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Sparse matrix-vector multiplication (SMVM) adalah dasar yang digunakan untuk banyak 

aplikasi high-performance computing, seperti penerimaan informasi, image construction, 

medical imaging, industrial engineering, control sistem simulation, dan economic modeling 

[1]. Di sisi lain, teknologi reconfigurable computing dapat digunakan untuk melakukan 

perhitungan dengan fleksibilitas yang tinggi seperti GPPs(General Purpose Processors) dan 

dengan performance yang tinggi seperti ASICs(Application Specific Integrated Circuits) [2]. 

Aplikasi SMVM dengan rangkaian hardware biasa akan mengakibatkan turunnya kinerja 

keseluruhan sistem karena adanya beberapa pipeline stalls selama komputasi (karena 

adanya zero padding) atau jumlah input yang melebihi batas (preprocessing). Untuk skala 

sparse matrix yang lebih besar, ini akan menimbulkan overhead dari performance yang 

sangat tinggi dan menurunkan kemampuan FPGA secara drastis. Paper ini akan membahas 

design FPGA yang efisien berbasiskan arsitektur SMVM yang dapat menghandle matrix 

tanpa preprocessing dan zero padding yang besar dan dapat diexpand secara dynamic [1] 

dengan memanfaatkan teknologi reconfigurable computing [2] sesuai dengan orde 

multiplier yang dibutuhkan oleh programmer dengan memanfaatkan instruction set seperti 

pada GPPs yang fleksibel. 
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PENDAHULUAN 

Sparse matrix-vector multiplication (SMVM) memegang peranan penting untuk 

banyak aplikasi scientific dan engineering, seperti image construction, medical imaging, 

industrial engineering, control sistem simulation, dan economic modeling. Untuk 

menyelesaikan linear sistem yang besar, y=Ax (dimana A adalah n x n sparse matrix dengan 

nilai nz  bukan nol, dan x dan y adalah matrix n x 1) dan dengan eigenvalue (λ) Ax= λx 

menggunakan metode berulang, SMVM dapat dieksekusi sebanyak ratusan atau ribuan kali 

dengan matrix yang sama. Sebagai contoh, masalah PageRank Google eigenvector yang 

dihandle dengan SMVM dimana ukuran matrixnya (n) bisa mencapai milyaran. Bila ini 

dikerjakan secara sekuensial, maka penyelesaiannya akan menghabiskan waktu yang sangat 

lama [3]. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk meminimalisir memory overhead tanpa 

preprocessing input matrix yang terlalu banyak, seperti yang telah dilakukan dengan 



pendekatan sebelumnya [4]. Design yang akan dibangun juga akan mengeliminasi 

penggunaan zero padding (stalls), namun akan menimbulkan sedikit overhead dari 

hardware tambahan bila dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya. 

Kemampuan Reconfigurable Computing yang dimiliki FPGA berada diantara GPPs 

(tidak efisien namun fleksibel) dan ASICs (efisien namun tidak fleksibel). Kemampuan yang 

dimiliki FPGA ini menggabungkan efisiensi ASICs yang merupakan rangkaian yang hardwired 

dan GPPs yang dapat diatur oleh programmer secara fleksibel dengan instruction set yang 

telah tersedia. 

Karena pentingnya SMVM dalam keperluan scientific dan engineering, banyak yang 

telah mencoba untuk memaksimalkan kinerja dari SMVM. Penulis di  [5] menjelaskan teknik 

pada level instruction parallelism pada processor superscalar RISC. Penulis di [6] melakukan 

research untuk mendistribusikan elemen (nz) non-zero dengan parallel processor array. 

Design yang dibuat di [7] menggunakan pipeline stalls yang jumlahnya tetap, tidak 

tergantung dari struktur matrix. Design yang akan dibahas di sini akan menggabungkan hasil 

dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, khususnya penelitian pada [1] 

dan [2]. 

 

METODE PENELITIAN 

Teknik penyimpanan dan pemrosesan nilai nonzero dalam sparse matrix tetap 

dipergunakan, namun ditambah dengan kemampuan mengurangi jumlah memory yang 

terpakai dan meningkatkan performance. Kemudian, setelah design ini selesai dibangun, 

penambahan fitur reconfigurable architecture untuk design ini ditambahkan sehingga design 

multiplication engine ini menjadi direconfigureable dengan jumlah multiplier yang 

diinginkan oleh programmer. Arsitektur yang akan dibuat mengasumsikan bahwa sparse 

matrix telah diurutkan per baris dengan nilai nonzero. Penambahan multiplier array (k 

multiplier) dan sebuah binary adder tree. Setiap clock cycle, multiplier bekerja mengalikan 

elemen nonzero yang ada di baris yang sama dalam sparse matrix. Jika jumlah nonzero di 

tiap baris li sama dengan k, maka arsitektur ini efisien, jika lebih kecil, maka akan terdapat 

zero padding, dan jika lebih besar, maka terdapat pipeline stalls. Tujuan akhir dari design ini 



adalah menghilangkan kerugian ini hanya dengan menambahkan arsitektur yang tidak 

terlalu rumit. 

 

Gambar 1. Arsitektur SMVM (k=4) 

3.1 Input Pattern 

Gambar 1 adalah rangkaian SMVM dengan 4 multiplier (k=4). Setiap elemen matrix 

ditransfer ke sistem ini dalam 1 clock cycle tanpa mempedulikan apakah elemen tersebut 

dari baris yang sama atau tidak. Nonzero dari keseluruhan sparse matrix dapat dibagi 

menjadi banyak segment tergantung dari banyaknya k. Setiap segment terdiri dari k nilai 

yang akan dimasukkan ke tiap multiplier yang nantinya akan dikalikan dengan koefisien 

masing-masing. Input Pattern Vector (IPV) untuk tiap segment didapatkan dari tiap bit dari 

k-bit. Bit ke-i dari k-bit IPV sama dengan 1 bila nilai ke-i di segment tersebut adalah nilai 

nonzero terakhir dari suatu baris, selain itu, nilainya adalah 0. Nilai IPV ini dapat 

memberikan informasi baris sehingga penjumlahan akhir dari suatu baris dapat dilakukan 

karena jumlah multiplier dan adder yang tidak sama dengan jumlah nilai nonzero. Contoh 

dapat dilihat di gambar 2. Nilai dari IPV akan menentukan apakah nilai dari elemen yang 

bersangkutan akan dijumlahkan dengan cycle clock yang sama atau akan dijumlahkan 

dengan nilai yang didapat di clock cycle selanjutnya atau sebelumnya. 



 

Gambar 2. Input pattern dan tree structure 

3.2 Arsitektur SMVM 

Aristektur yang akan dibuat di Gambar 1 terdiri dari multiplier array, adder tree, 2 

adder accumulator (ACC), map table, dan register array. Arsitektur ini adalah arsitektur 

pipeline dan bekerja secara parallel. Data mengalir dari atas ke bawah seperti bentuk 

pipeline biasa. Setiap clock cycle, k nilai dari matrix akan dikalikan dengan dengan k nilai dari 

vector. Banyaknya multiplier (k) dapat di-rekonfigurasikan dengan bilangan bulat lainnya. 

Koneksi antara output dari multiplier, input dari adder, register array dan AAC ditentukan 

dari look up table dari masing-masing map table. Map table akan mengkonfigurasikan 

tergantung dari nilai IPV yang ada dari masing-masing segment. 

3.3 Multiplier dan Adder 

Multiplier yang dipergunakan adalah multiplier pipelined yang akan menampilkan 

hasil output perhitungan, beberapa clock setelah input diberikan. Nilai input diberikan tiap 

clock cycle. Kemudian, berdasarkan IPV, beberapa hasil perkalian (product) dijumlah bila 

nilai tersebut masih berada dalam 1 baris matrix. Ada juga hasil product yang tidak perlu 

dimasukkan ke adder tree, melainkan hanya diteruskan ke register array (lihat Gambar 2) 

dan masuk ke level pipeline berikutnya bersamaan dengan nilai dari adder tree pada clock 

cycle tersebut. Adder tree memiliki 2log k level. Register array adalah 64-bit FIFO queue. 

Jumlah register dari array tiap level sebanyak k untuk memastikan semua product dapat 

masuk bila semua bit nilai IPV = 1. 



3.4 Adder Accumulator (AAC) 

Arsitektur ini menggunakan 2 buah AAC untuk menjumlahkan hasil akhir dari tiap 

baris. Cara kerja AAC ini adalah seperti berikut : AAC pertama akan bekerja terus 

menjumlahkan dari tiap segment hingga terdapat informasi end of row dari IPV. Ketika 

informasi tersebut didapat, maka hasil akhir dari penjumlahan nilai tersebut disimpan ke 

dalam register array penampung yang akan merupakan output dari baris yang 

bersangkutan. Selama AAC pertama bekerja untuk menjumlahkan hasil akhir dan 

menyimpan ke dalam register, AAC kedua berperan untuk menjumlahkan nilai dari baris 

berikutnya yang datang bersamaan dengan signal end of row dari baris sebelumnya. AAC 

akan mengeluarkan output hasil 2 clock cycle setelah nilai input akhir diterima. Output 

sementara dari AAC ini disimpan ke salah satu dari k-2 register array yang tersedia. Register 

array dengan jumlah k-2 ini ditujukan untuk dapat memastikan agar tiap nilai sementara 

maupun nilai akhir dari AAC dapat ditampung. 

3.5 IPV Reduction 

Jumlah dari IPV dapat direduksi tiap kali terjadi penggunaan adder tree. Penggunaan 

adder tree mengakibatkan berkurangnya total nilai yang ada di tiap level pipeline, dengan 

demikian, IPV reduction dapat dilakukan. Pattern dari sepasang IPV yang dapat direduksi 

adalah (0,0) atau (0,1) yang akan direduksi menjadi 0 atau 1 dan dikirim ke level selanjutnya. 

Bit-bit yang tidak termasuk ke dalam pattern tersebut akan dikirimkan langsung ke level 

selanjutnya. Prosedur IPV reduction ini berlangsung selama 2log k kali. Reduced IPV (RIPV) 

memiliki jumlah bit berlogic 1 yang sama dengan IPV original dengan semua bit set 

“didorong” ke kiri (Figure 4 hal 116 paper ke-[1]).  

3.6 Map Table 

Map table adalah array 2D dan memberikan koneksi antara input dan output pada 

masing-masing level pipeline. Indeks dari map table ini ditentukan dari nilai integer IPV. 

Input dan output dari tiap level diberikan nomor dari 1. Tabel 1 menunjukkan map table jika 

k=4. Level pertama adalah mapping antara multiplier dengan register dan adder tree. Level 

kedua adalah mapping antara register dan adder tree. Level ketiga adalah mapping antara 

register dan adder tree dengan register dan AAC. 



 

Tabel 1. Map table ketika k=4 

3.7 Output 

Tidak semua k-2 register array yang terdapat pada level terakhir adalah nilai yang 

valid. Karena itu, kita membutuhkan k-bit Valid Output Vector (VOV) untuk mengindikasikan 

bahwa output yang tersedia pada tiap clock cycle adalah nilai yang valid. Jika bit ke-i dari 

VOV adalah 1, maka output register ke-i merupakan output yang valid, sebaliknya, bila tidak, 

maka outputnya masih merupakan sebagian dari jumlah suatu baris. Kita dapat melihat 

hubungan antara IPV dan VOV dengan jelas. Berdasarkan fungsi dari IPV, IPV akan bernilai 1 

jika nilainya adalah akhir dari suatu baris. Karena itu, nilai VOV bisa didapatkan dari 

informasi yang didapat dari IPV. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Performance dari keseluruhan sistem ini ditentukan oleh kecepatan dari SMVM. 

SMVM adalah tipikal aplikasi data-intensive dimana kecepatan berbanding lurus dengan 

banyaknya data. I/O bandwidth juga mempengaruhi performance dari data-intensive 

computing, namun I/O bandwidth dan jumlah pin yang dibutuhkan dari chip FPGA 

tergantung dari strategi design dan dimana data asli disimpan. I/O bandwidth dalam sistem 

ini dapat diabaikan karena data disimpan di dalam on-chip memory [1]. Jumlah pin juga 

dapat dikurangi secara signifikan bila modul SMVM dibungkus dengan modul lain. 

Sementara itu, loading time tidak dapat diabaikan karena data yang akan dihitung disimpan 

dalam storage external (hard disk, network storage, dll). 

Arsitektur SMVM yang dibahas pada paper ini dapat dianggap sebagai sebuah sistem 

dengan k Processing Elements (PE). Setiap PE memproses 1 element dari input matrix dalam 

1 clock cycle. Bila keseluruhan matrix dibagi menjadi nz/k blok, maka semua element di 1 



blok dapat diproses dalam 1 clock cycle dengan blok yang dimasukkan ke sistem secara 

sekuensial. Metode ini disebut juga locally parallel globally sequential (LPGS) pada [9]. Jika 

semua sistem SMVM dianggap sebagai 1 PE dan menggunakan beberapa FPGA, maka dapat 

disebut locally sequential globally parallel (LSGP) [9]. Pekerjaan selanjutnya adalah 

mengimplementasikan arsitektur ini ke platform Convey HC-1 dengan metode LSGP.  Jumlah 

Processing Element k adalah faktor yang reconfigurable yang dapat diatur oleh programmer 

menggunakan instruction set yang telah tersedia oleh CPU. 

a. Experimental Setup : XD2000i board dari XtremeData terdiri dari Dual Xeon 

motherboard dengan 1 Intel Xeon processor dan 2 Altera Stratix III EP3SE260 

FPGA. CPU Xeon memiliki 4Gb sistem memory dan 4core yang running di 1,6GHz 

yang berkomunikasi dengan FPGA melalui Intel Memory Controller Hub (MCH). 

MCH terkoneksi dengan FPGA melalui interface 1067 M Front Side Bus (FSB). FSB 

ini dapat bekerja maksimal 8,5GBytes/s communication bandwidth yang 

merupakan performa tertinggi dan latency bus yang terendah dari platform Intel 

[14]. Clock FPGA tersambung ke 100MHz secara hardwired. Software yang 

digunakan untuk simulasi, sintesis, place dan route adalah Altera Quartus II 8.1. 

Software lain yang digunakan sebagai perbandingan adalah SparseLib++ yang 

merupakan general-purpose software implementation dengan bahasa object 

oriented C++ dengan sparse matrix library [15][16][17]. 

b. Parameter Design : Nilai dari k yang merupakan banyaknya multiplier disetting 

dari 3 hingga 12. Kompleksitas design melebihi batas dari Quartus FPGA synthesis 

tools untuk k>12. Arsitektur SMVM menggunakan 62% dari total logic di Stratix III 

EP3SE260 FPGA ketika k=12. Komponen pada keseluruhan sistem XD2000i habis 

dipakai sebanyak 14% dari total LUT resource yang tersedia menggunakan 

arsitektur SMVM. 

c. Experimental Results : Untuk mendapatkan hasil yang valid, maka SparseLib++ 

juga akan berjalan diatas platform XtremeData 2000i menggunakan 1 CPU Intel 

Xeon. Pengambilan data dilakukan dengan beberapa matrix yang berbeda 

dengan nilai nonzero yang berbeda juga. Tabel 3 menunjukkan karakteristik dari 

sparse matrix yang digunakan yang didapat dari University of Florida Sparse 

Matrix Collection [18]. 



 
Tabel 3. Karakteristik SMVM matrix 

 

Gambar 3. Komputasi FPGA, waktu komputasi berdasarkan fungsi dari k 

Gambar 3 menjelaskan tentang waktu komputasi terhadap banyaknya k yang 

dipergunakan. Gambar 4 menjelaskan tentang speedup FPGA terhadap CPU 

(rasio running time tFPGA/tCPU). Perlu diketahui bahwa design ini mampu 

bekerja pada frekuensi clock yang lebih tinggi menggunakan Stratix III 

EP3SE260 FPGA yang akan mengurangi waktu komputasi secara linear. 

 

Gambar 4. Speedup FPGA terhadap CPU untuk k=6 

tread pada tabel 3 adalah waktu untuk membaca matrix dan vector dari disk ke 

sistem memory. Besarnya file ditentukan oleh banyaknya digit mantissa, 

karena itu tread untuk ccde2 lebih besar daripada bp_1600 walaupun ccde2 



memiliki nonzero yang lebih sedikit. ttrans adalah waktu yang dibutuhkan 

untuk mentransfer data dari sistem memory ke chip FPGA. tIPV adalah waktu 

yang dibutuhkan oleh software untuk menggenerate IPV. Semua waktu ini 

dalam satuan mikrosekon. Total waktu untuk preprocessing adalah tread + 

ttrans + tIPV. 

Finite State Machine (FSM) digunakan untuk mengatasi defisiensi dari input 

SMVM engine. FSM bertugas untuk mengambil data nonzero dan IPV, 

kemudian memberikannya ke rangkaian SMVM engine. FSM 

diimplementasikan pada rangkaian FPGA dengan VHDL code. Jika buffer pada 

FSM sudah penuh (jumlah data nonzero sama dengan k), maka data tersebut 

akan diberikan ke SMVM engine. Sebaliknya, bila masih belum penuh, maka 

FSM akan terus mengambil data. Untuk m=1 pada Y=AmX, dimana m adalah 

jumlah pengulangan SMVM, waktu komputasi jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan waktu preprocessing. Untuk nilai m yang kecil, sistem CPU bekerja 

lebih cepat daripada FPGA karena adanya preprocessing overhead. Namun 

pada prakteknya, nilai m besar sehingga SMVM banyak dipakai untuk 

melakukan komputasi. Perbandingan antara CPU dan FGPA dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 
Gambar 5. Perbandingan running time untuk data str_600 

 

Harus diketahui bahwa input matrix disimpan secara kontinu on-chip. Yang 

menjadi permasalahan adalah memory on-chip yang tersedia. Pada chip 

Altera Stratix III EP3SE260 terdapat on-chip memory M144K dengan besar 64 

x 4k (width x depth) yang digunakan untuk menyimpan matrix dan vector. 



Ketika k=6, 40 blok M144K digunakan sebagai I/O storage. Karena totalnya 

hanya ada 48 blok M144K, maka jumlah nonzero pada matrix tidak bisa lebih 

dari 4k [19]. 

 

KESIMPULAN 

Paper ini membahas tentang reconfigurable component dari arsitektur high 

performance sparse matrix-vector multiplication. Aliran data yang masuk ke arsitektur ini 

ditentukan oleh map table secara dinamis pada saat runtime. Arsitektur ini dapat digunakan 

untuk sparse matrix dengan ukuran apapun. Arsitektur ini juga mengeliminasi zero padding 

dan pipeline stalls dengan menggunakan IPV. Dengan bandwidth komunikasi dan resources 

hardware yang cukup, performance dari arsitektur ini meningkat secara linear bersamaan 

dengan meningkatnya jumlah multiplier (k) yang merupakan parameter yang 

reconfigureable. Implementasi arsitektur ini dilakukan pada board XtremeData2000i 

reconfigurable platform dari Altera. Bila dibandingkan dengan optimasi software, design ini 

jauh lebih cepat untuk komputasi. Arsitektur SMVM yang diimplementasikan pada platform 

XD2000i lebih unggul daripada pendekatan tradisional ketika sumber data tersimpan di 

dalam on-chip memory FPGA atau rangkaian SMVM digunakan berulang kali (Y=AmX, untuk 

m >> 1). Arsitektur ini tidak terbatas pada platforrm ini. 

Kedepannya, arsitektur SMVM dapat diimplementasikan pada platform baru, Convey 

HC-1[8] yang memiliki kelebihan yaitu adanya multiple FPGA dan independent memory 

controllers. Teknik mempartisi matrix yang besar untuk komputasi berulang pada FPGA 

merupakan aspek yang juga penting untuk dikembangkan ke depannya karena adanya 

keterbatasan on-chip memory dari FPGA.  
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