The SyncServer ® S100 ดึง
เวลามาตรฐานโลกอันแม่นยําจากนาฬิกา
อะตอมบนดาวเทียม GPS โดยตรงด้ วย
การใช้

ลักษณะเด่ น
-เป็ นไทม์เซิพเวอร์ ทีมีแบนด์วิดธ์ สงู
-ความแม่นยําระดับ Stratum 1 จากดาวเทียม
-รองรับ IPv6 และ IPv4
-สนับสนุนการจัดการผ่านเว็บ
-สนับสนุนโปรโตคอล SSH, SSL, SCP,
SNMP v3, HTTPS, Telnet และอืนๆ
-ความแม่นยําระดับ Stratum 2 จาก NTP
Servers ภายนอก
-ความแม่นยําระดับนาโนวินาทีเทียบจาก UTC
-มีโหมดการทํางานโดยใช้ ดาวเทียมดวงเดียว
-มี USB 2 ports
-สามารถอัพเกรดออสซิลเลเตอร์ ภายในได้ (รูบี
เดียม และ OCXO)
ข้ อดีของอุปกรณ์
-สามารถประสานเวลากับลูกข่ายจํานวนมาก
ได้
-เป็ นแหล่งกําเนิดเวลาทีมีความน่าเชือถือสูง0
-มีความเทียงตรงในการประสานเวลากับระบบ
เครื อข่าย
-ช่วยปรับปรุงความถูกต้ องของการทํา Log file
-เพิมความเร็ วของการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
และความเทียงตรงของระบบเครื อข่าย
-ง่ายต่อการควบคุมผ่าน Web Interface
-สนับสนุน IPv6 ซึง เป็ นระบบทีจะใช้ งานใน
อนาคต

SyncServer®S1 0 0 ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประสานเวลาอันแม่นยําทีมีความสําคัญอย่าง
มากในการตรวจสอบข้ อ ผิ ด พลาดด้ ว ย log
file, ระบบ billing,การติดต่อซื ]อขาย บัญชี
การเงินการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ทีมีใน
ปั จจุบัน และรั กษาเอกภาพของฐานข้ อมูล
การพั ฒ นาซอฟแวร์ หรื อแอปพลิ เ คชั น ที
สําคัญๆ ขององค์กร
The SyncServer ® S100 ยัง
สนับสนุน IPv4 ทําให้ สามารถควบคุมผ่าน
หน้ าเว็บ (Web user interface) ได้ อย่าง
สะดวกสบาย และสนับสนุน IPv6 ซึงจะถูกใช้
งานในอนาคต นอกจากนี ย] ั ง สนั บ สนุ น
โปรโตคอลเครื อข่ายต่างๆ ทําให้ สามารถใช้
งานได้ หลากหลาย

เครื อ งรั บ สัญ ญาณดาวเที ย ม
ขนาด 12 ช่องสัญญาณ จึงทําให้ ความ
แม่นยําอยูใ่ นระดับ Stratum 1
และในกรณี ที ส ั ญ ญาณจาก
ดาวเทียม GPS เกิดความผิดพลาด S100
จะสามารถรั บ สัญ ญาณเวลาจาก NTP
Server ตัวอืน ซึง ส่งผลให้ ความแม่นยําอยู่
ในระดับ Stratum 2
The SyncServer ® S100
สามารถอัพเกรดออสซิลเลเตอร์ ภายในให้
มีความเสถียรมากขึ ]นได้ เช่น อัพเกรดเป็ น
รู บี เ ดี ย มที มี ค วามแม่ น ยํ า ระดั บ 25
ไมโครวินาทีตอ่ วัน
NTP ประสิทธิภาพสูง
SyncServer ®S100 สนับสนุน
การเชื อ มต่ อ ผ่ า นทางอี เ ธอร์ เน็ ต ซึ ง มี
ความเร็ ว สูง และยัง สามารถให้ บริ ก าร
NTP requests ได้ ถึง 3200 request ต่อ
วินาที
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สนั บ สนุ น โปรโตคอลเครื อ ข่ ายที&
หลากหลาย
ด้ วยการสนับสนุนโปรโตคอล
เครื อข่ายทีหลากหลาย อาทิเช่น SSH/
SSL/HTTPS ซึ ง เป็ นโปรโตคอลด้ าน
ความปลอดภัย, SNMP v3 เป็ น
โปรโตคอลทีมีหน้ าทีในการจัดการต่างๆ
รว ม ถึ ง สา มา ร ถ เ ชื อ มต่ อ ท า ง เ ว็ บ
อินเตอร์ เฟสได้ อย่างรวดเร็ วและง่ายดาย
ตอบสนองการใช้ งานในอนาคต
S100 สามารถใช้ งานร่ วมกับ
ระบบ IPv4 ซึงเป็ นระบบไอพีทีใช้ งาน
มากในปั จจุบัน และยังรองรั บระบบ
IPv6 ซึงเป็ นระบบไอพีทีจะได้ รับความ
นิยมในอนาคต
อัพเกรดซอฟท์ แวร์ อัตโนมัติ
S100 จะทํ า การตรวจสอบ
เวอร์ ชันของเฟิ ร์ มแวร์ จากเว็บไซต์ ของ
ทาง Symmetricom อยู่เ สมอ จะส่ง
ข้ อความเตื อนหากมีเ ฟิ ร์ มแวร์ เวอร์ ชัน
ใหม่กว่า
การอัพเกรดซอฟท์ แวร์
ก า ร อั พ เ ก ร ด ซ อ ฟ ท์ แ ว ร์
สามารถทํ าได้ อย่า งง่ ายดาย ด้ ว ยการ
เลือกเวอร์ ชันทีต้องการแล้ วคลิกปุ่ มอัพ
โหลด
ล็อกไฟล์
ล็ อ กไฟล์ ที ร ายงานถึ ง การ
เปลียนแปลงต่างๆ ทีเกิดขึ ]นในระบบจะ
ถูกเก็บไว้ ทกุ ครัง]
ลักษณะของเว็บอินเตอร์ เฟส
เว็บอินเตอร์ เฟสของ S100 ถูก
ออกแบบมาให้ ง่ายต่อการใช้ งานและมี
ความปลอดภัย โดยหน้ า เว็ บ ถู ก แบ่ ง
อ อ ก เ ป็ น ส่ ว น ต่ า ง ๆ เ ช่ น Status,
Network, Timing, etc. ทําให้ ง่ายต่อ
การใช้ งาน และระบบความปลอดภัยใช้

การเข้ ารหัสรหัสผ่านด้ วยโปรโตคอล SSL จึง
ทําให้ มีความปลอดภัยสูง
ระบบความช่ วยเหลือภายใน
คูม่ ือของ S100 ถูกรวบรวมไว้ ในเว็บ
อินเตอร์ เฟส สามารถเปิ ดใช้ งานได้ โดยตรง
ความแม่ นยําของ NTP
ทีระดับ Stratum 1 S100 มีความแม่นยําของ
เวลาเป็ นนาโนวินาทีจาก นาฬิกาอะตอมใน
ระบบดาวเทียม GPS โดยการใช้ ช่องรับ
สัญญาณ GPS 12 ช่อง ซึง ดาวเทียมทีพบจะ
สามารถติดตามรักษาเวลาให้ ถกู ต้ องและ
น่าเชือถือได้ แม้ ในสภาพแวด ล้ อมทีเป็ นหุบ
เขา ถ้ าดาวเทียมทีพบมีจํานวนจํากัด
ดาวเทียมเพียงดวงเดียวจะให้ เวลาทีถกู ต้ อง
แต่ไม่สมําเสมอ ถ้ าจําเป็ น S100 สามารถ
เชือมต่อกับดาวเทียมโดยการติดตังเสา
]
อากาศเพิม เข้ าไป
S100 สามารถมีจํานวนลูกข่ายได้ ถึงหนึง แสน
ลูกข่ายในขณะทียงั รักษาความแม่นยําของ
เวลาได้ เป็ นไมโครวินาที ซึง อัตราการส่งผ่าน
การขอเวลาของ NTP คือ 3200 requests
/second ขณะทียงั รักษาระดับเวลาทีถกู ต้ อง
ซึง ลูกข่ายทัว ไปจะมีความแม่นยํา 0.5-2 ms
โดยเชือมต่อผ่านระบบ LAN
การ Peering และ Holdover
หากสัญญาณ GPS อ้ างอิงหายไป S100
สามารถกลับไปใช้ โหมด Stratum 2 โดย
อัตโนมัติและดึงเวลาจากผู้ใช้ ทีกําหนดทัง]
ภายในและภายนอก Network Time Servers
เรี ยกว่า Peering เพือป้องกันการหยุดการให้
เวลากับเครื อข่ายและผู้ดแู ลระบบเครื อข่ายจะ
ได้ รับแจ้ งทันทีผา่ นทาง SNMP ของการ
เปลีย นแปลงสถานะของเวลาอ้ างอิง
ทางเลือกทีนยิ มเพือ Peering คือจะแจ้ งให้
Time Server ทํางานในแบบ Holdover หรื อ
Free run หรื อ Flywheel คือนาฬกิ าใน Time
Server ได้ รับอนุญาตให้ ทาํ งานถ้ า GPS

หายไป ผู้ใช้ สามารถกําหนดเวลาให้
นาฬิกาทํางานได้ นานแค่ไหน เพือ
ประมาณความถูกต้ องของเวลาก่อนทีจะ
กลับไป Peering ถ้ ามีการติดตังนาฬ
] ิก า
รูบิเดียม S100 สามารถ flywheel เป็ น
เวลาหนึง สัปดาห์โดยยังมีความแม่นยํา
น้ อยกว่ามิลลิวินาที
อัพเกรด Oscillator เพื&อพัฒนาความ
ถูกต้ อง
S100 มาตรฐานจะติดตัง] Temperature
Compensated Crystal Oscillator
(TCXO) เพือช่วยให้ S100 มีความแม่นยํา
เป็ นนาโนวินาที เมือเชือมต่อกับ GPS
แล้ วหากสัญญาณ GPS หายไป
เซิร์ฟเวอร์ จะอยูใ่ นแบบ holdover TCXO
จะทํางานการอัพเกรด Oscillator จะช่วย
เพิมความถูกต้ องได้ มากดังตัวอย่าง เมือ
พิจารณาอัตราการ Drift
Oscillator
Holdover Drift
TCXO
21 milliseconds per day
OCXO

1 millisecond per day

Rubidium 25 microseconds per day
ค่าของ Oscillator ทีอพั เกรดคือถ้ า
สัญญาณ GPS หายไป S100 สามารถ
ทํางานต่อเพือให้ เวลาที

กราฟความผิดพลาดของ Oscillator แบบ
ต่างๆ
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NETWORK PROTOCOLS
NTP (v2 - RFC1119, v3 - RFC1305,
v4 - RFC5905)
NTP Unicast, Multicast, Broadcast
SNTP Simple Network Time Protocol
(RFC4330)
TIME (RFC868)
DAYTIME (RFC867)
HTTP/SSL/HTTPS (RFC2616)
SSH/SCP (Internet Draft)
SNMPv3 (RFC3584)
Custom MIB
DHCP (RFC2131)
Telnet (RFC854)
MD5 Authentication (RFC1321)
IPv4
IPv6 and IPv4/IPv6 Hybrid
SERVER PERFORMANCE
• Stratum 1มีจํานวน NTP requests
3200 requests ต่อวินาที การ
เทียบเวลาให้ ถกู ต้ องจะใช้ เวลา 14
ไมโครวินาทีไปยัง UTC ซึง มีความ
แปรปรวน 33 ไมโครวินาที เวลาที
ถูกต้ องนี ]จะรวมความล่าช้ าแพ็ค
เก็ตNTP ทังในและนอก
]
SyncServer โดยวัดที network
interface โดยความแม่นยําของ
การทําข้ อมูลให้ ตรงกันของลูกข่าย
ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ในระบบ
LAN เป็ น 0.5-2 มิลลิวินาที ซึง
SyncServer มีจํานวนลูกข่ายได้ ถึง
หนึง แสนลูกข่าย
• Stratum 2 Peering สามารถใช้
เป็ นโหมดหลักของการทํางานหรื อ
โหมด back up ความถูกต้ องของ
การเทียบเวลาขึ ]นอยูก่ บั NTP peer
server ความสามารถการจัดการ

NTP request ยังคงเหมือนเดิมโดยไม่
คํานึงถึงระดับของ Startum
ความถูกต้ องของ Holdover
TCXO (standard): 21 milliseconds/day
OCXO (optional): 1 milliseconds/day
Rubidium (optional): 25
microseconds/day
ตัวรับและเสาสัญญาณ GPS
• 12 ช่องรับสัญญาณแบบคูข่ นาน
• จํานวนดาวเทียมขันตํ
] า :1
• เวลาจีพีเอสตรวจสอบย้ อนกลับไป
ยัง UTC (USNO)
• ความแม่นยํา: <50 ns RMS, 150 ns
peak to peak to UTC, 4 ดาวเทียม
ติดตาม ปั จจัยเครื อข่ายสามารถลด
ความถูกต้ องของลูกข่ายที 0.5-2 ms
• ความยาวสายเคเบิล Belden
9104 สูงสุด: 150' (45 m) สําหรับสาย
เคเบิลทียาวกว่านี ]ดูในตัวเลือก
MECHANICAL/ENVIRONMENTAL
• ขนาด: 1.75" x 17" x 11.25"(4.5
cm x 43.2 cm x 28.6 cm) 1U
rack mount
• ไฟฟ้ า: 100-240 VAC, 50-60 Hz,
25 watts (45 watts with Rb osc.),
IEC 60320 C14 connector,
power switch
• อุณหภูมิในการทํางาน: 0°C to
+50°C
0°C to +45°C with Rubidium
option
• อุณหภูมิ Storage: -10°C to
+70°C
• ความชื ]น : 95%
• การรับรอง : FCC, CE (RoHS), UL,
PSE, China RoHS

นํ ]าหนัก Server อย่างเดียว:
6.7 lbs (3.0 kgs)
• นํ ]าหนักแพกเกจการจัดส่ง
สินค้ า: 15 lbs (6.8 kgs)
แผงด้ านหน้ า
LEDs (สามสี เขียว/แดง/สัม)
Sync: สถานการณ์อ้างอิงเวลา
Network: สถานะการเชือมต่อเครื อข่าย
NTP: สถานการณ์ทาํ งานของ NTP
Alarm: สถานการณ์เตือน
Serial: DB9-F 9600, N, 8, 1
USB: (2x) พอร์ ตสําหรับการสํารอง
ข้ อมูลเรี ยคืนและอัปเกรด operation ผ่าน
ทางแผงด้ านหน้ า
แผงด้ านหลัง
Network (1x): RJ-45,10BaseT/100Base-TX Ethernet
GPS: BNC L1, 1575 MHz
ซอฟต์ แวร์ เครื&องลูกข่ าย
ลูกข่าย NTP จําเป็ นต้ องทําดเวลาให้
ตรงกันในฝั งลูกข่ายกับทุก Network Time
Server โดยใช้ ซอฟต์แวร์ Symmetricom’s
SymmTime NTP client for Windows
ซึง เป็ น Server & Management
Software ทีสามารถจัดการและตรวจสอบ
เวลาในเครื อข่ายได้
ส่ วนประกอบของสินค้ า
S100 Network Time Server,เสาอากาศ
L1 GPS, 50' (15 m) Belden 9104
coaxial cable,ทีติดตังเสา
]
อากาศ (30 ซม. ) พร้ อมปากกาจับสองชิ ]น
, category 5 patch cable, DB9-M to
DB9-F RS-232 extension cable,คูม่ ือ,
SymmTime NTP client for Windows,
Enterprise MIB software,สายไฟ และ
ชุดชันวาง,
]
ประกัน 2 ปี
•
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ตัวเลือก
• อัพเกรด oscillatorเป็ น รูบิเดียม
หรื อOCXO สําหรับ holdover
• ติดตังเสาอากาศเพิ
]
ม
• เสาอากาศ GPS วงจรขยายแบบ
อินไลน์สาํ หรับสาย
เคเบิล 300'(90 m)
• เสาอากาศ GPS down/up
converter สําหรับสายเคเบิล
1500'(457 m)
• Lightning arrestor
• Server & Management Software
ทีใช้ งานได้ งา่ ยและ ยังสามารถ
จัดการและตรวจสอบเวลาใน
เครื อข่ายได้
• หน้ าจอแสดงผล NTP Network
Time 2” or 4” (5 cm or 10 cm),
6 digit, red LEDs
• IEEE 1588 / PTP see
SyncServer S300 or S350

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ มเติ มได้ที:- บริ ษท
ั แอโรคอม จํากัด
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