
Nokian
MikroMikko 3

Uuden sukupolven
henkilökohtainen yritystietokone

■

IgT ?
p 4* g J i

*
4F

9:W luotrkokoa’. (e

: : : :
P : . J

w r

a

NOKIA



Nokian MikroMikko 3
tekniset tiedot

Nokian MikroMikko 3 on uuden sukupolven tehokas yritystietokone vaativaan käyttöön. Se vastaa tänä päivänä täysin
markkinoiden asettamia vaatimuksia.

Näyttölaite
- 15 tuumaa
- yksivärinen näyttö, tummat merkit vaalealla pohjalla
- virkistystaajuus 71  Hz, lomittamaton
- heijastamaton kuvaruutu
- neljä harmaatasoa

Näppäimistö
Nokian standardinäppäimistö
- 100 näppäintä
- numeronäppäinkenttä
- 10 toimintanäppäintä
- kohdistimen ohjausnäppäimet
- 8 valintanäppäintä (myös kuvattuna näytöllä)
- joustava 1,5 m kaapeli, voidaan kytkeä näyttölaitteeseen tai

tiedonkäsittely-yksikköön
- ergonominen, kallistettava

Hiiri
- helpottaa työskentelyä MS-Windows -tyyppisissä ohjelmistoissa

(kts kansikuvaa)

MikroMikko 3:n peruskokoonpano
MikroMikko 3:n laitteisto koostuu seuraavista osista: tiedonkäsittely-
yksikkö, näyttölaite, näppäimistö ja valinnaisena kirjoitin.

Tiedonkäsittely-yksikkö ja massamuistit
Tiedonkäsittely-yksikössä on MikroMikko 3:n varsinainen ydin, kes-
kusyksikkö. Sen tärkeimpänä osana on 16-bittinen Intel 80286 mikro-
suoritin.
Keskusyksikössä on mallista riippuen joko 512 ktavun tai 1024 ktavun
luku/kirjoitusmuisti. Ohjelmien ja tietojen varsinaiseksi säilyttämisek-
si on tiedonkäsittely-yksikkö varustettu massamuistilaittein. Kokoon-
panosta riippuen nämä voivat olla levyke-, umpilevy- tai magneetti-
nauha-asemia. MikroMikko 3:een käyvät 5 ¥4 tuuman levykkeet, 1.2
Mtavua. Umpilevyasemat ovat suuruudeltaan 20  tai 40 Mtavua.

Näyttölaite
MikroMikko 3:n näyttö on jo MikroMikko 2A:sta tunnettu 15 tuuman
mustavalkoinen ja välkkymätön. Näytölle voidaan nyt muodostaa 4 eri
harmaatasoa.
Käyttäjän sovellusohjelmille on varattu standardin mukaisesti 25  riviä
ä 80 merkkiä. Näiden lisäksi näytön alalaidassa on kolme tilariviä,
joilla yleensä esitetään valinta- eli pehmonäppäinten toiminnot. -
Näytössä on myös pistegrafiikka: 320x200 ,  640x200 ,  720x348
tai 720x400  pistettä.

Näppäimistö
MikroMikko 3:n näppäimistö voidaan yhdistää kierrejohdolla näyttö-
laitteeseen tai tiedonkäsittely-yksikköön. Näppäimistössä on aakkos-
numeeristen näppäinten lisäksi erilliset numeronäppäimet.
MikroMikko 3:n tiedonkäsittely-yksikköön voidaan kytkeä myös
teollisuusstandardin mukainen näppäimistö.

Käyttöjärjestelmä
MikroMikko 3:n käyttöjärjestelmä on MS-DOS 3.10. Sen mukana
seuraa kaksi ohjekirjaa.
MikroMikko 3 on yhteensopiva MikroMikko 2:n kanssa. Se tarkoittaa,
että MikroMikko 3:ssa voidaan käyttää myös MikroMikko 2:n sovel-
luksia.
MikroMikko 3:ssa voidaan tietenkin käyttää myös teollisuusstandardin
mukaisia ohjelmistoja.

Tiedonkäsittely-yksikkö
Keskusyksikkö
- tehokas 16-bittinen suoritin Intel 80286
- valinnainen matematiikkaoheissuoritin Intel 80287
- kellotaajuus 8 MHz (tai ohjelmallisesti 6 MHz)
-dynaamista keskusmuistia 512-1024 ktavua; lisäkorteilla

laajennettavissa aina 16 Mtavuun saakka
- EPROM 64 ktavua
- kaksi asynkronista sarjaliitäntää vakiona (RS 232  C)
- yksi Centronics-tyyppinen rinnakkaisliitäntä vakiona
- 8 teollisuusstandardin mukaista korttipaikkaa
- akkuvarmistettu reaaliaikakello
- ohjelmoitava virtakytkimen toiminta
- kaiutin
- näppäimistönohjain
- l i i t in Nokian standardin mukaiselle näppäimistölle
- l i i t in teollisuusstandardin mukaiselle näppäimistölle
Näytönohjain
- erottelukyky 720x400  pistettä max.
- ohjelmistoyhteensopiva mustavalkoisen, värigrafiikan (4 harmaa-

tasoa), Hercules-grafiikan ja Nokian grafiikan kanssa
- merkkimatriisi 8x9  (9+2 )  9x14  pisteen kentässä
- useita merkkikohtaisia määritteitä
Massamuistiohjain
- yksi tai kaksi 5 x/4 tuuman levykeasemaa 1.2 Mtavun levykkeille;

käsittelee myös 360 ja 720 ktavun levykkeitä
- valinnaisena 20 tai 40 Mtavun umpilevyasema
Magneettinauhaohjain
- valinnaisena 45 Mtavun streamer-tyyppinen nauha-asema

Ohjelmistot
Pääkäyttöjärjestelmä MS-DOS 3.10 sisältää lukuisia ohjelmointia
helpottavia työkaluohjelmistoja.
MikroMikko 2 -sovellukset
Lukuisia MS-DOS -valmissovelluksia ja toimialakohtaisia erikois-
sovelluksia saatavana markkinoilta.
Ohjelmistotyökalut
- Assembler
- Basic-tulkki ja kääntäjä
- Pascal

Tietokanta
- K-mies
- Rbase
- In fo
- Oracle
Tietoliikenne
- asynkroninen pääte-

emulointi (ASCOM)
- 3270 BSC
- 3270 SNA/SDLC
- WS 220
- WS 7300
Muita ohjelmistoja
- Windows
- In-A-Vision
- InfoManager

-C
- Cobol
- Fortran
- QuickBASIC
Tekstinkäsittely
- Edix/Wordix*)
- WordPerfect*)
Taulukkolaskenta
- Multiplan*)
- Multigraph*)
- Lotus 1-2-3
- Symphony
- Multiplan 2.0
-Char t
Projektinhallinta
- Project

- MPSFORMS
- MPSINDEX
- Mercur
- IFPS

*) Lisätty valintanäppäintoiminnot ja muita Nokian lisäpiirteitä.

Mitat
Tiedonkäsittely-yksikkö Näyttölaite Näppäimistö

- korkeus 584 (597*) mm 366 mm 26 mm
- leveys 161 (313*) mm 382 mm 443 mm
-syvyys 428 mm

*) tukijalkoineen
340 mm 212 mm

Tekniset tiedot saattavat muuttua, sillä kehitämme jatkuvasti tuotteitamme.
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