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RESUMO - Apresenta--se o projeto de uma Placa Gráfica Multi trans

putadora para IBM-PC, que pode ser conectada a um número variável 

de placas idênticas formando um Sistema Multitransputador. Cada 

placa é composta por até nove tr-ansputador-es inter-I i gados atr-avés 

de interconexões configur-áveis dinamicamente, dispondo ainda de 

suporte para apresentação de imagens de alta resolução. 

1. INTRODUÇÃO 

As potencialidades do processamento paralelo vêm sendo gra

dativamente exploradas pela Computação Gr-áfica. 

Já há alguns anos o Laboratór-io de Sistemas Integr-áveis vem 

estudando ar-quitetur-as alter-nativas que e>:plorem o processamento 

paralelo, dentro das quais destaca-se a alternativa baseada no 

paradigma de arquiteturas fr-acamente acopladas composta de nós de 

processamento conectados entre si através de canais seriais. 

O projeto em questão, utiliza pastilhas disponíveis no mer

cado (família de transputadores da INMOS [!NMD89aJ} e pretende 

ser uma plataforma de simulação e desenvolvimento de sistemas de 

alto desempenho para Computação Gráfica e Pr-ocessamento de Ima

gens, dentre outras áreas de aplicações. 
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2. ARQUITETURA DO SISTEMA 

2.1. LINGUAGEM OCCAM E TRANSPUTADORES 

OCCAM é uma linguagem de programação baseada na teoria de 

Comunicação de Pr-ocessos Sequenciais [DEMI89J, ou simplesmente, é 

uma fer-ramenta de descrição de uma coleção de processos que se 

comunicam entre si através de canais. 

A familia de Transputadores [INM089al, desenvolvida pela 

INMOS, implementa em circuitaria ("hardware">, o modelo de con

corrência definido pela linguagem OCCAM. O transputador utilizado 

neste projeto é o T800, que é um processador pseudo-RISC de 32 

bits com unidade de ponto flutuante, 4K bytes de memória interna 

e quatro canais seriais de 20Mbits/s <para implementar fisicamen

te os canais da linguagem OCCAM>. 

O modelo computacional fornecido pelos transputadores é um 

modelo de arquitetura paralela trac~mente acoplada [HWAN84J, des

te modo, um ponto importante é a aderência da aplicação à arqui

tetur-a em questão [I NM089b J. 

2.2. DESCRIÇÃO DA PLACA 

As principais caracteristicas da Placa Gráfica Multitranspu

tadora estão relacionadas a seguir: 

Interface com IBM-PC via canal de comunicação <protocolo 

INMOS>; 

1 transputador T800 na placa base, com possibilidade de incor

poração de no máximo mais oito transputadores <encaixando pe

quenas placas denominadas TRAMs, com dimensões e pinagens defi

nidos pela INMOS [INM089cJ, sobre a placa base>; 

Configurador de elos programável <possibilitando a configuração 

di.nâmi c a das i nterconex5es entre os processadores>; 

4 Mbytes de memória do tipo Vídeo RAM <podendo ser usada tanto 

como memória gráfica quanto memória de trabalho>; 

Dois modos de resolução gráfica selecionáveis [INM089bl: 

1024 x 768 pontéis ("pixels") com 8 planos de cor-es <256 co-

res simultâneas numa gama de 16 milhões de cores possiveis>, 

512 x 512 pontéis com 24 planos de cores (16 milhões de cores 

simultâneas>. 
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r A figura 1 ilustra a Placa Gráfica Multitransputadora. 
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3. APLICAÇÕES NO LSI 

O principal objetivo do LSI, neste projeto, é o desenvolvi-

menta de um ambiente de simulação de bai>:o custo que e}:plore o 

processamento paralelo, principalmente em aplicações que se uti

lizem de recursos gráficos. 

Nesta linha, pretende-se desenvolver- aplicações, usando como 

ambiente difer-entes configuraçêSes do Sistema Multipr-ocessador, 

nas seguintes àreas: 

Algoritmos de slntese de imagens 

raios luminosos>; 

!técnicas convencional 

Simulação comportamental de ar·quJteturas; 

Si mul adot-es de RedPs de Petr i ; 

Algoritmos para Visão. 

IV. ESTÁGIO ATUAL DO PROJETO E CONCLUSÕES 

e de 

Em meados de fever-eiro de 1990, o projeto da placa encontra

va-se concluido. Pretende-se que o primeiro protótipo esteja fun

cionando, em circuito impresso, em maio de 1990. Por· -=-er· um pr-o-

jeto de relativamente baixo custo de reprodução, pretende-se já 

numa pr-imeira etapa dispor de algumas destas placa<; pat-a fur..-:io

r;ar·em ligadas entt-e si no barramEmt.o de um IBM-PC. 

Desta forma, apresenta-se o uso do paradigma de pr-ocessamen

to paralelo fracamente acoplado como uma solução flexivel para 

diferentes aplicações em Computação Gráfica e Pr-ocessamento de 

Imagens. 
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