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Cyfrowy DNA
czyli ewolucja świata według firmy

Z†pewnoúci¹ nie kaødy elektronik wie
(przecieø nie musi!), co to jest DNA. Ale

wiÍkszoúÊ, przynajmniej intuicyjnie czuje, øe
ciÍøko by siÍ bez tego czegoú øy³o.

A†moøe wcale by siÍ nie øy³o...

Rozjaúnijmy nieco to tajemnicze
s³owo, namiÍtnie stosowane przez
biochemikÛw: DNA to skrÛt na-
zwy kwasu dezoksyrybonukleino-
wego, ktÛry z†jakiegoú powodu
stanowi podstawÍ naszego øycia.
Na czym to dok³adnie polega -
nie wiem - ale wagÍ problemu
dostrzeg³a znana wszystkim Czy-
telnikom EP amerykaÒska firma
Motorola.
Jej specjaliúci zauwaøyli, øe ele-
mentem rÛwnie niezbÍdnym do øy-
cia wspÛ³czesnego cz³owieka jak
DNA s¹... mikrokontrolery! Banal-
nym sta³o siÍ juø stwierdzenie, øe
s¹ one wszÍdzie. Ich rozpanosze-
nie w†sprzÍtach wykorzystywanych
w†øyciu codziennym przesta³o
mieÊ juø wymiar wyj¹tkowoúci.
Sta³o siÍ tak banalne i†oczywiste,
øe niewarto nawet o tym  wspo-
minaÊ.
Czy ktÛryú z†CzytelnikÛw zauwa-
øy³ na kupionym ostatnio telewi-
zorze, odkurzaczu, kuchennym
mikserze, pralce lub w†samocho-
dzie napis: ìW úrodku znajduje
siÍ 5†mikrokontrolerÛwî? Z†pew-
noúci¹ nie. Ich obecnoúÊ w†tych
urz¹dzeniach nie stanowi juø is-
totnego argumentu komercyjnego
i†nie úwiadczy o†nowoczesnoúci
rozwi¹zania (przyk³adem moøe byÊ
samochÛd Polonez). A†ca³kiem nie-

dawno (no, moøe trochÍ dawniej)
szczytem szpanu by³o posiadanie
lampowego telewizora z†trzema
tranzystorami w†úrodku! NiektÛ-
rzy producenci chwalili siÍ takøe
(zaznaczaj¹c to na obudowie) za-
stosowanymi w†urz¹dzeniu pÛ³-
przewodnikowymi diodami!
Jak widaÊ z†powyøszego wywo-
du, czasy siÍ zmieniaj¹, a†wraz
z†nimi zmienia siÍ podejúcie kon-
struktorÛw do budowanych urz¹-
dzeÒ. Trudno jest obecnie znaleüÊ
urz¹dzenie pozbawione 8†lub 16-
bitowej ìinteligencjiî, ukrytej
w†niepozornym uk³adzie scalonym,
ktÛra dba o†to, aby Twoja koszu-
la - pomimo zastosowania zwyk-
³ego proszku do prania - by³a
bielsza od bieli, a†fermowy kur-
czak nabra³ w†kuchence mikrofa-
lowej z³otego odcienia dobrze upie-
czonego chleba i†smakowa³ przy

Co to jest Digital DNA?
Jest to zarejestrowany znak han−
dlowy firmy Motorola, którym
będą sygnowane produkty, któ−
rych pracą sterują lub ją wspo−
magają mikrokontrolery tej fir−
my.
Jako pierwsze znak Digital DNA
otrzymały: automatyczna pralka
firmy Zanussi, samochód Volvo
S80 oraz miniaturowy komputer
Palm Pilot.
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tym jak krewetki z†sarniny...
Wracaj¹c do rzeczywistoúci -
rzeczy teraz tak oczywiste dla
uøytkownikÛw, wymagaj¹ ogrom-
nej pracy i†doúwiadczenia kon-
struktorÛw i†programistÛw, a†tak-
øe coraz doskonalszych mikrokon-

trolerÛw. Najlepiej
zdaj¹ sobie z†tego
sprawÍ producenci
tych elementÛw, po-

niewaø to na nich spoczywa ko-
niecznoúÊ ci¹g³ego udoskonalania
swoich produktÛw.
Jednym z†najwiÍkszych na úwie-
cie producentÛw mikrokontrolerÛw
jest Motorola. Moøe to w³aúnie
dziÍki temu, øe jej mikrokontrole-

ry s¹ powszechnie stosowane
w†sprzÍcie domowym, firma po-
stanowi³a zwrÛciÊ uwagÍ uøytkow-
nikÛw na potencja³ i†zaawanso-
wane technologie drzemi¹ce
w†uøywanych przez nich urz¹dze-
niach. To w³aúnie z†tego powodu
powsta³ promocyjny program pod
nazw¹ Digital DNA. Jego podsta-
wowym celem jest uúwiadomienie
uøytkownikom, øe mikrokontrolery

sta³y siÍ jednym
z†waøniejszych
e l e m e n t Û w
wspÛ³czesnej cy-
wilizacji. Fakt
ich doskona³ego
wtopienia siÍ
w†nasz úwiat
potwierdza to,
øe coraz rza-
dziej zdajemy
sobie sprawÍ
z†ich obecnoú-
ci. Tak, jak
rzadko zastana-
wiamy siÍ, po
co nam jest po-
trzebny DNA.
Po prostu jest...
Piotr ZbysiÒski,

AVT

SzczegÛ³y programu Digital DNA
znajdziecie w†Internecie pod ad-
resem: www.digitaldna.com.

Aż 14 µµµµµP Motoroli znajduje
się we wnętrzu Volvo S80.


