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 זתשע"השבט ב גי"
 2017  בפברואר 9

    7/17  – 0301סימננו: 
 

 : לכבוד
 שלמה פילברמר 

 המנהל הכללי
 

 שלום רב,
 

 הכבלים ברשת Multicastשירות  אספקתחוות דעת ל:  הנדון
 
 

 מבוא -תשתית הכבלים 

הכבלים היא חדשה יחסית לתשתית הטלפון ומקיפה אזורים עירוניים גדולים. תשתית  .1
CATVבארה"ב החלו בהקמת רשתות טלוויזיה בכבלים )

של  50( אנלוגיות עוד בשנות ה 1
 :)"קואקס"( םקואקסיאליי םעל כבלי המאה הקודמת, כאשר התמסורת הייתה מבוססת

2.  

 

 2קואקסיאלית  CATVמערכת  1 איור

 מרכיבי המערכת: .3

 או מעורקי מיקרוגל(. ןמקורות טלוויזיה שונים )אולפן מקומי, קליטה מלוויי (1)

(2) Headend "(השידורים מוקד)" ( המשדר את כל האותות בצורה מרובבת תדרFDM על )
 הכבל הראשי.

(3) Trunk Cable "(הראשי הכבל)" –  מוליך את האותות לכיוון שכונת המגורים. מאחר
ל קיימת הנחתה והאותות נחלשים לאורך הדרך, מותקנים על הכבל מספר בשבכ

וככל  מגברים השומרים על רמת אות מתאימה. הכבל הראשי הוא עבה ביותר
 עובי הכבלים הקואקסיאליים יורד. –שמתקדמים אל הבתים 

                                                           
1 Cable TV 
 מנטלמכר )בהוצאת בינת "תקשורת ומחשוב"( פלביו, מאת ICT -מתוך מפת הדרכים בעולם ה 2
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(4) Distribution "(הפצה רשת" )- האותותשכונה קיימת רשת הפצה המעבירה את  בכל 
 לבתים. ברשת ההפצה קיימים מגברים מסוג אחר מזה הקיים בכבל הראשי.

(5) Drop Cables "(הורדה כבלי" )– לים כבלי הורדה ישירות צמתוך כבל ההפצה מתפ
 לבתים. הכבלים האלו הם הדקים ביותר.

. לשקע זה מתחבר םקואקסיאלייבכל בית קיים חיווט מקומי המסתיים בשקעים  (6)
 ממיר הכבלים שאליו מתחבר מכשיר הטלוויזיה.

 
 Hybrid Fiber Coax מערכת

 

מספר המגברים הגדול שנדרש בכבל הראשי הביא לכך שיחס האות לרעש של אותות  .4
 80-הטלוויזיה נחלש ואיכות התמונה שהגיעה למקלטים הייתה גרועה, ולכן החלו בשנות ה

של המאה הקודמת להחליף את הכבלים הראשיים בסיבים אופטיים, שיכולות התמסורת 
HFCהקואקסיאליים. מערכת כזאת נקראת שלהם עולות משמעותית על יכולות הכבלים 

3 
"(, הממיר את אופטי צומת)" Optical Nodeהוחלף בסיב אופטי, וכן נוסף  Trunkשבה כבל ה 

משופרת האותות מאופטיים לחשמליים. התוצר הסופי היה שהמנויים קיבלו תמונה באיכות 
 ואיכותית. 

 

 HFC- Hybrid Fiber Cableמערכת   2 איור

  
MPEGפותחו תקני טלוויזיה ספרתיים )  90בתחילת שנות ה  .5

4
 MPEG-2 -לשידורי לווין ו  1-

בנוסף לאותות  CATVלשידורי טלוויזיה בכבלים, והחלו לשדר אותות טלוויזיה ספרתיים ב 
לשדר תכני וידאו בפורמט התחילו  בעולם ןוהלוויילים כבחברות ה 2009האנלוגיים. בשנת 

H.264  התחילו שידורים בפורמט  2010כסטנדרט ובשנתH.264 HD
דוגמים את  H.264. בשיטת 5

(. בצורה כזאת ניתן לשדר עשרות ערוצי Packetsאות הטלוויזיה וממירים אותו למנות קצרות )
 יר ספרתי. טלוויזיה ברוחב הסרט הנתון. לצורך קליטת השידורים בבית המנוי יש צורך בממ

כדי לשדר נתונים על רשת הטלוויזיה בכבלים מפעילים מודם כבלים על ערוץ טלוויזיה ברוחב  .6
6MHz 8ארה"ב( או )בMHz  באירופה(. המודם המותקן בבית המנוי מכוון לקלוט את המידע(

גם המנויים  המשודר בתדר שנבחר )ערוץ הטלוויזיה שהוקצה לצורך תקשורת נתונים(.
ים את הנתונים באותו התדר בעזרת מודמים דומים המותקנים בבתיהם. השכנים קולט

                                                           
3 Hybrid Fiber Coax 
4 Moving Pictures Expert Group 
5 High Definition  
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CMTS -מותקן ה מוקד השידוריםב
קיימות  CMTSהמשדר לכל המנויים הנמצאים באזור. ב  6

DSיחידות שידור בכיוון 
USויחידות קליטה בכיוון  7

 :הבאכמתואר באיור  8

 

 מערכת מודם לכבלים  3 איור

 

משדרת בתדר טלוויזיה מסוים הנקלט על ידי מודמים בבתים המכוונים לתדר  Dכל יחידה  .7
( 5-42MHzבתחום הנמוך של הספקטרום ) US, המודמים בבתים משדרים בכיוון Dשל יחידה 

, CMTS, כך נוצרת תקשורת דו כיוונית בין המודמים בבתים ל Uביחידה  CMTSונקלטים ב 
 CMTS -מה DSהמשודר  הסרטומשם המידע מועבר לספק האינטרנט. בשיטה זו רוחב 

 לכל המודמים בבתים המכוונים לאותו התדר.  משותף

DOCSISהתקן שעליו פועלות מערכות הנתונים בטלוויזיה בכבלים נקרא  .8
, והוא מפותח על 9

סאות אירופאיות )קיימות גר ITU -, ומאושר על ידי הCableLabsגוף אמריקאי הנקרא 
 ואמריקאיות(. רשת הוט פועלת בגרסתו האמריקאית של התקן. 

עד  בקצבים DSומגדיר שידור נתונים  1998 שנתפורסם ב -  DOCSIS 1.0תקן  (1)
30/40Mbps  6/8בערוץ טלוויזיה ברוחבMhz  בהתאמה, ושידורUS  10בקצב עדMbps. 

( כדוגמת דיבור RT) נוספו שיפורים המאפשרים עבודה בזמן אמת DOCSIS 1.1בתקן  (2)
 . VoIPובמיוחד יישומי 

 .2005, נכנס לשירות בשנת 30Mbpsעד  USהוגדל רוחב הסרט  - DOCSIS 2.0בתקן  (3)

 DSהתחילו יישומים של תקן זה שבו רוחב הסרט  2009בשנת  -  DOCSIS 3.0 תקן (4)
התקן הציג העלאה משמעותית  .100Mbpsעד  USורוחב הסרט  200Mbpsהוא עד 

 .הנתונים והורדת העלאת במהירויות

DOCSIS 3.1תקן  (5)
 10Gbpsשל עד  DSמגדיר תמיכה במהירות . 2013פורסם בשנת  -  10

 .1Gbpsומהירות העלאה של עד 

תכנים מנוהלים על גבי תכונות חשובות מאוד לאספקת שירותי כולל   DOCSIS 3.0תקן   .9
 המנויים כגון :תשתית משותפת לכל 

)מוקד השידורים למנוי( כתזרים אחד לצורך  DSתמיכה בשילוב מספר ערוצי שידור  (1)
 הרחבת רוחב הפס היורד.

)מנוי למוקד השידורים( כתזרים אחד לצורך  USתמיכה בשילוב מספר ערוצי שידור  (2)
 הרחבת רוחב הפס העולה.

                                                           
6 Cable Modem Termination System 
7 D – Downstream(DS)  
8 U – Upstream(US) 
9 Data Over Cable Service Interface Specification 

10 technology-docsis-of-generation-http://www.cablelabs.com/news/new/ 

http://www.cablelabs.com/news/new-generation-of-docsis-technology/
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 .IPv6תמיכה מלאה ב  (3)

(4) SSM (Source-Specific Multicast  )-  מאפשר למודם הכבלים בבית המנוי לקבל שידור
Multicast .ממקור ספציפי 

 . Multicast( עבור תעבורת QoSתמיכה בניהול איכות השירות ) (5)

(, שימור AES128 bit)שימוש ב  CMTSהצפנת התווך בין בית המנוי ל  –אבטחת מידע  (6)
 ומנגנונים לזיהוי מנויים כדי למנוע התחזות. הפרטיות

 
 11להפצת נתוניםשיטות 

 
 :נתונים למשלוח שיטות מספר קיימות .10

(1)  Unicast  )בשיטה זו שולחים  הודעה למשתמש אחד בלבד. משלוח -)הודעה ליחיד
העתקים  3. בדוגמה שבאיור השרת חייב לשדר hostהעתק נפרד של אותו המידע לכל 

 .hostsשל כל מנת מידע לשלושת ה 

 

 
 

(2) Broadcast  )בשיטה זו המקור שולח רק  הודעה לכל הקבוצה. משלוח -)הודעה לכל
העתק אחד של המידע הנדרש ומשכפל זאת בכל מקום ברשת בין אם המשתמשים 

 מעוניינים בכך או לאו.

 

 
 
 

                                                           
11 Multicast in a DOCSIS Network for the Cisco uBR CMTS  - a document by Cisco 
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(3) Multicast )משלוח הודעה למספר מסוים של משתתפים מתוך  - )הודעה לקבוצה
בוקש ומשכפל בשיטה זו המקור שולח העתק אחד של המידע המ הקבוצה הכללית.

הזיהוי הוא דינמי, וברגע  זאת רק לרשתות בהן יש משתמשים המעוניינים בכך.
הנתבים יתאימו את ניתוב מנת המידע  Multicastמעוניינים לקבל זרם  םשהמשתמשי

 בהתאם. 

 

 
 

11. IGMP
על מנת לעדכן  Multicast clients -בו עושים שימוש ההוא פרוטוקול האיתות  2גרסה  12

 -. כאשר הMulticastאת הנתבים המקומיים כי הם רוצים להתחיל או להפסיק להאזין לתנועת 
clients  לתנועת רוצים להתחיל האזנהMulticast- " הם מצטרפים לMulticast group וכאשר ,"

 ".Multicast group" -הם עוזבים את ה -הם רוצים להפסיק האזנה
 

  multicastwholesale יישום
12. Multicast

א טכנולוגיה החוסכת ברוחב פס ומפחיתה את התנועה על ידי העברת זרם יחיד יה 13
מקים עץ המחבר את המקור עם קולטי  Multicastזמנית. ניתוב -מנויים בו מידע לאלפישל 

הנתונים אינם  שולחת נתונים על פני העץ הזה כלפי קולטי המידע. Multicastהמידע. הודעת 
מועתקים במקור, אלא בתוך הרשת, בנקודות ענפי ההפצה. רק עותק אחד של נתונים נשלח 
בקישורים המובילים לקולטי מידע מרובים, וכתוצאה מכך חוסכים ברוחב פס. מנות שידור ה 

Multicast  ידי נתבים ע"י על משוכפלות ברשת בנקודה שבה הנתיבים מפוצליםPIM
14 ,

בדת ו, התנועה מתקבלת ומעBroadcast. בניגוד ל Multicastאחרים התומכים ב ופרוטוקולים 
  רק בהתקנים המאזינים לה.

 :Multicastקיימים שני מודלים עיקריים לשירות ה  .13

(1) ASM
 םהמעונייני( ובו המשתמשים RFC1112) 1990 -זהו המודל המקורי שהוצג ב - 15

( IGMPל ניהול קבוצת אינטרנט )לרשת באמצעות פרוטוקו מודיעים Multicastבקבלת 
ואז  ,multicast sessionלאותו כי הם מעוניינים להצטרף לקבוצה ספציפית הקשורה 

לקבוצה זו. מודל זה מיועד  שליחה השייךמתקבל התוכן הנשלח על ידי כל מקור 
לתמוך באופן דינמי בהפעלות מרובי מקורות כמו שיחות ועידה ומסחר פיננסי. 

עבור משתמשים   IGMPv3או  IGMPv2הוא  ASMהפרוטוקול הסטנדרטי התומך ב 
MSDP , יחד עם פרוטוקולPIM-SMהמצטרפים לקבוצה ופרוטוקול 

16. 

(2) SSM
מציין הן  multicast sessionהמעוניין ב   מדובר במודל חדש יותר שבו הקולט  - 17

הוא מעוניין לקבל תוכן.  הם)או המקורות( שמ (S)את המקורהן ו (G)את הקבוצה

                                                           
12 Internet group management protocol 
13  IP MULTICAST IN CABLE NETWORKS – by Cisco 
14 Protocol Independent Multicast -   מתבסס על טבלת הניתוב הפרוטוקול 
15 Any Source Multicast 
16 Multicast Source Discovery Protocol 
17 Source Specific Multicast 
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ידועים מראש.  multicast sessionעדיף עבור שירותים שבו המקורות של   SSMמודל 
המאפשר למארח לציין הן את  IGMPv3  -מושג באמצעות שימוש ב SSMמודל 

שמצטרפים בתגובה  S, Gאשר מייצר  PIM-SSMהקבוצה ואת המקורות, כמו גם את 
 .IGMPv3ישירה לדיווחי 

 
הוט נדרשת להקצות רמות  ,Voice, שהרי על מנת לספק שירות  QoSתומך ב  DOCSIS תקן .14

וכדומה.  voice RTPת , לתנועvoice signalingלתעבורת האינטרנט הראשית, ל  QoSשונות של 
 -שקיים ברשת הוט, תומך ב [...]. ציוד CBRובפרמטרי  QoSלפיכך רשת הוט יכולה לתמוך ב 

IP  מבוססQoS  עבור חלק הbackhaul של הרשת וכן ב- DOCSIS  מבוססQoS  על גבי רשת ה
CATV זה מעניק להוט את היכולת לתמוך ב .QoS .ברשת מקצה לקצה 

 

נועדה לשידור וידאו על גביי הרשתות בצורה חכמה החוסכת רוחב   multicast-הטכנולוגיית  .15
-טלוויזיה אשר צופים בשידור זהה במקום שיבוצע שידור של ה יפס. כאשר יש מספר מנוי

stream  שידור( ייעודי לכול אחד מהמנוייםunicast ניתן יהיה לשדר את ה )-stream   בתעבורת
multicast   ואז לשדרstream  בודד שיפוצל לכלל המנויים: 

 

 multicastingל  unicastingההבדל בין  4 איור

 MDF מנגנון .16
-רשתות ה  ,IGMP -אשר תומכת בפרוטוקול ה  DSL-מרשתות ה בשונה - 18

DOCSIS 3.0  עושות שימוש בערוץ לוגי ייעודי לטובת שידור ה-multicast. ה-CMTS  מנחה את
כאמור  .MDF( להאזין לערוץ הלוגי הזה. המנגנון הנ"ל נקרא cable modemציוד הקצה )

  MDFאת שיטת ההציגה . גרסה זו Multicastתומכת ב  DOCSIS3.0הפועלת בגרסת HFC  רשת
על מנת לאפשר ללקוחות מאחורי המודם לעזוב או  Multicastמכניזם להעברת תנועת כ

  PIM. - בו  IGMPתומכים ב  CMTS -יצרני הלהצטרף לקבוצות. 

 

בכדי לספק גמישות  CMTS -בוריכוז הבקרה  multicastמציג תמיכה ב  DOCSIS 3.0תקן  .17
, אשר היה IGMP V2. הוא מחליף את פרוטוקול  multicastותמיכה במגוון רחב של פרוטוקולי 

ייחודי  Downstreamמקצה מזהה שירות  CMTS -. כעת, הDOCSIS 2.0-ו  DOCSIS 1.1חלק מ 
(DSID על מנת לזהות כל זרם של )multicast ה .DSIDs  נשלחים למודמים המשתמשים בDSIDs 

 אל ציוד הקצה. Multicastהאלה כדי לסנן ולהעביר קדימה תנועת 
 

 

                                                           
18 Multicast DSID(Downstream Service Identifier)-Based Forwarding 
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 Multicastהוט באשר לשירות ה  טענות

ולגבי השפעתו על תפעול  Multicast -הוט העלתה טענות שונות לגבי מידת ההיתכנות של ה .18
הציוד של  יצרן)אנגליה  סיסקוהרשת ועל העומסים בכל סגמנט. בשיחות מול יצרני הציוד: 

, עולה כי לפחות (ציוד תקשורת לחברות הכבלים תהמייצר)האמריקאית  ARRIS, וחברת (הוט
 ברמה. כלומר, Multicast -ברמה התיאורטית, לא צפויות לעלות בעיות בעצם אספקת ה

 השירות ביישום רב ניסיון בעולם קיים לא אך, הוט שמעלה לחששות מענה קיים התיאורטית
 .בפועל כבלים רשתות על השירות יישום של ההנדסיות ההשלכות על ללמוד ניתן ממנו בשטח
 

ים צריכים לעבור לפחות פעמיMulticast -השידורי טוענת כי  הוטבמענה לשימוע התעריפים,  .19
 משום, אליה יכול להתחבר המנוי ("שמיניה"רצועות תדרים ) 8לכל סגמנט: פעם אחת לכל 

רצועות  16)בממוצע  לטענתה כמות גדולה יותר של תדרים ועבריםבמרבית הסגמנטים מש
ייצור  CMTS-וה התדרים ייתכן אם יש תקלה באחד טוענת הוט כי . בנוסףתדרים לכל סגמנט(

 לא הוט לטענת, כן כמו תדרים משתי השמיניות המקוריות. תקבץשמיניה וירטואלית אשר 
על הרשת ומה תהיה איכות השידור שניתן לספק  Multicast המידת העומס שייצור  ימה ידוע

לא ברורה היתכנות אספקת השירות באיכות סבירה על גבי רשת הכבלים, וללקוחות הקצה, 
כות הפעלת השירות ברשת. הוט טוענת עוד כי לא ידוע כמה ממשאבי השל בדקוטרם נשו

 . Multicastהרשת יהיו נחוצים לצורך העברת שידורי 

 

רשת שיתופית אשר צוואר הבקבוק שלה הינו במקטע  אהי כבליםרשת הכי עוד הוט טוענת  .20
 צפוי Multicast -ה ספקטרום מוגבל ומעט משאבי רשת, שירות קייםרשת שבמכיוון והגישה, 

 .להעמיס תעבורה נוספת על כל הסגמנטים
 

 :המלצות
 הספציפיתארכיטקטורת תכנון רשת הכבלים ול ייתכן משכךשיתופית,  רשת אהי הוטרשת  .21

עשויה "ב וכיוצ CMTS-מרחק מן ההחומרה שבשימוש, ה, RFמספר מגברי ה  כגוןשל הוט 
  .ואיכותואופן מתן השירות  של שונים פרמטרים על השפעהלהיות 

 
, הפעלתו הספציפיתלהיעילה  המתכונת .ברשת הוט הוא אפשרי Multicast שירות יישוםכלל, כ .22

  .מקדימה בדיקה תדרוש ,האסדרה תכליות את המקיים באופן
 

 ניסוי לאחר ייקבע Multicast -כך, אנו ממליצים כי האופן הספציפי של יישום ה לאור .23
-שירות הש תההשלכה של אספקת השירות על קיבולת הרשת הכולל תיבדק שבמסגרתו
 Multicast מיטבי פןוהשירות בא ויישום ול הנדרש הפס רוחב ועל יצרוך . 

 
לבצע על הוט  יהיהזה  זמןב .ארבעה חודשים עד יהא הבדיקות זמן משךמעריך כי  המשרד .24

בשיתוף ספקי השירות במטרה לבחון את ההשלכות  וזאתבמעבדה ובשטח,  בדיקותו ניסוי
ממצאי הניסוי והבדיקות יומצאו למשרד  ברשת הוט. ההנדסיות של יישום השירות

  לקביעת שוישמ וכן ,שיידרש ככלהתקשורת וישמשו בין היתר לקביעת אופן מתן השירות, 
19ערכי רמות השירות 

P4.  
 

 
 כבוד רב,ב

 
 שיליאן שחר

 מנהל תחום רישוי כללי        
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 מדינת ישראל
 משרד             התקשורת

 מנהל הנדסה   
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 תפוצה

 , משרד התקשורתמשנה למנכ"ל וראש מנהל ההנדסהמר שמילה מימון, 
 משרד התקשורתמר חיים גרון, סמנכ"ל בכיר טכנולוגית מתקדמות וסייבר, 

 מר הרן לבאות, סמנכ"ל בכיר כלכלה, משרד התקשורת
 התקשורתהיועצת המשפטית, משרד מ"מ , ברוריה מנדלסוןגב' 

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת
 גב' אתי שמואלי, מנהלת אגף א' הנדסת תקשורת, משרד התקשורת

 , משרד התקשורתמנהלי, לשכה משפטית-ממונה ייעוץ משפטי, יפה-יעל מלםגב' 
 , משרד התקשורת מ מנהל מחלקה בכיר ייעוץ משפטי"ממר זיו גלעדי, 

 , משרד התקשורתמנהל תחום בכיר רגולציה ומחקר בינלאומי', יץעדי קופלובמר 
 משרד התקשורתראש ענף רגולציה, גב' תמר ארז, 

 "ל, משרד התקשורתיועצת מקצועית בכירה למנכ, עדי קאהן גונןגב' 
 
 


