
De la 0 la 170 mil. de telefoane v�dute
Intrarea in telecomunicatii a firmei Nokia s-a facut la inceputul anilor 1960, cand fabrica de cabluri Nokia
Group si-a infiintat un de partament destinat electronici. In prima fazai, incepand cu 1962, eforturile se
concentreaza asupra transmiisilor radio.
  In 1969 Nokia este prima companie care a creat echipamente PCM (modulatia de impulsuri codificate,
aceasta se refera la convertirea semnalelor analog in forma digitala), in conformitate cu standardele
internationale. Bjorn Westrlund, presedintele din acel moment al companiei de cabluri care facea parte
din grupul Nokia, a fost cel care a venit cu ideea creari unui departament de electronica.
  
  In 1963 este dezvoltat radio receptorul, aparat produs pentru armata, servicii publice si de urgenta.
  
  La inceputul anilor 1970 Nokia produce aparate destinate transmisiei, dar centrala digitala este tot mai
necesara, astfel ca finlandezii au inceput sa lucreze la Nokia DX200, care s-a transformat intr-o platforma
care constituie baza centralelor digitale ale companiei pana azi. Nokia DX200 folosea limbaj de
programare de nivel inalt, pentru acea perioada, dar si microprocesoare Intel, acesta a devenit un succes
pe plan mondial in ani '90, generatiile sale urmatoare dispunand de  solutii cu banda larga.
  
  Inceputurile telefoniei mobile
  
  La inceputul anilor 1970 a fost infiintata in Finlanda si Suedia, o retea mibila de telefonie, destinata
conectarii de telefoane de masina la reteaua publica, in scurt timp luand amploare in toate statele nordice.
Respectivele sisteme nu erau legate intre ele (roaming), din acest motiv a fost necesara crearea unei
tehnologi comune, NMT (Nordic Mobile Telephone), deschisa in 1981, pe fregventa de 450 Mhz.
  
  Mobira Talkman este lansat in 1984 fiind primul telefon transportbil, acesta a facut ca Nokia sa intre pe
piate de pe glob (Marea Britanie si SUA). Primul telefon produs de Nokia care putea fi tinut in mana a
aparut in 1987 si se numea, Mobira Cityman.
  Greutatea aparatelor avea si ea un avant puternic spre exemplu: Mobira Senator (1982) cantarea p.8 kg,
Talkman (1984) avea 5 kg iar Cityman (1987) avea “doar"  800grame cu tot cu baterie.
  
  Cu toate ca pretul era unul foarte mare (24.000 coroane finlandeze), Cityman s-a vandut foarte bine.
Numarul aparatelor vandute creste si el vizibil, pe plan mondial in anul 1991 existau 15 milioane de
utilizatori, si 2.14 miliarde in 2005.
  
  Ani '90. Deceniul descoperirilor.
  
  Anul 1992 marcheaza intrarea pe piata a seriei de telefoane portabile Nokia 100, destinat tuturor
retelelor analogice, dar si a lui Nokia 1011, primul telefon mobil digital destinat retelelor GSM. In 1993,
Nokia realizeaza echipamentul destinat celei dintai retele bazate pe standardul GSM 1800, iar in reteaua
Europolitan, bazata pe echipament Nokia, intra pentru prima data in functiune un serviciu care avea sa
faca istorie, cel de mesaje scurte (SMS).
  In 1995 apare pe piata Nokia 2110 care dispune de baterie cu vibratie. In 1996 apare Nokia 9000
Communicator, Nokia 8110, 3810, 6100, 3110, 1611, un an incarcat pentru Nokia. In anul 1998, este
lansat cel mai mic telefon NMT 450 de pana atunci, Nokia 5110. Acesta este primul telefon nobil care
dispune de fete interschimbabile. Un an mai tarziu, un alt Nokia de aceasta data primul telefon mobil care
permite accesarea internetului direct de pe ecranul telefonului, 7110, dar si unul dintre cele mai cunoscute
terminale Nokia 3310.
  In 2000 Nokia lanseaza serviciul de Mesaje Multimedia, urmatoarea generatie de mesagerie mobila. In
2002 apar Nokia 6200, Nokia 6310i (primul telefon mobil care poate fi numit “business"  al marci) si
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primul telefon mobil cu MP3 player din istorie, Nokia 5510. 
  Lansarile de noi telefoane Nokia in urmatorii ani au loc cu o viteza uimitoare, printre cele mai apreciate,
Nokia 5140 (primul telefon mobil care include tehnologia Push – To – Talk) sau Nokia 7260. Acestea
aparate erau destinate celor care, pe langa dotarile de genul camerei foto sau displyul cu 65000 de culori,
doreau sa aiba si cu ce sa isi uimeasca prietenii cand ies in oras. In acelasi an  (2004) apare si o consola -
telefon destinata gameri-lor. La sfarsitul anului 2005 apare pe piata Nokia 6630, printre primele telefoane
mobile 3G dar incepe si lansarea seriei N, modele destinate pasionatilor de muzica, fotografie digitala si
celor care doresc sa vizioneze emisiuni TV pe mobil.
  Restul deja nu mai este istorie, este prezent.
  La sfarsitul anului 2005, retelele de telefonie mobila au o acoperire de 80%, preconizanduse o crestere
de pana la 95% pana la sfarsitul anului 2010.
  
  Ovidiu DUGULAN
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