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 Останні декілька років сенсорні панелі стали невід’ємною частиною 
користувацьких інтерфейсів. За допомогою таких панелей ввід інформації став 
простим та інтуїтивно зрозумілим в використанні. Також сенсорні панелі в 
порівнянні з іншими засобами вводу інформації меншого розміру та набагато 
надійніші. 
 З розвитком технологій виникло питання використання сенсорних 
панелей з можливістю розпізнавання декількох натискань одночасно тобто 
multi-touch. Для вирішення цієї проблеми використовуються методи 
паралельної обробки даних. 
 Паралельна обробка даних – модель виконання прикладного процесу 
одночасно групою процесорів. Розрізняють три основних види : Конвеєрна, 
SIMD, MIMD. 
 Основу конвеєрної обробки становить роздільне виконання деякої 
операції в кілька етапів з передачею даних одного етапу наступного. 
Продуктивність при цьому зростає завдяки тому, що одночасно на різних 
щаблях конвеєра виконуються декілька операцій. Конвеєризації ефективна 
тільки тоді, коли завантаження конвеєра близька до повної, а швидкість подачі 
нових операндів відповідає максимальної продуктивності конвеєра. 
 SIMD комп'ютер має N ідентичних процесорів, N потоків даних і один 
потік команд. Кожен процесор володіє власною локальною пам'яттю. 
Процесори інтерпретують адреси даних або як локальні адреси власної пам'яті, 
або як глобальні адреси, можливо, модифіковані додаванням локальної базової 
адреси. Процесори одержують команди від одного центрального контролера 
команд і працюють синхронно, тобто на кожному кроці всі процесори 
виконують ту саму команду над даними з власної локальної пам'яті.  
 MIMD комп'ютер має N процесорів, незалежно виконуючих N потоків 
команд і обробних N потоків даних. Кожен процесор функціонує під 
управлінням власного потоку команд, тобто MIMD комп'ютер може паралельно 
виконувати зовсім різні програми.  
 Дослідження технологій multi-touch є актуальною. Технології multi-touch 
дуже стрімко розвиваються, проте в них ще дуже багато недоліків які треба 
усунути. 
 В даній роботі використовується конвеєрний метод паралельної обробки 
даних, та мікроконтроллер MSP430FG4618 з вбудованою сенсорною панеллю. 
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