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MikroMikko 3
tehomikro vaativaan käyttöön

i

MikroMikko 3:ssa on tehokas Intelin 80286-
mikrosuoritin ja käyttöjärjestelmänä MS-DOS.
Näytöksi voi valita markkinoiden parhaimman
positiivinäytön tai värinäytön.
Nokian jatkuva laite- ja ohjelmistokehitystyö,
asiakaskoulutus ja -neuvonta sekä maanlaa-
juinen huolto takaavat MikroMikkojen tehok-
kaan käytön.

MikroMikko 3 on tehokas ja luotettava teolli-
suusstandardien mukainen mikro, jossa yhdis-
tyvät korkea suorituskyky, hyvät laajennuso-
minaisuudet ja tunnettu nokialainen ergono-
mia.
MikroMikko 3 palvelee käyttäjäänsä useilla
sovellusalueilla kuten toimistoissa, tuotan-
nossa, tiedonhallinnassa ja tietoliikenteessä.
Parhaimmillaan se on lähiverkon palvelimena
tai tehokkaana työasemana.



MikroMikko 3
Tiimi-työryhmässä
MikroMikko 3 sopii mainiosti ver-
kon palvelimeksi ja tehokkaaksi
työasemaksi. Tiimin verkkoratkai-
sut ovat TokenNet, EtherNet ja Net-
Net. Samaan TokenNet- tai Ether-
Net-Tiimiin voi kuulua 80286-
suorittimella varustettujen Mikro-
Mikkojen lisäksi myös 80386-
pohjaisia MikroMikkoja.

MS-Net-verkkokäyttöjärjestelmä
yhdistää Tiimin työasemat ja palve-
limet, joissa ovat käyttäjille yhteiset
ohjelmistot ja tietoaineistot. Tiimi
tarjoaa monipuoliset tiedosto-
tulostus-, tiedonhallinta- ja pää-
teyhteyspalvelut.

Reilusti käsittely-
voimaa
MikroMikko 3 soveltuu erityisesti
lähiverkon palvelimeksi, ohjelmis-
tokehitykseen työvälineeksi tai
teollisuusstandardien mukaiseksi
tehotyöasemaksi. Suurta suoritus-
kykyä vaativia ohjelmistoja ovat
mm. grafiikka- ja julkaisuohjelmis-
tot, CAD-ohjelmistot ja laajat tekni-
set, taloudelliset ja tilastotieteelliset
sovellukset Tehoa vaativat myös
Microsoftin OS/2 -käyttöjärjes-
telmän moniajo-ominaisuudet.

MikroMikko 3:a ohjaa 16-bittinen
80286-suoritin, jonka kellotaajuus
on kahdeksan megahertsiä. Tarvit-
taessa kellotaajuuden voi muuttaa
kuuteen megahertsiin. Matemaat-
tisten toimintojen nopeuttamiseksi
voi MikroMikko 3:n käsittelykykyä
lisätä huomattavasti aritmetiikka-
suorittimella.

Käsittely-yksikön peruspiirilevyllä
on työmuistia 1 megatavu, jota voi
kasvattaa lisämuistikorteilla aina
16 megatavuun.

MikroMikko 3:n massamuisteina
on yksi tai kaksi levykeasemaa ja
kiintolevy. Levykeasemat ovat 5 V»
tuumaisia, joista toinen voidaan
korvata 3 1/? tuuman levykease-
malla. Kiintolevyaseman kapasi-
teettivaihtoehdot ovat 40 ,  70  tai
130 megatavua. MikroMikko 3
pystyy käsittelemään myös 720
kilotavun levykkeitä.

valikoima mahdollistavat laaduk-
kaat graafiset esitykset. Värinäyttö
soveltuu erityisesti esitys- ja yritys-
grafiikka- sekä julkaisuohjelmisto-
jen kanssa käytettäväksi.

Kätevät näppäimistöt
MikroMikko 3:n näppäimistö on
käsittely-yksikköön liitettävä, AT/
E-tyyppinen Nokia 102 -näppäi-
mistö. Saatavana on myös näyttöön
liitettävä Nokia 100 -näppäimistö
valintanäppäimineen. Nokia 102 :n
valintanäppäintoiminnot on yhdis-
tetty toimintonäppäimiin. Näppäi-
mistöjen kaltevuus on säädettä-
vissä. Näppäimet ovat muotoiltuja.

Soveltuvimmat
ohjelmistot
MikroMikko 3:ssa toimivat teolli-
suusstandardien mukaiset yleisoh-
jelmistot, joista Nokia on valinnut
soveltuvimmat ja kehittyneimmät.

Käyttöjärjestelmä on Microsoftin
MS-DOS. Ohjelmistokehitystyöhön
sopii myös MS OS/2 -käyttöjärjes-
telmä.

Windows 2 ____________________
Microsoft Windows 2 on MS-DOS-
käyttöjärjestelmän laajennus, jonka
graafinen käyttöliittymä helpottaa
ohjelmistojen hyväksikäyttöä. Se
mahdollistaa usean sovelluksen sa-
manaikaisen käytön ja tietojen siir-
tämisen sovelluksesta toiseen.

Windows 2:n graafiset ominaisuu-
det ovat käytettävissä sekä positii-
vi- että värinäytössä.

Tietoliikenne __________________
MikroMikko 3 pystyy kommunikoi-
maan yleisimmillä tiedonsiirto-
menetelmillä. Nokian monipuoli-
nen tietoliikenneohjelmistovalikoi-
ma tarjoaa mahdollisuudet pääte-
yhteyksiin ja tiedonsiirtoon useim-
pien merkittävien laitevalmistajien
tietokoneiden kanssa.

Ohjelmistot
• käyttöjärjestelmä MS-DOS 3.2 tai

uudempi tai MS OS/2
• lähiverkon käyttöjärjestelmä MS-DOS

3.2  ja Microsoft Networks Nokian lisä-
piirtein

• Microsoft Windows 2
• teollisuusstandardien mukaiset yleis-

ohjelmistot, esim.
- tekstinkäsittely: WordPerfect, Word
- julkaisuohjelmistot: PageMaker, Ven-

tura Publisher
- taulukkolaskenta ja grafiikka: Excel,

PlanPerfect, Chart, Lotus 1 -2 -3 ,
Symphony

- tiedonhallinta: SQLBase, Rbase Sys-
tem, dBASE III PLUS, Paradox

- projektinhallinta: Project
- piirrosohjelmistot: Boeing Graph,

Designer, Freelance Plus
• Ohjelmointikielet, mm.

- Microsoftin ohjelmointikieliä
- Alsys Ada

• tietoliikenneohjelmistot
- ASCOM IV
- 3270  BSC ja SNA/SDLC, DCA IRMA,

5251, 3780  (IBM)
- WS 7800  (Honeywell)
- WS 220  (Digital)
- Reflection (Hewlett Packard)

• Nokian varusohjelmistot
- laitteistokokoonpanon määrittelyyn
- käyttöjärjestelmän asennukseen
- näppäimistön määrittelyyn

• Nokian ohjelmointityövälineet
- näytönkäsittelyyn
- tiedostokäsittelyyn

Ohjelmistoluettelo ei ole täydellinen: se
sisältää tärkeimmät saatavissa olevat
ohjelmistot.

Huippuluokan näytöt
Näyttö voi olla huippuluokan 15-
tuumainen positiivinäyttö tai 14-
tuumainen värinäyttö.

Positiivinäytön merkit esitetään
välkkymättömällä, vaalealla poh-
jalla kirkkaina ja selkeinä. Väri-
grafiikkaa voidaan kuvata neljällä
harmaan sävyllä.

VGA-yhteensopivan värinäytön
korkea erotuskyky ja runsas väri-



MikroMikko 3
Tekniset tiedot

Käsittely-yksikkö
• suoritin 16-bittinen Intel 80286
• aritmetiikkasuoritin Intel 80287,  valin-

nainen
• kellotaajuus 8 tai 6 megahertsiä
• työmuistia (RAM) 1 megatavu, laajen-

nettavissa lisäkorteilla 16 megatavuun
• lukumuistia (EPROM) 64  kilotavua
• kaksi sarjaliitäntää, RS 232  C
• rinnakkaisliitäntä, Centronics-tyyppi-

nen
• näppäimistöliitäntä
• näppäimistöohjain
• massamuistiohjain
• näytönohjain
• kuusi vapaata korttipaikkaa
• kello ja päiväys

• 9 x 14 merkkimatriisi
• näytön tilan automaattinen valinta
• kallistuksen säätö vaaka- ja pystysuun-

nassa
• kirkkauden ja kontrastin säätimet
• näppäimistöliitäntä

Värinäyttö
• 14-tuumainen heijastamaton ja välkky-

mätön kuvaruutu
• tekstiä ja grafiikkaa
• virkistystaajuus 60  Hz, erotuskyky

640x480  kuvapistettä tai 70  Hz,
erotuskyky 720x400  kuvapistettä

• yhteensopiva
- VGA-grafiikka
- IBM:n mustavalko- ja värigrafiikka

(MDA, CGA, MCGA, EGA) ja Hercules-
grafiikka

• 256  väriä 262.144 värin kartasta
• 64  harmaan sävyä
• kallistuksen säätö vaaka- ja pystysuun-

nassa
• kirkkauden ja kontrastin säätimet

Ohjausrasia (hiiri)
• valinnainen, helpottaa mm. Microsoft

Windowsin ja muiden ohjausrasiaa
käyttävien sovellusten hyväksikäyttöä

Mitat
Käsittely-yksikkö
jalustan kanssa (ilman jalustaa)
• korkeus
• leveys
• syvyys

597  mm
313 mm
428 mm

(584 mm)
(160 mm)
(428 mm)

Näytöt Positiivi Väri
• korkeus 355  mm 335  mm
• leveys 382  mm 360  mm
• syvyys 340 mm 367  mm

Näppäimistöt Nokia 102 Nokia 100
• korkeus 29 mm 26  mm

A-riviltä
• leveys 482 mm 443 mm
• syvyys 206 mm 213  mm

Massamuistit
• yksi tai kaksi 5 V4 tuuman levykease-

maa
- kapasiteetti 1.2 megatavua
- käsittelee myös 720  ja 360  kilotavun

levykkeitä
• toinen levykeasema voidaan korvata

3 V2 tuuman levykeasemalla
- kapasiteetti 1.44 megatavua, käsitte-

lee myös 720  kilotavun levykkeitä
• kiintolevyasema

- kapasiteetti 40 ,  70  tai 130 megata-
vua

Käsikirjat
• MikroMikko 3 Käsikirja
• Nokia ASC/AWS User’s Reference

Manual
• erikseen tilattavissa

MS-DOS Programmer’s Reference
Manual (2 osaa)

Näppäimistöt
Nokia 102
• AT/E-yhteensopiva
• 12 toimintonäppäintä, joissa valinta-

näppäintoiminnot
• yhteensä 102 näppäintä
• säädettävä korkeus ja muotoillut näp-

päimet
• 1,5 metrin kierrejohto

Nokia 100
• 12 toimintonäppäintä
• 8 valintanäppäintä, selitteet näytön ala-

reunassa
• yhteensä 100 näppäintä
• säädettävä korkeus ja muotoillut näp-

päimet
• 1,5 metrin kierrejohto

Kasettinauha-asema (valinnainen)
• 45  tai 60  megatavua

Positiivinäyttö
• 15-tuumainen heijastamaton ja välkky-

mätön kuvaruutu
• tummat merkit vaalealla pohjalla
• virkistystaajuus 71 Hz
• yhteensopiva

- IBM:n mustavalko- ja värigrafiikka
(MDA, CGA), neljä harmaan sävyä

- Hercules-grafiikka (HGC), 720x348
kuvapistettä

- Nokia-grafiikka, 720x400  kuvapis-
tettä

Tekniset tiedot saattavat muuttua, sillä kehitämme
jatkuvasti tuotteitamme.
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