pystytty
lukemaan (63). Numero tarkoittaa kiintolevyä 0 tai 1. Jos
virhe säilyy, kiintolevy on vaihdettava.
BIOS(64): Hard disk numero type is tyyppi
Setup-tilassa määritelty kiintolevyn tyyppi ei täsmää todellisen
tyypin kanssa. Aseta oikea levytyyppi (virheilmoituksessa
näkyvä) Setup-tilan avulla.
BIOS(70): Boot load failed. System stopped.
Käynnistyksen aikana tapahtui keskeytys INT18. Tämä voi
johtua joko laitteistoviasta tai siitä, että ohjelma jota yritettiin
ladata ei ole suunniteltu käytettäväksi AT-koneessa.
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BIOS(80): Auxiliary error
Hiiri-portti ei saa virtaa. Vaihda emolevyllä oleva
sulake. Tätä virheilmoitusta edeltää yleensä BIOS(33):
Keyboard error.)

BIOS(81): Auxiliary error
BIOS(82): Auxiliary error
BIOS(83): Auxiliary error
BIOS(84): Auxiliary error
BIOS(85): Auxiliary error
BIOS(86): Auxiliary error
BIOS(87): Auxiliary error
BIOS(88): Auxiliary error
BIOS(89): Auxiliary error
Kaikki ylläolevat virheilmoitukset johtuvat viallisesta hiirestä.
Poista tai vaihda viallinen lisälaite ja käynnistä jäijestelmä
uudestaan.
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Liitteet
Tämä tila on tarkoitettu ohjelmien
peellisille dokumenteille.

asennusohjeille

ja muille tar-
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Hakemisto
A

Aakkosnumeeriset näppäimet
ADU 15A mustavalkonäyttö
Alt -näppäin
Alt Gr -näppäin
Asentaminen
kaapelointi
käyttöjärjestelmä
sovellusohjelmat

B

Backspace -näppäin
BIOS
Break -näppäin

C

Caps Lock -näppäin
Caps Lock -tila
CDU 14A värinäyttö
CGA -näytönohjain
Ctrl -näppäin
Ctrl-Alt-Del (soft reset)

D

Delete -näppäin
Double Density

E

EGA -näytönohjain
1-17, 6-4
EMS (expanded memory specification) . . . . 2-11, 5-8, 6-3
End -näppäin
1-14
Enter -näppäin
1-12
Esc -näppäin
1-11
Expanded-muisti
2-11,5-8,6-3
Extended-muisti
2-11,5-7,6-3

1-12
1-17, 6-4
1-12
1-12, 1-13
2-5
. ......... 2-5, 2-6
2-13
2-14,2-15
1-12
1-4, 7-9
1-11,7-5
1-12
1-12, 1-16
1-17, 6-4
1-17, 6-4
1-11, 1-12
1-13
1-14
1-5
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G

Grafiikkatilat

H

Hercules -näytönohjain
High Density
Hiiri-liitin
Home -näppäin
Huolto

I

Insert -näppäin

J

Jäijestehnäparametrit

K

Kaapelointi
Kellonaika ja päivämäärä
kellonajan asetus
päivämäärän asetus
Kiintolevy
merkkivalo
varmuuskopiointi
Kirjoitinportti
Kohdistin
Kuljetus
Käsittely-yksikkö
Käynnistystesti
Käyttöjärjestelmä
asentaminen
käynnistäminen
Käyttöympäristö
Käyttöönotto
kaapelointi
käynnistäminen
käyttöjäijestelmän asentaminen
sovellusohjelmien asentaminen

Q-9

6-4
1-17, 6-4
1-5
1-3, 6-3
1-14
7-6
1-14
4-6
2-5, 2-6
2-9, 5-6, 6-7
2-9, 5-6
2-9, 5-5
1-9
1-9
4-9
1-3,5-11
1-14
3-15,3-16
1-3, 6-1
3-5, 7-7
ii
2-13
3-8, 3-9
2-4
2-3
2-5, 2-6
2-7, 3-4
2-13
2-14, 2-15

Hakemisto

L

Laitteiston siirtäminen ...................................... 3-15,3-16
Levyke ........................................................................... 1-5
asettaminen ............................................................... 1-7
kiijoitussuojaaminen .................................................. 1-6
pohjustaminen ............................................................ 1-6
poistaminen ........................................................ 1-7, 1-8
varmuuskopiointi ........................................................ 4-9
Levykeasema ................................................................. 1-6
levykeasema A ...........................................................1-6
Lisäkortit ............................ 2-11, 5-7, 5-10, 5-11, 6-3, 6-8

M

Merkkivalot ......................................................... 1-3, 1-16
käsittely-yksikkö ........................................ 1-3, 1-7 - 1-9
näppäimistö .......................................... 1-10, 1-15, 1-16
MS-DOS .................................................................ii, 2-13
Muisti ................................................................... 1-4, 6-3
expanded-muisti ........................................ 2-11,5-8, 6-3
extended-muisti ........................................ 2-11,5-7,6-3
laajennus ......................................................... 2-11,5-7
RAM-muisti ..................................................... 2-11,6-3
ROM-muisti ..................................................... 2-11,6-3
Mustavalkonäyttö ADU 15A .............................. 1-17,6-4

N

Nauhayksikkö ................................................................. ii
NDC -näytönohjain .............................................. 1-17, 6-4
Num Lock -näppäin .................................................... 1-15
Num Lock -tila ...........................................................1-16
Numeronäppäimet........................................................ 1-15
Nuolinäppäimet ...........................................................1-14
Näppäimistö ...............................................................1-10
liitin ........................................................................... 1-3
lukitseminen ............................................ 3-12,4-5,5-15
lukitusnäppäin .........................................................5-15
merkkivalot .......................................... 1-10, 1-15, 1-16
vapauttaminen .........................................................3-12
Näyttö ......................................................................... 1-17
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ADU 15Amustavalkonäyttö
automaattinen pimeneminen
CDU 14A värinäyttö
Näytön tulostus

P

Page Down -näppäin
Page Up -näppäin
Palvelintila
Paristo
Pause -näppäin
Print Screen -näppäin
Purkaminen ja kokoaminen
Päiväys
Pääkäyttäjä
Päällekkäisnäppäimet

R

RAM (Random Access Memory)
Reset
Rinnakkaisportti
ROM (Read Only Memory)

S

Salasanat
Sarjaportti
Scroll Lock -näppäin
Scroll Lock -tila
Setup information -tarra
Setup-tila
Shift -näppäimet
Siirtäminen
Sovellusohjelmat
Suoritin
Sys Rq -näppäin

9-4

1-17,6-4
7-5
1-17,6-4
1-11

1-14
1-14
4-7,5-12
6-7,7-10
1-11
1-11
6-5
2-9, 5-5, 5-6, 6-7
4-3
1-13
1-4
1-13,5-10
1-3,5-11,6-3
2-11,5-11
3-6,4-5,5-13,5-14
1-3,5-10,6-3
1-11
1-16
2-5, 2-8
2-8, 5-1
1-12
3-15,3-16
2-14, 2-15
1-4, 5-9, 6-3
1-11
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T

Tab -näppäin
Tekniset tiedot
Toimintahäiriöt
T oimintonäppäimet
Turvallisuus
näppäimistölukko
salasanat
Työmuisti (RAM)

U

Uudelleenkäynnistäminen
hard reset
soft reset

V

Varmuuskopiointi
VGA -näytönohjain
Virheilmoitukset
Virtakytkin
Värinäyttö CDU 14A

A

Äänimeikit

1-12
6-3
7-3 - 7-5
1-11
4-4
........................ 3-12,4-5,5-15
4-5,5-13
1-4
3-10, 4-7, 5-10
3-10,4-7,5-10
3-10,4-7,5-10
4-8, 4-9
1-17, 6-4
7-7-7-12
1-3, 3-4
1-17, 6-4
7-4, 7-7, 7-8
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