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Johdanto

MikroMikko 3TT/386 lyhyesti
Nokian MikroMikko 3TT/386 on tehokas ja monipuolinen pöytämalli,
joka nimensä mukaisesti on varustettu 80386-prosessorilla. Korkean
suorituskykynsä ansiosta MikroMikko 3TT/386 soveltuu erityisen hyvin
lähiverkon työasemaksi. Luonnollisesti se palvelee erinomaisesti myös
yhden käyttäjän mikrotietokoneena. Tietoliikenneohjelmistojen avulla se
pystyy kommunikoimaan keskustietokoneiden kanssa.
MikroMikko 3TT/386:n merkittävimpiä ominaisuuksia on käsittelyyksikön keveys ja pieni koko. Järjestelmä vie työpöydällä mahdollisimman
vähän tilaa, ja käsittely-yksikön voi helposti sijoittaa myös esimerkiksi
kannattimien varaan työtason alapuolelle.
MikroMikko 3TT/386:een voi liittää joko mustavalko- tai värinäytön.
Näppäimistö on IBM AT/E -tyyppinen Nokia 102.
Käsittely-yksikön nopeaa 32 bitin keskusmuistia voi laajentaa 16
megatavuun ilman lisäkorttia. Käsittely-yksikössä olevaan vapaaseen
korttipaikkaan voi asentaa monenlaisia laajennuskortteja, esimerkiksi
verkkoliitäntäkortin.
MikroMikko 3TT/386:ssa käytetään 3 1/2 tuuman levykkeitä, joiden
tallennuskapasiteetti on 1,44 megatavua. J ä r j e s t e l m ä pystyy
käsittelemään myös 720 kilotavun levykkeitä. Osaksi juuri levykeaseman
ansiosta käsittely-yksikkö on saatu poikkeuksellisen pieneksi.
MikroMikko 3TT/386:een on saatavissa monipuolinen valikoima erilaisia
sovellusohjelmia.
Nokia on kehittänyt asiakkaitaan varten laajan palveluverkoston. Siihen
kuuluu ohjelmistojen ja oheislaitteiden tuki. Nokia tarjoaa myös
monipuolista koulutusta niin vasta-alkajille kuin alan ammattilaisille sekä
neuvontaa ohjelmien käytöstä. Luotettava huolto on erittäin tärkeä
palvelumuoto.
MikroMikko 3TT/386:n kansainvälinen nimi on Alfaskop TT/386.
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Asennusohje

Tästä ohjeesta
Tässä ohjeessa kuvataan järjestelmän osat sekä laitteiston kokoaminen.
Suosittelemme, että perehdyt ohjeeseen hyvin ja noudatat sitä yksityiskohtaisesti.
Varsinaiseen työskentelyyn liittyvä tieto on keskitetty käsikirjoihin. Tästä
syystä myös niihin kannattaa tutustua perusteellisesti.
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Johdanto

Kerro mielipiteesi!
Tämä ohje on kirjoitettu Sinulle. Haluamme rohkaista Sinua kertomaan
meille mielipiteesi sen sisällöstä ja ulkoasusta. Lähettämäsi palaute auttaa meitä seuraavien ohjeiden suunnittelemisessa.
Lähetä mielipiteesi osoitteella:
Nokia Data
Järjestelmätuotteet
Kutomotie
PL 780
00101 HELSINKI
Tervetuloa MikroMikko 3TT!386:n käyttäjien joukkoon!
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Yhteenveto
Tässä luvussa esitellään MikroMikko 3TT/386:n osat. Se on kirjoitettu
lähinnä käyttäjille, jotka eivät aikaisemmin ole käyttäneet mikrotietokonetta. Vaikka sinun ei tekstiä lukiessasi vielä tarvitse käyttää MikroMikkoasi, sinun on hyvä tutustua laitteistoosi ainakin päällisin puolin ja
tunnistaa siitä kaikki tekstissä mainitut osat.

Kuva 2-1 MikroMikko 3TT/386
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Järjestelmä

Lähetyksen tarkistaminen
Kun avaat lähetyksen, sinun pitäisi löytää seuraavat osat:
•

käsittely-yksikkö

•

käsittely-yksikön virtajohto

•

käsittely-yksikön avaimet

•

näyttö (mustavalko- tai värinäyttö)

•

näytön virtajohto

•

Nokia 102 -näppäimistö

•

asennusohje (tämä ohje)

•

kaksi käsikirjaa

•

kaksi ohjelmistolevykettä

•

kirjoitin ja sen kaapelit (lisävarusteita)

Pakkauslaatikot kannattaa säilyttää myöhempiä kuljetuksia varten.
MikroMikko 3TT/386:n laitteistoon kuuluu kolme erillistä pääosaa:
käsittely-yksikkö, näyttö ja näppäimistö. Näet osat kuvasta 2-1. Kirjoitin
on lisävaruste.
Laitteiston mukana tulee kaksi levykettä, jotka sisältävät käyttöjärjestelmän ja tarpeelliset varusohjelmat.
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Käsittely-yksikkö

Kuva 2-2 Käsittely-yksikkö

Käsittely-yksikkö on laitteiston tärkein osa. Sen sisällä on tehokas 32 bitin
mikrosuoritin eli mikroprosessori, joka on 80386-tyyppiä. Tietokone
muuttaa kaikki sille annetut komennot ja muistiin ladatun tiedon ’’sanoiksi”, jotka koostuvat biteistä. Yhden sanan sisältämien bittien lukumäärä
eli sananpituus on eräs mittayksikkö, jolla voi verrata tietokoneiden
tehokkuutta. Tehokkuuteen vaikuttavat muutkin ominaisuudet, kuten
kellotaajuus ja suorittimen rakenne.
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Käsittely-yksikkö toimitetaan yleensä kahden megatavun eli 2048 kilotavun työmuistilla (RAM-muisti). Saatavana on myös 4, 8 ja 16 megatavun
työmuistin omaavia käsittely-yksiköitä.
Tietokoneen muistista puhuttaessa tavu tarkoittaa 8 bitin yksikköä, johon
voidaan tallentaa yksi merkki. Muistin koko ilmoitetaan yleensä
kilotavuina tai megatavuina. Yksi kilotavu on 1024 tavua eli merkkiä, ja
yksi megatavu puolestaan 1024 kilotavua eli yli miljoona merkkiä.
RAM (Random Access Memory) on tietokoneen työmuisti, johon
luetaan tietoa ja josta tietoa siirretään esimerkiksi levykkeelle. Lisäksi
tietokoneessa on lukumuisti (Read-Only Memory eli ROM), jossa olevat
tiedot on tallennettu sinne pysyvästi. Jos virta katkeaa tai jos itse kytket
laitteesta virran pois, kaikki työmuistissa olevat tiedot häviävät. Tarvitaan
siis jokin keino säilyttää tietoa pitkiä aikoja. Tätä varten laitteistossa on
kiintolevy ja levykeasema.
Kiintolevy on asennettu käsittely-yksikön sisälle, eikä sitä voi välillä siirtää
toiseen tietokoneeseen. Kiintolevyn tallennuskapasiteetti on suurempi
kuin levykkeiden. Se voi olla useita kymmeniä megatavuja. Lisäksi
tietokone löytää etsimänsä tiedon kiintolevyltä nopeammin kuin
levykkeeltä.
Levyke on edullinen ja helppokäyttöinen tiedon tallennusväline. MikroMikko 3TT/386:ssa käytetään 3 1/2 tuuman levykkeitä joiden tallennuskapasiteetti on 1,44 megatavua. Järjestelmä pystyy käsittelemään myös
3 1/2 tuuman, 720 kilotavun levykkeitä. Levykkeillä tietoa voi siirtää tietokoneesta toiseen.
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Värinäyttö

Kuva 2-3 Värinäyttö

Värinäytön halkaisija on 14 tuumaa. Värinäytön mukana toimitetaan
siihen kuuluva VGA (Video Graphics Array) -näytönohjainkortti. Kortti
asennetaan paikalleen tehtaalla. VG A-näytönohjain on yhteensopiva
IBM® VGA -näytönohjaimen kanssa.
Tekstitilassa näyttöön mahtuu 25 riviä, joiden pituus on 80 merkkiä.
Piirros- eli grafiikkatilassa näytön erotuskyky riippuu valitusta toimintatilasta. Tarjolla ovat esimerkiksi IBM® CGA -yhteensopivat 320 x 200 tai
640 x 200 kuvapisteen erotuskyvyt, ja Hercules-yhteensopiva 720 x 348
kuvapisteen erotuskyky. Näytönohjaimen väripalettiin kuuluu yhteensä
262 144 väriä. Samanaikaisesti näyttöön valittavien värien määrä riippuu
valitsemastasi toimintatilasta ja erotuskyvystä (esim. 16 tai 256).
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Mustavalkonäyttö

Sales

Kuva 2-4 Mustavalkonäyttö

Nokian mustavalkonäyttö on korkealuokkainen 15 tuuman näyttö, jossa
merkit näkyvät tummina vaaleaa taustaa vasten, aivan kuten paperilla.
Muotoilunsa ja säädettävien ominaisuuksiensa ansiosta näyttö on helppo
sijoittaa erilaisiin työympäristöihin. Näyttöön kuuluva NDC (Nokia Display Controller) -näytönohjain tulostaa tekstitilassa kerrallaan 25 riviä,
pituudeltaan 80 merkkiä.
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Näytönohjain osaa käsitellä myös piirroksia. Piirros- eli grafiikkatilassa
näytön erotuskyky on 320 x 200, 640 x 200, 720 x 348 tai 720 x 400
kuvapistettä. 320 x 200 on yhteensopiva IBM®:n värinäytönohjaimen
kanssa. 720 x 348 on Hercules-tyyppinen.
Nokian mustavalkonäyttö täyttää tiukat ergonomiset vaatimukset. Näytön
alla on jalusta, joka mahdollistaa kallistuskulman säätämisen. Näyttö
kääntyy 5 astetta alas, 20 astetta ylös ja 32 astetta kummallekin sivulle.
Näyttöä on helpompi kääntää ylös tai alas, jos samalla liikutat sitä sivusuunnassa. Näytön etusivulla on kontrastinsäädin (ylempi) ja kirkkaudensäädin (alempi). Virtapainike on näytön oikeassa alakulmassa.
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Näppäimistö

Kuva 2-5 Nokia 102 -näppäimistö

Nokia 102 on IBM® AT/E -tyyppinen näppäimistö. Siihen kuuluu tavallinen kirjoituskonenäppäimistö, erillinen numeronäppäimistö sekä 12
toimintonäppäintä, jotka helpottavat komentojen suorittamista.
Näppäimet on jaettu tummiin ja vaaleisiin käytön helpottamiseksi.
Näppäimistön alla on säätöjalat, joiden avulla voit muuttaa näppäimistön
kallistuskulmaa.

MikroMikko 3TT/386

2-11

Järjestelmä

Kirjoitin
Nokia toimittaa MikroMikko 3TT/386-järjestelmään useita erimallisia
kirjoittimia. Sopivan kirjoittimen valintaan vaikuttaa esimerkiksi tulostettavan tekstin määrä ja haluttu tulostusjälki. Yhteiskäytössä olevan kirjoittimen täytyy luonnollisesti olla tehokkaampi kuin työasemakohtaisen
kirjoittimen. Suosittelemme rinnakkaisporttiin liitettävän kirjoittimen
käyttämistä.
Matriisikirjoittimessa merkit koostuvat pienistä pisteistä. Tulosteen laatu
riippuu pisteiden ja merkkimatriisin koosta. Merkit voidaan kirjoittaa
myös esimerkiksi kirjasinkiekon, mustesuihkun tai lasersäteen avulla.
Lascrkirjoittimet ovat erittäin monipuolisia, nopeita ja hiljaisia. Ne
sopivat hyvin yhteiskäyttöön.
Lisää tietoa kirjoittimista saat suoraan Nokialta tai omalta Nokiajälleenmyyjältäsi.
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Järjestelmän laajentaminen
MikroMikko 3TT/386 on mukautumiskykyinen tietokonejärjestelmä.
Oletetaanpa esimerkiksi, että sinulla on peruskokoonpano, johon kuuluu
käsittely-yksikkö, näyttö ja Nokia 102 -näppäimistö. Jos myöhemmin
huomaat tarvitsevasi lisää tallennuskapasiteettia, voit hankkia suuremman muistikapasiteetin omaavan kiintolevyn. Keskusmuistia voi laajentaa
16 megatavuun asti.
MikroMikko 3TT/386:n CPU -kortissa olevaan sarjaporttiin liitetään
esimerkiksi ohjausrasia eli hiiri.
Haluat todennäköisesti tulostaa luomiasi tiedostoja paperille. Valittavanasi on useita Nokian tukemia kirjoitinmalleja. Jos laadit paljon erilaisia
kaavioita ja taulukoita, värinäytöstä saattaa olla sinulle hyötyä. Jos työsi
edellyttää yhteydenottoja toisiin tietokoneisiin puhelinverkon kautta,
MikroMikko 3TT/386 osaa senkin taidon.
Kun mikrotietokoneeseen liitetään uusi oheislaite, tarvitaan käsittelyyksikköön yleensä laajcnnuskortti. MikroMikko 3TT/386:n käsittelyyksikössä on vapaa korttipaikka laajennuskorttia varten. Huomaa, että
kirjoitin ei tarvitse laajennuskorttia.
Laajcnnuskortin asentaminen edellyttää aikaisempaa kokemusta ja hyviä
perustietoja. Jos itse avaat käsittely-yksikön kannen, takuu ja huoltosopimus eivät enää kata mahdollisia vahinkoja.
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Yhteenveto
Ennen kuin voit aloittaa varsinaisen työskentelyn, sinun täytyy liittää
näyttö, näppäimistö ja mahdollinen kirjoitin käsittely- yksikköön. Sen
jälkeen voit liittää MikroMikkosi sähköverkkoon ja testata, että olet tehnyt kaapeloinnin oikein. Jos sinulla ei ole kokemusta, on todennäköistä,
että joku kokoaa laitteiston puolestasi. Älä kuitenkaan säikähdä, jos
joudut tekemään sen itse; noudattamalla tarkasti ohjeita selviät siitä kyllä.
Tässä luvussa annetaan myös neuvontaa ja huoltoa koskevia tietoja.
Kaapeloinnin hankalin vaihe on kirjoittimen liittäminen käsittelyyksikköön. Jos sinulla ei ole lainkaan aikaisempaa kokemusta, turvaudu
kokeneen henkilön apuun, jotta saisit kirjoittimen toimimaan vaivatta.
Tutustu huolellisesti myös kaikkiin kirjoittimen mukana tuleviin ohjeisiin,
sillä kirjoittimen käyttöönottamista ei kuvata tässä ohjeessa.

Varmista ensin, että käsittely-yksiköstä on
kytketty virta pois. Käsittely-yksikön virtapainike sijaitsee takapaneelin oikeassa
reunassa. Virta on katkaistu, kun painike on
asennossa "0” ja etupaneelin avain asennossa
’’STOP”. Varmista seuraavaksi, että näytössä
ei ole virtaa (virtapainike on asennossa ”0”).
Jos sinulla on kirjoitin, varmista, että myös
siitä on kytketty virta pois. Tämän ohjeen
noudattamatta jättämisestä saattaa seurata
laitteiston vioittuminen.
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Kaapelointi
Kuvassa 3-1 näkyy käsittely-yksikön takapaneeli ja siinä olevat liittimet,
joihin kaapelit ja virtajohdot liitetään.
Liitä kaapelit ja virtajohdot luetellussa järjestyksessä; käsittely-yksikön
virtajohto aina viimeisenä.

Käsittely-yksikön
virtajohto

Sarjaportti
Rinnakkaisportti

I O

00
&

a (

O

Ot;

20

Näytön
virtajohto

ai

0

0 I Q

ia

Näytön
kaapeli
Näppäimistön
kaapeli
Kuva 3-1 Kaapelointi
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|T|

Liitä ensin näppäimistön kaapeli käsittely-yksikköön.

[T]

Jos sinulla on kirjoitin, liitä se seuraavaksi käsittely-yksikköön.
Suosittclemme kirjoittimen liittämistä rinnakkaisporttiin. Liitä
kirjoittimen virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

[T|

Sarjaporttiin liitetään esimerkiksi ohjausrasia eli hiiri.

[T]

Liitä näytön kaapeli näytönohjaimeen. Kuvassa on esimerkkinä
NDC-näytönohjain Nokian mustavalkonäyttöä varten.

[7]

Liitä näytön virtajohdon toinen pää näyttöön ja toinen käsittelyyksikköön.

|T|

Liitä käsittely-yksikön virtajohdon toinen pää käsittely-yksikköön
ja toinen maadoitettuun pistorasiaan. Jännite ja tehontarve
selviävät käsittely-yksikön takapaneelissa olevasta arvokilvestä.
Liitä tämä johto aina viimeisenä!
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Virran kytkeminen
Seuraavaksi sinun tulisi varmistaa, että olet tehnyt kaapeloinnin oikein.
H

Paina käsittely-yksikön virtapainike asentoon ”1". (Painikkeen Imerkin puoleisen pään tulee siis olla ala-asennossa.)

[T]

Kytke näyttöön virta painamalla virtapainike asentoon "1”.

[T]

Käännä käsittely-yksikön etupaneelissa oleva avain RUN-asentoon.
HUOMIO! Jos käännät avaimen LOCK-asentoon, näppäimistö
lukkiutuu ja näyttöön ilmestyy virheilmoitus. Näppäimistö
vapautetaan kääntämällä käsittely-yksikön avain RUN-asentoon
ja painamalla <F1>-näppäintä.

[T]

Kun lopetat, katkaise ensin virta kirjoittimesta. Käännä sitten
käsittely-yksikön avain STOP-asentoon, ja katkaise lopuksi virta
näytöstä.

Avaimen kääntäminen RUN-asentoon käynnistää automaattisen
käynnistystestin. Testin lopuksi kuuluu äänimerkki. Jos laitteisto antaa
vain yhden lyhyen äänimerkin, voit luottaa siihen, että laitteisto toimii
asianmukaisesti. Jos laitteisto antaa useita peräkkäisiä äänimerkkejä,
käynnistystesti on löytänyt virheen. Tällöin näyttöön tulostuu virheilmoitus.
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.
Jos näyttö edelleenkin pysyy täysin pimeänä, kaapeloinnissa on
todennäköisesti sattunut virhe. Palaa tämän luvun alkuun ja tarkista
kaapelointi. Varmista myös, ettei mikään käyttämistäsi pistorasioista ole
viallinen. Jos et kaikesta huolimatta saa järjestelmää toimimaan, ota yhteys lähimpään palvelukeskukseen.
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Jos sinulla on kirjoitin, kytke siihen virta viimeiseksi. Testaa kirjoitin sen
käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan.
Yleensä sinun ei tarvitse katkaista virtaa käsittely-yksiköstä painamalla
takapaneelin virtapainiketta. Voit antaa painikkeen olla ’T"-asennossa;
avaimen kääntäminen STOP-asentoon riittää.
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Käyttöjärjestelmän käynnistäminen
Tässä vaiheessa voit ryhtyä tutustumaan käyttöjärjestelmän käsikirjaan.
Koska olet jo kaapeloinut MikroMikkosi ja testannut kaapeloinnin
kytkemällä virran, voit siirtyä suoraan lukuun, jossa kuvataan käyttöjärjestelmän käynnistäminen.
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Neuvonta ja huolto
Ohjelmistoja ja laitteiden käyttöä koskevissa ongelmissa sinua palvelee
Nokian Mikkolnfo, puhelin (90) 567 2200.
Nokia tarjoaa asiakkailleen maan laajimman tietokoneiden huoltoverkon.
Nokian huoltoverkko on jaettu neljään maantieteelliseen alueeseen, jotka
yhdessä kattavat koko Suomen. Jokaisella alueella on oma palvelukeskuksensa. Ota toimintahäiriön sattuessa yhteys oman alueesi palvelukeskukseen. Kaikki palvelut tilataan huollon aluepalvelukeskuksista.
Suosittelemme huoltopalvelusopimuksen solmimista. Sopimus luo
kiinteän asiakassuhteen, ja sen avulla pystymme parhaiten huolehtimaan
laitteidesi häiriöttömästä toiminnasta. Huoltopalvelusopimus takaa
sinulle sopimuksen mukaiset palvelut jo takuuaikana. Huoltomaksujen
veloitus alkaa vasta takuuajan jälkeen.
Sopimusasiakkaana saat laitteistokohtaisen asiointinumeron. Ilmoita
asiointinumerosi aina, kun otat yhteyttä palvelukeskukseen. Asiointinumeron avulla palvelukeskus löytää ohjausjärjestelmästä tiedot laitteistostasi ja sen aikaisemmasta huollosta.
Jos sinulla ei ole huoltosopimusta, voit tilata kertapalveluja kulloinkin
voimassa olevien toimitusehtojen ja hinnastojen mukaisesti. Palvelumme
laadusta emme tietenkään tingi, vaikka laitteistollasi ei huoltosopimusta
olisikaan.
Myös takuuasiat hoidetaan palvelukeskusten kautta. Keskus järjestää
sinulle yhteyden asiasta vastaavan henkilöön. Takuuehdot näet laitteen
mukana toimitettavasta takuukortista.
Palvelukeskuksemme ovat:
Helsinki
Tampere
Kuopio
Oulu

(90) 567 3700
(931)342 95
(971) 125464
(981)349 211
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Hakemisto

3

Erotuskyky, mustavalkonäytön ............................................................ 2-9
Erotuskyky, värinäytön ......................................................................... 2-7

Grafiikkatila, mustavalkonäytön .......................................................... 2-9
Grafiikkatila, värinäytön ....................................................................... 2-7

H
Hiiri (ohjausrasia) ................................................................................. 3-5
Huolto .................................................................................................. 3-9
Huoltopalvelusopimus ......................................................................... 3-9

J
Järjestelmän
Järjestelmän
Järjestelmän
Järjestelmän

kokoaminen .................................................................... 3-4
käynnistäminen ................................................................ 3-6
laajentaminen ................................................................ 2-12
osat ................................................................................... 2-4

K
Kaapelointi ............................................................................................ 3-4
Keskusmuistin laajentaminen ............................................................ 2-12
Kiintolevy .............................................................................................. 2-6
Kilotavu ................................................................................................ 2-6
Kirjoitin .............................................................................................. 2-11
Käsittely-yksikkö ................................................................................... 2-5
Käyttöjärjestelmän käynnistäminen .................................................... 3-8
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Hakemisto

Laajennuskortti ................................................................................... 2-12
Laitteiston käynnistäminen .................................................................. 3-6
Laitteiston kokoaminen ....................................................................... 3-4
Laserkirjoitin ....................................................................................... 2-11
Levyke .................................................................................................. 2-6
LOCK-asento ....................................................................................... 3-6
Lukumuisti (ROM-muisti).................................................................... 2-6
Lähetyksen tarkistaminen .................................................................... 2-4

M
Matriisikirjoitin ................................................................................... 2-11
Megatavu .............................................................................................. 2-6
Mikkolnfo ............................................................................................ 3-9
Mikroprosessori ................................................................................... 2-5
Mikrosuoritin ......................................................................................... 2-5
Muistin koko ......................................................................................... 2-6
Mustavalkonäyttö ................................................................................. 2-8

N
NDC-näytönohjain ............................................................................... 2-8
Neuvonta .............................................................................................. 3-9
Nokia 102 -näppäimistö ..................................................................... 2-10
Näppäimistö ......................................................................................... 2-10
Näppäimistön vapauttaminen .............................................................. 3-6

O
Ohjausrasia (hiiri) ................................................................................. 3-5
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p
Palvelukeskus
Piirrostila, mustavalkonäytön
Piirrostila, värinäytön

3-9
2-9
2-7

R
RAM-muisti (työmuisti)
ROM-muisti (lukumuisti)
RUN-asento

2-5, 2-6
2-6
3-6

S
Sana
Sananpituus

2-5
2-5

Takuuasiat
Takuukortti
Tavu
Tekstitila, mustavalkonäytön
Tekstitila, värinäytön
Työmuisti (RAM-muisti)

3-9
3-9
2-6
2-8
2-7
2-5, 2-6

V
VGA-näytönohjain
Virran katkaiseminen
Virran kytkeminen
Värinäyttö

2-7
3-6
3-6
2-7
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