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CPE for Vectoring

Standard:

• ITU G.993.5 Self-FEXT cancellation (vectoring) for use with VDSL2 transcievers. 
Version 04/2010 med amendments og tillæg frem til 10/2012

• Annexes beskriver forskellige grader af ”Vectoring Friendly” modes

• Whitelistning for vectoring:

� Whitelistning for Vectoring skal være mandatorisk, da ikke-whitelistede CPE 
ikke kan tillades at træne op – bortset fra i en nødprofil begrænset til ADSL2+ 
frekvensbåndet. Whitelisten indlægges i DSLAM og styrer træningen

� Testen begrænses til det nødvendige for at sikre understøttelse af Vectoring, 
evt. kun ”friendly mode”. 

� CPE som whitlistes for Vectoring primo 2013 vil ikke køre vectoring på TDC 
DSLAM før i 2014. Hvis det til den tid viser sig at der er problemer, er der en 
opbygget en stor pulje af enheder, som har det samme problem. Testen må
derfor give tilstrækkelig sikkerhed 
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Whitelistning af CPE enheder som skal 
anvendes i Vectoring områder

• VULA/eBSA whiteliste udvides med en kategori for Vectoring. En CPE kan godt 
være optaget på Vectoring listen uden at være på den generelle VDSL2 Whitelist –
det sidste giver høj grad af sikkerhed for fuld funktionalitet/ydelse, men er frivillig

• Udkast til proces :

� Operatør sender oplysninger om CPE type til TDC, herunder SW version (jf. 
kolonner i whitelist skema) til TDC, og oplyser om leverandøren erklærer 
Vectoring standarden overholdt fuldt ud eller med begrænsninger 
(henvisning til annexes for ”friendly modes” )

� Operatør sender et eksemplar til test ved TDC eller tester kompatibilitet i 
andet regi (beskrives)

� Hvis testen forløber OK optages enheden på whitelisten og der vil i nettet 
blive åbnet for, at enhederne træner op uden profilbegrænsninger 

Note. I praksis ses i dag dårlig interoperabilitet mellem Broadcom chipset (som anvendes i Alcatel 
DSLAM) og andre chipset mht. Vectoring – men der rapporteres løbende om fremskridt
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