The Eighth National Conference on Computing and Information Technology

NCCIT 2012

การประเมินสมรรถนะวีดีโอ 3 มิติบนระบบไอพีทีวี
Performance Evaluation of 3D Video over IPTV System
อัฐพร คงถาวร (Attaporn Kongtavorn) 1 และชัยพร เขมะภาตะพันธ (Chaiyaporn Khemapatapan) 2
1,2
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
DestinyWing@hotmail.com, chaiyapon@dpu.ac.th

บทคัดยอ

and delay than HD video. Additionally, the more
the buffer size, the less the packet loss is derived.

บทความนี้ไดนําเสนอการประเมิน สมรรถนะ
ของการส งผ า นข อ มู ลวิ ดี โ อ 3 มิ ติ เ พื่อ การแสดงผ า น
ระบบไอพีทีวี โดยใชโปรแกรม NS2 ในการจําลอง ซึ่ง
มีการใชขอมูลของแหลงวิดีโอจากแหลงขอมูลจริงของ
ภาพยนตร 2 เรื่ อ งคื อ Tangle และ Tron นํ า มาหา
คุ ณ ลั ก ษณะของแพ ก เก็ ต ข อ มู ล จริ งที่ ต อ งใช ใ นการ
ส ง ผ าน ระ บบไ อพี ที วี นอ กจ าก นี้ ยั ง ได ทํ า กา ร
เปรียบเทียบสมรรถนะระหวางวิ ดีโอ 3 มิติ กับวิดีโ อ
แบบความละเอียดสูง ซึ่งมีความละเอียดเทากัน เพื่อวัด
อัต ราการสู ญหายของข อมู ล และอั ตราล าช าของเวลา
ผลการทดสอบพบว า วีดี โ อ 3 มิ ติ มีอั ต ราการสู ญหาย
ของขอ มูลและอัตราล าชา ของเวลามากกว าแบบ HD
และอั ตราการสูญหายของขอ มูลจะนอ ยลงตามขนาด
ของบัฟเฟอรที่ มากขึ้น แตจ ะมีอัตราลาช าของเวลาจะ
มากขึ้น
คําสําคัญ: IPTV, ประเมินสมรรถนะ, 3 มิต,ิ HD

However, packet delay increases as the buffer
size increases.
Keyword: IPTV, performance test, 3D, HD

1. บทนํา
Internet Protocol TV (IPTV) เปนการพัฒนาการ

ใหบริการโทรทัศนผานทาง IP Protocol โดยมีรูปแบบ
การให บริ การที่ เปน เอกลั กษณแ ตกต างจากโทรทัศ น
ทั่วไป เชน การดูรายการยอนหลั ง, การเลือกรายการ
แบบ Video on Demand และการให บ ริ ก ารใน
รูปแบบความละเอียดสูงหรือ High Definition (HD)
ซึ่งมีความละเอียดของภาพสูงกวาแบบทั่วไป Standard
Definition (SD ) โดยในอนาคต ผูใหบริการจะเริ่มมี
การใหบริการในรูปแบบ 3D ซึ่งพัฒนามาจากรายการ
แบบ HD โดยใชเ ทคนิ ค Stereoscopic หรือมุ มมอง
ภาพคูแบบ 2D ที่มีความแตกตางกันเล็กนอยหรือภาพ
ซ อ นของสี เ พื่ อ สร า งภาวะความลึ ก ลวงตาของภาพ
วีดีโอทําใหเกิดเปนภาพนูนขึ้นมา โดยปญหาหลักของ
3D ไอพี ทีวีคื อตัว วีดีโ อในรูป แบบของ 3D มีข นาด
ใหญกวา HD จากขนาดของเฟรมที่ใชในชวงสามมิติ
ซึ่ ง โดยปกติ แ ล ว HD นั้ น จะมี ข นาดข อ มู ล ที่ ใ หญ
มากกว าวี ดี โ อทั่ วไปอยู แ ลว ดั งนั้ นการให บริ ก ารใน
แบบ 3D นั้นจะมีแนวโนมที่ปริมาณของทราฟฟกนั้น
สูงมากกวา ปกติ และตั วโครงขายนั้น จําเปน ที่จะตอ ง
เสียคาใชจายเพิ่มขึ้น เพื่อรับรองปริมาณทราฟฟกที่เพิ่ม
ขึ้นมาจากปกติ

Abstract
This

article

proposed

performance

evaluations of 3D video displaying over IPTV
system by using NS2 program to simulate. By
tracing from real video file of movies: Tangled
and Tron, video packets to be simulated is
applied

to

an

IPTV

system.

Moreover,

performance comparison between 3D and HD
movies at the same resolution is studied in order
to evaluate packet loss and delay. The studied
results show that 3D video has more packet loss
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ในการศึกษาวิจัยฉบับนี้จึงไดทําการศึกษาวิเคราะห
ระบบ โดยใชการจําลองโครงขาย ดวยโปรแกรม NS2
และ ใช video source 3D และ HD ที่ทําการวัดคาจาก
วีดี โ อจริ งมาเป น ตั ว ทดสอบ เพื่ อ ศึ ก ษาและประเมิ น
สมรรถนะของระบบ ในสภาวะการใชงานที่มีขอจํากัด
ทั้งนี้ในหัวขอถัดไปจะกลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากนั้นจะกลาวถึงรูปแบบโครงขายที่ใชในการจําลอง
และรู ป แบบของ video source ที่ ใ ช ทดสอบและ
ขอจํากัดตางๆ สวนผลการทดลองและการสรุปผลนั้น
จะกลาวถึงเปนลําดับสุดทาย
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ทางดานแบนดวิธ โดยหาอัตราการสูญหายของขอมูล
(Packet Loss Rate) และอั ตราการลา ช าของเวลา
(Delay) ตามการเปลี่ยนแปลงของขนาดบัฟเฟอรและ
ปริมาณของแบ็คกราวนทราฟฟกในระบบที่จําลองไว
และ Martin Reisslein [3] ได
กลาวถึงการนําวีดีโอที่มีการเขารหัสแบบ H.264 มาทํา
เปน Trace File เพื่อการจําลองระบบทดสอบ โดยใช
การเรียงลําดับประเภทของเฟรมสามชนิดของ H.264
นั่นคือ I-Frame, P-Frame และ B-Frame ตามรูปที่ 1
โดยการเก็บขอมูลเปน Text File โดยมีขอมูลของเฟรม
, ประเภทของเฟรม , เวลาที่ ทํ า การส ง และข อ มู ล
ประเภทอื่นๆ ตอมา Martin Reisslein ไดรวมกับ Gert
Van der Auweraไดใช Trace File ประเภทเดียวกัน
สํ า หรั บ การทดสอบระบบจํ า ลองโครงข า ย และ
รวบรวม Trace File ออกมาเป น งานวิ จั ย โดยเป ด
Video Trace Library สํา หรับใหผูตองการไดลองนํา
Trace File ไปใชในการจําลองระบบ โดยรูปแบบของ
Trace File ไดถูกแสดงไวตามภาพที่ 2 ซึ่งบทความที่
[4] และ [5] นั้นไดนํา Trace File เหลานี้ไปใชในการ
จําลองระบบทดสอบโดย NS2
Patrick Seeling

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ในบทความนี้ไดศึกษาและวิเคราะหสถาปตยกรรม
ของ IPTV ตามบทความ [1] และ [2] และนํามาใชใน
การจําลองระบบ IPTV โดยใช video trace ซึ่งเปน
พารามิเตอรของแพ็กเก็ตขอมูลการสง IPTV ของวิดีโอ
ไฟล โดยการศึก ษานี้ ได นําข อมูล trace file ตามที่
กําหนดไวใน ITU H.264 แสดงตามภาพที่ 1 มาใช

3.

ภาพที่ 1: H.264 Frame Pattern [3]

แบบจําลองทีใ่ ชในการศึกษา

การจํา ลองการทํา งานนั้ นจะอาศัยการจําลองดว ย
โปรแกรม NS2 ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชใ นการจําลอง
ระบบโครงข ายโดยทั่ว ไป อีก ทั้งยั งเปน เครื่ องมือ ที่ มี
ประโยชน มากในการจําลองการเลื อกเสนทางในการ
ขนส ง แพ็ ก เก็ ต จํ า ลองการทํ า งานของ Multicast
Protocol เชน UDP, TCP และยังมีความสามารถใน
การแสดงรายละเอี ย ดของ การจราจรของโครงข า ย
ออกมาในรูปแบบของกราฟฟก
ในการวั ด สมรรถนะของโครงข า ยที่ กํ า หนดไว
video source 4 แบบไดถูก นํา มาใช ทดสอบนั่ น คื อ
Tangled HD, Tangled 3D, Tron HD และ Tron 3D
โดยคาลักษณะตางๆมีคาตามตารางที่ 1

ภาพที่ 2: Trace File จากวีดีโอ ‘From Mars to China’
[4]
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Video

Resolution

Format

Tangled
HD
Tangled
3D
Tron
HD
Tron
3D

1920 X
1080
1920 X
1080
1920 X
1080
1920 X
1080

MPEG4
AVC
MPEG4
AVC
MPEG4
AVC
MPEG4
AVC

Overall
video bit
rate
6.3 Mbps
19.6 Mbps
11.0 Mbps
13.9 Mbps

NCCIT 2012

ระหวาง R1 และ R2 จะเปนจุดคอขวดสําหรับ
การตรวจสอบและถู ก กํ า หนดขนาดให มี 20 Mbps
ตามขี ด จํา กั ด ของการส งขอ มู ล โดยสายทองแดงของ
สายโทรศั พท ซึ่ งขนาดของบั ฟ เฟอร ใ นส ว นนี้จ ะถู ก
กํ า หนดให มีข นาดตามเราเตอร ข องจริ ง 500 MB,
1GB, 2GB, 4GB และ 8GB เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลง
และตั วเราเตอร นั้ นจะใช การควบคุ มการเข าคิ ว แบบ
Drop-Tail โดยวีดี โ อที่ ใ ช นั้น จะทํ า การทดสอบ 30
ครั้งครั้งละ 3 นาที ซึ่งแตละวีดีโ อจะทํา การสุมช วงที่
นํามาใชทดสอบเพื่อหลีกเลี่ยงคาที่เหมือนกัน
link

Frame
rate
23.976
fps
23.976
fps
23.976
fps
23.976
fps

ตารางที่ 1: คาคุณลักษณะของวีดีโอ
จากตารางที่ 1 จะสังเกตไดวา วีดีโอ Tron ทั้งสอง
แบบนั้น มีอั ตราขอ มูล ไม ตา งกัน มาก เนื่ องจากฉาก 3
มิ ติ ใ นภาพยนตร เ รื่ อ งนี้ มี น อ ยหากเปรี ย บกั บ แบบ
ธรรมดาทํ า ให อั ต ราการส งจะมี สู งในช ว งเวลาหนึ่ ง
เทานั้น และหากเปรียบเปนคาเฉลี่ยทั้งวีดีโอจะมีคาไม
แตกต า งกั น มาก ซึ่ งจะแตกต างจาก Tangled ที่มีค า
ความแตกตางที่ชัดเจน เนื่ องจากวีดีโอมีปริมาณเฟรม
สามมิติมากกวา

4. ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบจะแบงสภาพแวดลอมของโครงขาย
เปนสองแบบ คือแบบที่ไมมีโหลดทั่วไป (background
traffic) และแบบที่มี โหลดทั่ว ไปประมาณ 25% ทั้ง นี้
โหลดทั่วไปคือโหลดที่เกิดจากทราฟฟกประเภท TCP
นั่นเอง ซึ่งจะแสดงผลไวตามกราฟในสวนถัดไป
4.1 Packet Loss

จากภาพที่ 4 จะเห็นไดวาวีดีโอตัวอยางจะมีอัตรา
การสูญหายของขอมูลที่นอยลงเมื่อขนาดของบัฟเฟอร
ที่กําหนดไวเพิ่มขึ้น โดยวีดีโอแบบ 3D ทั้งสองตัวจะมี
อั ต ราการสู ญ หายของข อ มู ล ลดลงไม มากนั ก แม ว า
ขนาดของบั ฟเฟอรจะเพิ่ มขึ้น มากก็ ตาม ซึ่ งสังเกตได
จากภาพที่ 7 และ 9 ที่ไดเปรียบเทียบไว โดยสภาพแทง
กราฟแทบจะไมเปลี่ยนแปลงมากนัก แมวาขนาดของ
บัฟเฟอรจะเพิ่มขึ้นทุกๆสองเทาก็ตาม ในขณะที่วีดีโอ
แบบ HD ทั้งสองตัวนั้นจะลดลงอยางเห็นไดชัดเจน
กรณี ที่ มีก ารเพิ่ มโหลดทั่ ว ไปเข า ไปในระบบนั้ น
โครงข า ยของจริ งนั้ น ตั ว ระบบไม ไ ด มีเ พี ย งการส ง
ขอมูลของวีดีโอเพียงอยางเดียวแตจะมีขอมูลในการใช
งานชนิ ดอื่ น ถูก ส งไปมาตลอดเวลาที่ ใ ชร ะบบ ซึ่งจะ
กํ า หนดให มีป ริ มาณ 25% ของแบนด วิ ธ ทั้ งหมดนั่ น
โดยเมื่อ เพิ่มโหลดเขามาในระบบ 25% อัตราการสู ญ
หายของขอ มูล ของวีดี โอทั้งหมดจะเพิ่ มมากขึ้น อย า ง
เห็นไดชัดจากการเปรียบเทียบกราฟจากภาพที่ 4 กั บ

ภาพที่ 3: แบบจําลองโครงขายของระบบ
แบบจําลองของโครงขายไดถูกแสดงไวตามภาพที่
3 ซึ่ งTopology ที่ ใ ช คื อ รูป แบบ dumbbell ซึ่ งเป น
รูปแบบพื้นฐานสําหรับการจําลองระบบ ทําใหสามารถ
เปรียบเทียบผลการทดลองของวีดีโอหลายๆตัวไดอยาง
ชัด เจน โดย S เปน แทนสํ า หรับ วี ดีโ อเซอเวอร แ ละ
เชื่อมตอกับเราเตอร R1 ดวย 100 Mbps link ซึ่งวีดีโอ
สตรีมนั้นจะถูกสงผาน เราเตอร R1 และ R2 ไปยั ง
จุด หมาย Dโดยกํ า หนดรู ป แบบทราฟฟ ก ให เป น การ
เขารหัสแบบ 1000 byte UDP ตอหนึ่งแพ็กเก็ต และ
TF แทนที่ ด ว ยแบ็ ค กราวน ทราฟฟ ก เพื่ อ ใช ใ นการ
จําลองแบบมีขอมูลชนิดอื่นอยูโครงขายนอกจากวีดีโอ
ที่ใชทดสอบ โดยจุดหมายในการสงนั่นคือ D2 โดย
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ภาพที่ 5 โดยเมื่อเทียบกับกราฟจากภาพที่ 6-9 จะเห็น
ได ว า ปริ มาณอั ต ราการสู ญหายของข อ มู ล ของวี ดี โ อ
ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นมากกวาเทาตัวเมื่อเทียบกับแบบไมมี
โหลด แตวีดีโอ 3D ทั้งสองก็ยังมีรูปแบบของกราฟที่
ไมเปลี่ยนแปลงไป แมจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
บัฟเฟอรและการเพิ่มเขามาของโหลดในระบบก็ตาม

Tron HD No Load
Tron HD Load 25%
0.06

Packet Loss Rate

0.05

1

Packet Loss Rate
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0
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0.01

2000

4000

Buffer Size [Packet]

Tangled HD
Tangled 3D

ภาพที่ 6: คาเฉลี่ย Packet Loss Rate สําหรับ Tron
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Tron 3D
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Tron 3D No Load
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0.12

ภาพที่ 4: คาเฉลี่ย Packet Loss Rate แบบไมมีโหลด
ทั่วไป
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ภาพที่ 7: คาเฉลี่ย Packet Loss Rate สําหรับ Tron

0.1
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Tangled HD Noload
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Tangled HD Load 25%
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ภาพที่ 5: คาเฉลี่ย Packet Loss Rate แบบมีโหลด
ทั่วไป 25%
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ภาพที่ 8: คาเฉลี่ย Packet Loss Rate สําหรับ Tangled
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แสดงคาความแตกตางออกมาไดอยางชัดเจนมากกว า
โดยเมื่อขนาดของบัฟเฟอรมากขึ้น ความแตกตางของ
จะมีมากขึ้นเชนเดียวกันกับ Tron 3D แตในปริมาณที่
มากกวาเทานั้น

Tangled 3D No load
Tangled 3D Load 25%
0.35
0.3
Packet Loss Rate
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ภาพที่ 9: คาเฉลี่ย Packet Loss Rate สําหรับ Tangled
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4.2 Delay

จากภาพที่ 10 อัตราล าชา ของเวลาสํ าหรั บ Tron
นั้น จะมี ค าสู งขึ้น เมื่อ ขนาดของบัฟ เฟอร ที่กํ า หนดไว
มากขึ้น โดยอัตราลาชาของเวลาของวีดีโอทั้งแบบ HD
และ 3D นั้นมีอัตราลาชาของเวลาที่แตกตางกันอยาง
เห็นไดชัดเจน และจากรูปที่ 12 จะสังเกตไดวาความ
แตกต างของอัต ราล าชา ของเวลาจะมากขึ้น เมื่อ ขนาด
ของบั ฟ เฟอร มีข นาดมากขึ้ น สํ า หรั บ Tangled แบบ
3D จะมี อั ต ราล า ช า ของเวลาสู ง ขึ้ น เมื่ อ ขนาดของ
บั ฟ เฟอร ม ากขึ้ น เช น เดี ย วกั น แต แ บบ HD นั้ น จะ
เพิ่มขึ้นในปริมาณที่นอยมาก ซึ่งความแตกตางระหวาง
HD และ 3D จะมีคาแตกตางกันอยางมากตามรูปที่ 13
โดยเมื่อเพิ่มโหลดทั่วไปเขามาในระบบ 25% จะทํา
ให อัต ราลา ชา ของเวลาของวี ดีโ อทั้ งหมดสูงขึ้น อย า ง
เห็นไดชัด เจน โดยอัต ราลา ชาของเวลาของ Tron ทั้ ง
สองแบบนั้ น ความแตกต า งอั ต ราล า ช า ของเวลาที่
เพิ่ ม ขึ้ น ในตอนแรกจะมี ป ริ ม าณไม ม ากนั ก แต เ มื่ อ
ขนาดของบัฟเฟอรเพิ่มมากขึ้น ความแตกตางระหวาง
แ บ บ ไ ม มี โ ห ล ด แ ล ะ แ บ บ มี โ ห ล ด จ ะ มา ก ขึ้ น
หลายเทาตัวตามภาพที่ 12 สําหรับ Tangled นั้นแบบ
HD จะมีคา ที่ เปลี่ยนแปลงไมมากนัก โดยปริมาณจะ
เพิ่มขึ้นระดับที่แทบไมเห็น ความแตกตางแม จะขนาด
ของบั ฟ เฟอร ที่ มากขึ้น และสํ า หรั บแบบ 3D นั้น จะ

ภาพที่ 10: คาเฉลี่ย Delay แบบไมมีโหลดทั่วไป
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ภาพที่ 11: คาเฉลี่ย Delay แบบมีโหลดทั่วไป 25%
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ภาพที่ 12: คาเฉลี่ย Delay สําหรับ Tron
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ปรากฏในภาพยนตรมีนอย แตหากปริมาณขอมูลที่เกิด
จากความแตกตา งของช วง 3 มิ ติ มีจํ า นวนมากก็ จ ะ
สงผลกระทบตอสมรรถนะของวีดีโอตามจํานวนขอมูล
ที่มากขึ้น โดยเมื่อสังเกตจากสมรรถนะที่วัดได วีดีโอ
Tangled HD No Load
บางตัวมีสมรรถนะต่ําเกินกวาจะนําไปใชบริการจริงได
Tangled HD Load โดยขนาดความละเอี
25%
ยด 1080P อาจจะยังไมจําเปนมาก
Tangled3D No Load
ซึ่ ง อาจจะลดความละเอี ย ดของภาพลง หรื อ เพิ่ ม
Tangled 3D Load 25%
ขี ด จํ า กั ด ของแบนด วิ ธ ให ม ากขึ้ น เพื่ อ ให ผ ลการ
ทดสอบที่ดีขึ้น

Buffer Size [Packet]

ภาพที่ 13: คาเฉลี่ย Delay สําหรับ Tangled
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