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 DOCSIS: דרישות לציוד קצה הפועל בטכנולוגית 2 נספח

 

 מבוא .1
 

הוראות תיק השירות מהוות מתווה על לנספחים המצורפים. בכל מקום בו הכתוב בנספחים  .א

סותר את הוראות תיק השירות, יגברו האחרונות. בשלב היישום, מחלוקות יובאו לבירור בפני 

 המשרד.

 שלישי צד ברשת באמצעות פעילות כל ,השונים בסגמנטים ללקוחות משותפת כרשתיובהר כי  .ב

הקצה של ספק השירות וגם לקוחות  הלקוחות )לקוחות לכלל השירות באיכות לפגוע עלולה

 חלק מהווה מודם הכבליםבנוסף מובהר, כי סגמנט.  באותו מהרשת הניזונים ,טלקום( הוט

 חיבור השירות. בעת מהותית על איכות השפעה ישנה פעילותוהמנוהלת, ול ברשת אקטיבי

 נטען בו במהלכו, שיח-דו מנהל הוא( מחדש והפעלתו הפסקתו בעת או) מודם כבלים לרשת

השיתופית אל מול המודמים האחרים ומול מערכות  ברשת תפקודו את המגדיר, ייחודי קובץ

 ,שונים לשירותים שרתיםוסנכרון שעון  ,עבודה בחלוקת זמנים תדרי)נוספות באותו סגמנט 

 . (טכניים נוספים ופרמטרים חבילת גלישה, הצפנה

 

 רק לא ולנזק לשיבושים לגרום עלול ,כהלכה מותקן שאינו תקין, או לא קצה ציודיובהר כי  .ג

 אחרים ללקוחות השירות איכות על בצורה נרחבת להשפיע גם הבודד, אלא הקצה ללקוח

 .באזור

 

 מספר של לקיומם השירות, תתבצע בכפוף ספק ידי על מודם התקנתמוסכם כי אלה,  בנסיבות .ד

 טלקום הוט בלקוחות רותיתיש פגיעה תיגרם שלא לוודא מנת על הכרחיים, הנחוצים תנאים

התקנה כאמור תתבצע  משותפת. רשת את אותה חולקים השירות, אשר ובלקוחות ספקי

 בהתאם להוראות הקבועות בהסכם ובנספח זה.

 

  תאימות בדיקות .2

  ספק  על ידי ו, יועבר3ציוד הקצה, בצירוף העתקי האישורים הנדרשים כמפורט בסעיף

השירות לעריכת בדיקות תאימות במעבדת הוט טלקום, ורק לאחר קבלת אישור 

 פרטני לכל ציוד קצה ניתן יהיה לקלוט אותו במערכות הוט טלקום ולהפעילו ברשת. 

 הבדיקות שיבוצעו על ידי הוט טלקום יהיו לתאימות ציוד ה-DOCSIS  לרשת הוט

הבסיסיות  DOCSIS-פעולות הטלקום, במטרה להבטיח כי הציוד יוכל לבצע את 

 יפריע לציוד אחר המותקן ברשת. או  , ולא יפגעHFC-ברמת ה

  בדיקות תאימות תבוצענה לציוד הקצה וגרסת התוכנה שלו בטרם הכנסתו בפעם

הראשונה לרשת הוט טלקום ובנוסף, לכל עדכון גרסת תוכנה שיתבקש על ידי ספק 

 השירות.  



 הרכיבים הנוספים, אם לכלל המפרט הטכני תעביר לספק השירות את טלקום הוט 

זה: כבלים,  הלקוח, ובכלל בבית השירות מטעם ספק טכנאי ידי שיותקנו על וככל

וכל רכיב אחר שיותקן בבתי לקוחות הקצה על בסיס  מפצלים, מגברים ,שקעים

 . RF-תשתית ה

 

 

 דרישות סף .3

בטרם ייבדק ציוד הקצה של ספק השירות  הינן דרישות הכרחיות ומקדימותהחובה דרישות 

לקבל את כל בנוסף לכך . באחריות ספק השירות לעמוד בכל דרישות הסף ובמעבדות הוט טלקום

או כל  האישורים הנדרשים לפי דין עבור ציוד הקצה, לרבות האישורים המפורטים במפרט זה

 .אישור אחר לו יידרש במסגרת רישיונו או על פי דין

 :1לציוד הקצה מסוג מודם כבליםדרישות סף  .א

 דרישות חובה .1

 תמיכה ב-US DOCSIS (American DOCSIS.) 

  תאימות לתקןDOCSIS 3.0. 

 8-תמיכה מינימלית בX4 ( תדריםWide band Tuner תדרי  8, לצד

Downstream תדרי  4-וUpstream) . 

 ליכולות ה העברת מפרט טכני מלא-DOCSIS ( כוללData Sheet רלוונטי.) 

  בניהול ושדרוג תוכנה בפרוטוקול תמיכהSNMP VER 1.1/2C. 

 2המלצות .2

  מנגנוןFull Band Capture Tuner –  מנגנון שנועד לאפשר לציוד הקצה

שימוש אופטימלי בתדרי הורדה והעלאה ובכך לאפשר שימוש במהירויות 

 הגלישה המקסימליות תוך ניהול משאבים יעיל ברשת השיתופית. 

 תמיכה ב-Euro DOCSIS. 

 
  CableLabsאישור סוג ציוד של חברת  .ב

  אישור סוג הציוד מטעםCableLabs  ברמת הדגם על ידי ספק השירות יבוצע

  לא יתקבל אישור למספר דגם שונה מהדגם הפרטני שיועבר לבדיקה. הפרטני.

 

 

 חדש ציוד תהליך הכנסת .4

  ימי עסקים  14ספק השירות יודיע על כוונתו להכניס סוג ציוד חדש לפחות

מראש, יעביר את כלל האישורים הנדרשים לעיל, ויוודא עמידה בתנאים 

 המקדימים.

                                                           
1

 .בתחום הטכנולוגיים לשינויים ובהתאם עתידיים לתקנים בהתאם לעת מעת להתעדכן עשויות הסף דרישות 
2
להימנע ממגבלות עתידיות שעלולות להיגרם עקב כדי ספק השירות להיערך מראש לאפשר למחייבות מובאות על מנת  שאינןההמלצות  

על גבי רשת הוט טלקום ו/או כיום ציוד הקצה בחלק מהתכונות והשירותים הניתנים או בתמיכת חוסר תמיכה של הציוד במאפיינים המומלצים 
 בשדרוג תשתיתי עתידי. עקב כך, יתכן ויהיה על ספק השירות לבצע שדרוג או החלפה של ציוד הקצה שבבעלותו.סופקו י



  לבחירת ספק ו)יכולת התממשקות  ציודי קצה הכוללים 10ספק השירות יעביר

, לטובת ביצוע הבדיקה במעבדות הוט טלקום. (Debuggingביצוע השירות 

ך בדיקות ברמת הרשת נדרשות אך ורק לצור Debugging-הבהרה: יכולות ה

 ולא ברמת כלל היכולות של ציוד הקצה. DOCSIS-וה

  לספק השירות תהיה שמורה הזכות לשלוח נציג הנדסי מטעמו על מנת ללוות

הוט טלקום תשלים את בדיקת ציוד את הליך הבדיקה במעבדות הוט טלקום. 

 ימי עסקים ממועד קבלת הציוד לבדיקה.  20הקצה בתוך 

  כולל: המוצרהכנסת תהליך 

o  בדיקותRF )מצורף נספח פרמטרים טכניים עבור ציוד הקצה( 

o בשילוב הספק במידה ויידרש  עבודה מול יצרן הציוד 

o ת הויצירת קובץ קונפיגורציה ייעודי במערכ-provisioning וה-IT 

 וקביעת תצורת עבודה ברמת תדרים

o  של ההתאמה-MIB בהוט טלקום "בולמערכות השים 

o  מידעבדיקות אבטחת 

o התאמת הציוד לתהליך ה-provisioning  וביצוע בדיקות תאימות

 IT-למערכת ה

o  בדיקת אבטחת מידע 

  יום ממועד העלייה המתוכנן של הציוד לאוויר 14לפחות ספק השירות יעביר: 

o פרטי הציוד הרלוונטיים לקליטתו במערכות ה-IT 

o Shipping Disk :הכולל את השדות 

 VENDOR – שדה חובה 

 MODEL – שדה חובה 

 Item Serial Number –  שדה חובה 

 CM MAC –  שדה חובה 

 EMTA MAC –  במידה וקיים 

 ETH MAC –  במידה וקיים 

o  ייתכן וידרשו שדות נוספים עבור ציוד בעתיד. הודעה מתאימה תועבר

 לספק השירות. 

o  למען הסר ספק, יובהר כי  ספק שירות יוכל להכניס עד שני דגמי ציוד

 קלנדרית.במהלך שנה 

  זמני בדיקת ציוד הקצה כפופים לזמינות ולשיתוף פעולה מלא של ספק

 השירות.

 

 עדכוני תוכנה בציוד קצה . 5

  תיעוד מפורט של השינויים והתוספות שכלולים בגרסה ספק השירות יעביר

 החדשה.



  טעינת הגרסה לציוד הקצה ברשת תבוצע בכפוף לזמינות העבודות היזומות

 ימי עסקים ממועד אישור הגרסה. 14-מאוחר מברשת הוט ולא 

  לאחר של ספק השירות במקרה של תקלות והשפעות שונות של ציוד הקצה

יפעל ספק השירות באופן מיידי לתיקון התקלה  – הטמעתו ברשת הוט טלקום

 . או ההפרעה אל מול יצרן הציוד, בשיתוף הוט טלקום

  ימי עסקים.  14בתוך בדיקת הגרסה תושלם על ידי מעבדות הוט טלקום 

  גרסת תוכנה שהוגדרה כקריטית על ידי יצרן הציוד ונועדה לפתור תקלה

תיבדק בנוהל מזורז  DOCSIS-מהותית ברמת אבטחת מידע ו/או ביכולות ה

 ימי עסקים. 7ימי עסקים, ותיושם תוך  7-והבדיקה תושלם לא יאוחר מ

  מלא של ספק השירות.זמני בדיקת הגרסאות כפופים לזמינות ולשיתוף פעולה 

 

, DOCSIS (CMTS ,CNR-תמיכה מלאה של ציוד הקצה בכל שדרוג עתידי של רכיבי רשת ה .6
RFGW .)'וכו 

  במקרה של בעיה בציוד הספק המונע/מעכב שדרוג טכנולוגי משמעותי ברשת

הוט טלקום, יפעל ספק השירות באופן מידי לביצוע ההתאמות הנדרשות מול 

יצרן הציוד בשיתוף הוט טלקום. במצב בו הוט טלקום תבצע שינוי טכנולוגי 

עד, בפרק מהותי אשר ידרוש שינוי בציוד הקצה, יעודכן ספק השירות מבעוד מו

 זמן סביר ככל הניתן בנסיבות העניין. 

  מובהר בזאת שהוט לא תוכל להפלות את ספקי השירות אל מול הנעשה ברשת

 הוט ביחס לציוד הקצה של הוט.

 (Config fileקבצי קונפיגורציה ) .7

 לא יעשה כל שינוי קובץ הקונפיגורציה של המודם ינוהל על ידי הוט טלקום .

קובץ הקונפיגורציה יכלול את הנתונים השירות. בקובץ ללא אישור ספק 

 הבאים:

o  חבילת גלישה 

o  גרסת תוכנה 

o הצפנה 

 

  



 
 נספחים טכניים .8

 

 נספח א'

 

DOCSIS Cable Modem (CM) Requirements 

 

A. DOCSIS support: 

 

1. Full requirements of  DOCSIS3.0 at least 8X4 freq ( wideband tuner). 

TDMA /ATDMA.  

The CM Must be approved and certified to the latest certified DOCSIS version. 

Any DOCSIS Device must be CableLabs certify. 

 

2. Downstream: 

 Bandwidth: 6 MHz (for US DOCSIS) 

 Bandwidth: 8 MHz (for Euro DOCSIS) 

 Frequency range: 85  to 1002 MHz  

 

 Modulation: 64 or 256 QAM. 

 RF input level: -15 to +15 dBmV  

 RF Impedance 75 Ohm 

 Return loss : <-8dB 

 Noise figure : <8dB 

 Tuning step: 62.5 kHz 

f.   DOCSIS3.0 must support full downstream Channel bonding mechanism. 

 

3. Upstream: )) include Up Stream Bonding)  

a. Bandwidth: 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2 or 6.4 MHz bandwidth. 

b. Frequency band: 5 to 65 MHz. 

c. Modulation: QPSK, 8, 16, 32, 64. . 

d. Level range:  

-  ATDMA: +8 to +55 dBmV 32QAM, 64QAM; +8 to +55 dBmV 

-  8QAM, 16 QAM; +8 to +58 dBmV QPSK. 

-  . 

 

e. Forward error correction: Reed Solomon. 

 

4. Frequency scanning algorithm: 

 

a. The CM shall start scanning for a downstream frequency from a MSO’s 

predefined private frequency. 

b. If no frequency is found in the private table, the CM shall scan downstream 

frequencies according to the HRC / IRC frequency plan, from the lowest 

frequency to the highest. 



c. If no frequency is found, another scan shall be deployed with 2 MHz hops. 

d. If no frequency is found, another scan shall be deployed with 1 MHz hops. 

e. If no frequency is found, another scan shall be deployed with 0.25 MHz hops. 

f. CM hardware reset shall bring the scanning plan back to the first phase. 

 

 

B. DOCSIS Standard CATV coaxial cable, "F" type connector, 75 Ohm, >15 dB 

return loss, female. 

 

C. Security  

 

 

The Cable Modem shall support the following features: 

a. 128 bit AES traffic encryption. 

b. Support CM status messages. 

c. X.509 certification used for CM authentication, Certificates are issued to 

trusted vendor companies for installation in their CMs. each CM is 

authenticated by the CMTS, using these certificates before 

completing the provisioning process 

d. Early CM authentication and traffic encryption (EAE).  

The encryption of  TFTP packets protects the confidentiality of the 

contents of CM configuration files downloaded via TFTP, in 

addition encrypting DHCP packets as they pass across the cable 

network link. 

e. Enhanced secure provisioning, The processes used to provision a CM are: 

DHCP, ToD, and TFTP at the IP layer; and registration at the MAC 

layer. Securing these provisioning processes play a critical role in 

protecting the CMs and the network from attacks, and in preventing 

service theft. The CMTS can help secure these processes by assuring 

that traffic is only forwarded to/from CMs and CPEs, with source IP 

addresses that have been assigned by the MSO 

 

f. Source IP address verification (SAV). Cable source verify DHCP. Enforce 

the CM to get IP address from the DHCP server over the RF 

interface 

g. TFTP proxy and configuration file learning in order to prevent theft-of 

service attacks. 

TFTP access MUST be disabled on the CMCI interface to prevent 

the possibility of customers uploading their own DOCSIS 

configuration and SW image file. 

h. Multilinear modular hash (MMH) algorithm for CMTS MIC.  

The MMH MIC is included in the CM configuration file to verify 

the integrity of various encodings 

i. Certificate Revocation list. 

j. Update support of the CableLabs CVC Root CA and CableLabs CVC CA  

  Certificates for future use in secure software download 



k. Encryption support for new method of multicast messaging. 

l. DOCSIS Security Association (SA) is the set of security information a 

CMTS, and one or more of its client CMs share, in order to support 

secure communications across the cable network. A Security 

Association’s shared information comprises the cryptographic suite, 

traffic encryption keys and CBC initialization vectors, and the 

lifetime of the keying information. Each Security Association is 

identified with a 14-bit handle, known as a Security Association 

Identifier (SAID). A CM MUST support: 

a. A Primary SA 

b. Minimum of 15 SAs each of which can be used as either a 

Dynamic SA or Static SA. 

m. The Cable Modem must block DHCP, TFTP and SNMP transfer through any  

 Port, except the RF port.  

n. BPI+ authentication shall be enabled by default. In order to prevent 

CM MAC address cloning and theft of service 

o. CM provisioning network must be fully separated from all other networks 

including WAN  and LAN 

p. CM provisioning network will not be available for the MSO, all CM Data 

will be provided by the HFC network owner 

q. Protect Mechanism on the Cable Modem Flash against software downgrade 

 

 

  



 נספח ב'

 

HFC RF (CM) Requirements 

 

Downstream (DS) Frequency and Power 

Table 0-1: DS Frequency and Power Specifications 

PARAMETER  VALUE 

Frequency spectrum of DOCSIS channel 85 To 1002 MHz 

Dynamic power range -15 dBmV to +15 dBmV 

Modulation type 256 Qam 

Symbol rate 5.360537 Msps 

Bandwidth 6 MHz (Alpha=0.12) 
 

DS Frequency Dynamic Range - DOCSIS 3.0 

TEST NAME 

DS Frequency Dynamic Range - DOCSIS 3.0 

TEST PURPOSE 

The CM receives at least four channels, located within an arbitrary 64MHz window, within the 

downstream frequency band.  

EXPECTED RESULTS 

• The difference between CM and Spectrum Analyzer (SA) Downstream power level results must be 

less than 1.2dB, for each DS frequency. 

• Packet loss must be less than 1%. 

• Every DS frequency must pass both tests. 

DS Power Level Dynamic Range 

TEST NAME 

DS Power Level Dynamic Range 

TEST PURPOSE 

The CM functions correctly with downstream power levels in the range -15 dBmV to +15 dBmV. 

EXPECTED RESULTS 

• The difference between CM and Spectrum Analyzer (SA) Downstream power level results must be 

less than 1.2dB, for each DS frequency. 

• Packet loss must be less than 1%. 

• Every DS frequency must pass both tests. 



Downstream Noise Impairment and Bit Error Ratio (BER) 
 

DS Noise Impairment between Channels - DOCSIS 3.0 

TEST NAME 

DS Noise Impairment between Channels - DOCSIS 3.0 

TEST PURPOSE 

• The CM receives at least four channels, located within an arbitrary 64MHz window in the downstream 

frequency band. 

• 29dB MER minimum each channel.  

EXPECTED RESULTS 

• The difference between CM and SA downstream MER level results must be less than 1.5dB for each 

DS frequency. 

• The difference between CM and SA downstream BER level results must be at the same level 

(consistent for that piece of equipment. Results may vary based on the equipment used.) 

• Every power level must pass both the BER and MER measurements. 



Upstream (US) Frequency and Power 

Table 0-2: US Frequency and Power Specifications 

PARAMETER  VALUE 

Center frequency of DOCSIS channel 5 to 65 MHz 

Level range 16 QAM- 5-55dBmV 

64 QAM- 5-54dBmV  

Modulation type 16/64 QAM 

Symbol rate 2.56 Msps 

Bandwidth 3.2/6.4 MHz (Alpha=0.25) 
 

 

US Frequency Dynamic Range - DOCSIS 3.0 

TEST NAME 

US Frequency Dynamic Range - DOCSIS 3.0 

TEST PURPOSE 

The Cable Modem (CM) transmits at least four channels located within an arbitrary 42MHz window 

across the complete upstream frequency spectrum. 

EXPECTED RESULTS 

• The difference between CM and SA US power level results must be less than 1.2dB. 

• The upstream transmit power falls within the range of the US frequency specifications. 

• The CM transmits a frequency range of 10-42/65MHz. 

• Packet loss must be less than 1%. 

• Every DS frequency must pass both tests. 

US Power Level Dynamic Range and Modulation 

TEST NAME 

US Power Level Dynamic Range 

TEST PURPOSE 

The CM functions correctly with upstream power levels in the range +8 dBmV to +54/55 dBmV. 

EXPECTED RESULTS 

• The difference between CM and SA upstream power level results must be less than 1.2dB. 

• The CM transmits a frequency range of 8-42/65MHz. 

• For Docsis 3.0 CM power level measurement is tested separately for each channel. 

• Packet loss must be less than 1%. 

• Every DS frequency must pass both tests. 

US Constellation and MER 

TEST NAME 

US Constellation and MER 



TEST PURPOSE 

Look for evidence of gain compression; phase noise; I-Q imbalance; coherent interference; excessive 

noise; and clipping. 

EXPECTED RESULTS 

The MER at the upstream transmit power must be higher than 40dB. 

US Burst Flatness & Spurs Out of Band 

TEST NAME 

US Burst Flatness & Spurs Out of Band 

TEST PURPOSE 

Look for evidence of non-flatness or non-linear phase. 

EXPECTED RESULTS 

• The UP burst flatness must be ±1dB. 

• The CNR at the upstream transmit power must be higher than 30dB from the noise floor.  



Upstream In-band Noise Impairment and BER 

TEST NAME 

Upstream In-band Noise Impairment and BER 

TEST PURPOSE 

Check the US signal-to-noise ratio (SNR) CM capabilities. 

EXPECTED RESULTS (LAB TEST) 

• For 16QAM modulation: no packet loss or errors above 16dB SNR. 

• For 64QAM modulation: no packet loss or errors above 22dB SNR. 



Center Pin Seizing Strength 

TEST NAME 

Center Pin Seizing Strength 

TEST PURPOSE 

Check the strength of the seizing center pin. 

EXPECTED RESULTS 

After each female contact is mated 25 times with a center conductor whose diameter is 0.0403 (1.02 mm), 

the retention force of a 0.0320 (0.812 mm) center conductor shall be a minimum of 200 grams-force (gf). 



Electrical Return Loss 

TEST NAME 

Electrical Return Loss 

TEST PURPOSE 

Check the electrical return loss across both the upstream and the downstream frequency range. 

EXPECTED RESULTS 

• The return loss (RL) must be greater than 6dB across the upstream frequency range of 5-42MHz  

• The return loss (RL) must be greater than 6dB across the downstream frequency range of 99-867MHz. 

• (Picture of results from ENA E5062A Network Analyzer) 



Actual Network 

TEST NAME 

Actual Network 

TEST PURPOSE 

Check the performance of the CM when connected to the actual network. 

EXPECTED RESULTS 

• The difference between CM and Spectrum Analyzer (SA) downstream power level results must be less 

than 1.2dB, for each DS frequency. 

• Packet loss must be less than 1%. 

• Every DS frequency must pass both tests. 

 

 

 


