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ลักษณะเด่น 

-เป็นไทม์เซิพเวอร์ที�มีแบนด์วิดธ์สงู 
-ความแมน่ยําระดบั Stratum 1 จากดาวเทียม 
-รองรับ IPv6 และ IPv4 
-สนบัสนนุการจดัการผ่านเวบ็ 
-สนบัสนนุโปรโตคอล SSH, SSL, SCP, 
SNMP v3, HTTPS, Telnet และอื�นๆ 
-ความแมน่ยําระดบั Stratum 2 จาก NTP 
Servers ภายนอก 
-ความแมน่ยําระดบันาโนวินาทีเทียบจาก UTC 
-มีโหมดการทํางานโดยใช้ดาวเทียมดวงเดียว 
-มี USB 2 ports 
-สามารถอพัเกรดออสซิลเลเตอร์ภายในได้(รูบี
เดียม และ OCXO) 
ข้อดีของอุปกรณ์ 
-สามารถประสานเวลากบัลกูขา่ยจํานวนมาก
ได้ 
-เป็นแหลง่กําเนิดเวลาที�มีความน่าเชื�อถือสงู0 
-มีความเทียงตรงในการประสานเวลากบัระบบ
เครือข่าย 
-ชว่ยปรับปรุงความถกูต้องของการทํา Log file 
-เพิ�มความเร็วของการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
และความเที�ยงตรงของระบบเครือข่าย 
-งา่ยตอ่การควบคมุผ่าน Web Interface 
-สนบัสนนุ IPv6 ซึ�งเป็นระบบที�จะใช้งานใน
อนาคต 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 SyncServer®S1 0 0 ใ ห้ บ ริ ก า ร

ประสานเวลาอนัแมน่ยําที�มีความสาํคญัอย่าง
มากในการตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วย log 
file, ระบบ billing,การติดต่อซื ]อขาย บญัชี 
การเงินการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ที�มีใน
ปัจจุบัน และรักษาเอกภาพของฐานข้อมูล  
การพัฒนาซอฟแว ร์ห รือแอปพลิ เคชั�น ที�
สาํคญัๆ ขององค์กร    

The SyncServer ® S100 ยัง
สนับสนุน IPv4 ทําให้สามารถควบคุมผ่าน
หน้าเว็บ (Web user interface) ได้อย่าง
สะดวกสบาย และสนบัสนนุ IPv6 ซึ�งจะถกูใช้
งานในอนาคต นอกจากนี ]ยังสนับสนุน
โปรโตคอลเครือข่ายต่างๆ ทําให้สามารถใช้
งานได้หลากหลาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The SyncServer ® S100 ดึง
เวลามาตรฐานโลกอนัแม่นยําจากนาฬิกา
อะตอมบนดาวเทียม GPS โดยตรงด้วย
การใช้ 

 
 
 
เครื� องรับสัญญาณดาวเทียม

ขนาด 12 ช่องสญัญาณ จึงทําให้ความ
แมน่ยําอยูใ่นระดบั Stratum 1 

และในกรณีที�สัญญาณจาก
ดาวเทียม GPS เกิดความผิดพลาด S100 
จะสามารถรับสัญญาณเวลาจาก NTP 
Server ตวัอื�น ซึ�งสง่ผลให้ความแมน่ยําอยู่
ในระดบั Stratum 2 

The SyncServer ® S100 
สามารถอพัเกรดออสซิลเลเตอร์ภายในให้
มีความเสถียรมากขึ ]นได้ เช่น อพัเกรดเป็น
รู บี เ ดี ย ม ที� มี ค วา มแ ม่น ยํ า ระ ดับ  2 5 
ไมโครวินาทีตอ่วนั 
NTP ประสิทธิภาพสูง 

 SyncServer ®S100 สนบัสนนุ
การเ ชื� อมต่อผ่านทางอีเธอร์เ น็ตซึ� งมี
ความเร็วสูง และยังสามารถให้บริการ 
NTP requests ได้ถึง 3200 request ต่อ
วินาที 
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สนับสนุนโปรโตคอลเครือข่ายที&
หลากหลาย 

 ด้วยการสนับสนุนโปรโตคอล
เครือข่ายที�หลากหลาย อาทิเช่น SSH/ 
SSL/HTTPS ซึ� ง เ ป็นโปรโตคอลด้าน
ความปลอดภัย, SNMP v3 เป็น
โปรโตคอลที�มีหน้าที�ในการจดัการต่างๆ 
ร ว ม ถึ ง ส า ม า ร ถ เ ชื� อ ม ต่ อ ท า ง เ ว็ บ
อินเตอร์เฟสได้อยา่งรวดเร็วและง่ายดาย 
ตอบสนองการใช้งานในอนาคต 

 S100 สามารถใช้งานร่วมกับ
ระบบ IPv4 ซึ�งเป็นระบบไอพีที�ใช้งาน
มากในปัจจุบัน และยังรองรับระบบ 
IPv6 ซึ�งเป็นระบบไอพีที�จะได้รับความ
นิยมในอนาคต 
อัพเกรดซอฟท์แวร์อัตโนมัติ 

 S100 จะทําการตรวจสอบ
เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์จากเว็บไซต์ของ
ทาง Symmetricom อยู่เสมอ จะส่ง
ข้อความเตือนหากมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน
ใหมก่วา่ 
การอัพเกรดซอฟท์แวร์ 

 ก า ร อั พ เ ก ร ด ซ อ ฟ ท์ แ ว ร์
สามารถทําได้อย่างง่ายดาย ด้วยการ
เลือกเวอร์ชันที�ต้องการแล้วคลิกปุ่ มอพั
โหลด  
ล็อกไฟล์ 

 ล็อกไฟล์ที� รายงานถึ งการ
เปลี�ยนแปลงต่างๆ ที�เกิดขึ ]นในระบบจะ
ถกูเก็บไว้ทกุครั ]ง 
ลักษณะของเว็บอินเตอร์เฟส 

 เว็บอินเตอร์เฟสของ S100 ถกู
ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานและมี
ความปลอดภัย โดยหน้าเว็บถูกแบ่ง
อ อ ก เ ป็ น ส่ ว น ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  Status, 
Network, Timing, etc. ทําให้ง่ายต่อ
การใช้งาน และระบบความปลอดภยัใช้

การเข้ารหสัรหสัผ่านด้วยโปรโตคอล SSL จึง
ทําให้มีความปลอดภยัสงู 
ระบบความช่วยเหลือภายใน 

 คูม่ือของ S100 ถกูรวบรวมไว้ในเว็บ
อินเตอร์เฟส สามารถเปิดใช้งานได้โดยตรง  
ความแม่นยาํของ NTP 

ที�ระดบั Stratum 1 S100 มีความแมน่ยาํของ
เวลาเป็นนาโนวินาทีจาก นาฬิกาอะตอมใน
ระบบดาวเทียม GPS โดยการใช้ช่องรับ
สญัญาณ GPS 12 ช่อง ซึ�งดาวเทียมที�พบจะ
สามารถติดตามรักษาเวลาให้ถกูต้องและ
นา่เชื�อถือได้แม้ในสภาพแวด ล้อมที�เป็นหบุ
เขา ถ้าดาวเทียมที�พบมจํีานวนจํากดั 
ดาวเทียมเพียงดวงเดียวจะให้เวลาที�ถกูต้อง
แตไ่มส่มํ�าเสมอ ถ้าจําเป็น S100 สามารถ
เชื�อมตอ่กบัดาวเทียมโดยการติดตั ]งเสา
อากาศเพิ�มเข้าไป 
S100 สามารถมีจํานวนลกูขา่ยได้ถึงหนึ�งแสน
ลกูขา่ยในขณะที�ยงัรักษาความแมน่ยําของ
เวลาได้เป็นไมโครวินาที ซึ�งอตัราการสง่ผา่น
การขอเวลาของ NTP คือ 3200 requests 
/second ขณะที�ยงัรักษาระดบัเวลาที�ถกูต้อง 
ซึ�งลกูขา่ยทั�วไปจะมีความแมน่ยาํ 0.5-2 ms 
โดยเชื�อมตอ่ผา่นระบบ LAN 
การ Peering และ Holdover 

หากสญัญาณ GPS อ้างอิงหายไป S100 
สามารถกลบัไปใช้โหมด Stratum 2 โดย
อตัโนมตัิและดงึเวลาจากผู้ใช้ที�กําหนดทั ]ง
ภายในและภายนอก Network Time Servers 
เรียกวา่ Peering เพื�อป้องกนัการหยดุการให้
เวลากบัเครือขา่ยและผู้ดแูลระบบเครือขา่ยจะ
ได้รับแจ้งทนัทีผา่นทาง SNMP ของการ
เปลี�ยนแปลงสถานะของเวลาอ้างอิง 
ทางเลอืกที�นิยมเพื�อ Peering คือจะแจ้งให้ 
Time Server ทํางานในแบบ Holdover หรือ 
Free run หรือ Flywheel คือนาฬิกาใน Time 
Server ได้รับอนญุาตให้ทํางานถ้า GPS 

หายไป ผู้ใช้สามารถกําหนดเวลาให้
นาฬิกาทํางานได้นานแคไ่หน เพื�อ 
ประมาณความถกูต้องของเวลากอ่นที�จะ
กลบัไป Peering ถ้ามีการติดตั ]งนาฬิกา
รูบิเดียม S100 สามารถ flywheel เป็น
เวลาหนึ�งสปัดาห์โดยยงัมีความแมน่ยํา
น้อยกวา่มิลลวิินาที 
อัพเกรด Oscillator เพื&อพัฒนาความ
ถกูต้อง 

S100 มาตรฐานจะตดิตั ]ง Temperature 
Compensated Crystal Oscillator 
(TCXO) เพื�อช่วยให้ S100 มีความแมน่ยาํ
เป็นนาโนวินาที เมื�อเชื�อมตอ่กบั GPS 
แล้วหากสญัญาณ GPS หายไป 
เซิร์ฟเวอร์จะอยูใ่นแบบ holdover TCXO 
จะทํางานการอพัเกรด Oscillator จะช่วย
เพิ�มความถกูต้องได้มากดงัตวัอยา่ง เมื�อ
พิจารณาอตัราการ Drift  
Oscillator         Holdover Drift 

TCXO          21 milliseconds per day 

OCXO           1 millisecond per day 

Rubidium   25 microseconds per day 

คา่ของ Oscillator ที�อพัเกรดคือถ้า
สญัญาณ GPS หายไป S100 สามารถ
ทํางานตอ่เพื�อให้เวลาที� 

 
กราฟความผิดพลาดของ Oscillator แบบ
ตา่งๆ 
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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 ตอ่วินาที การ
เทียบเวลาให้ถกูต้องจะใช้เวลา 14 
ไมโครวินาทีไปยงั UTC ซึ�งมีความ
แปรปรวน 33 ไมโครวินาที เวลาที�
ถกูต้องนี ]จะรวมความลา่ช้าแพ็ค
เก็ตNTP ทั ]งในและนอก 
SyncServer โดยวดัที� network 
interface โดยความแมน่ยําของ
การทําข้อมลูให้ตรงกนัของลกูขา่ย
ไปยงัเซิร์ฟเวอร์ในระบบ 
LAN เป็น 0.5-2 มิลลวิินาที ซึ�ง 
SyncServer มีจํานวนลกูขา่ยได้ถึง
หนึ�งแสนลกูขา่ย 

• Stratum 2 Peering สามารถใช้
เป็นโหมดหลกัของการทํางานหรือ
โหมด back up ความถกูต้องของ
การเทียบเวลาขึ ]นอยูก่บั NTP peer 
server ความสามารถการจดัการ

NTP request ยงัคงเหมือนเดิมโดยไม่
คํานงึถึงระดบัของ Startum 

ความถกูต้องของ Holdover 

TCXO (standard): 21 milliseconds/day 
OCXO (optional): 1 milliseconds/day 
Rubidium (optional): 25 
microseconds/day 
ตัวรับและเสาสัญญาณ GPS  

• 12 ช่องรับสญัญาณแบบคูข่นาน 

• จํานวนดาวเทียมขั ]นตํ�า:1 

• เวลาจีพีเอสตรวจสอบย้อนกลบัไป
ยงั UTC (USNO) 

• ความแมน่ยํา: <50 ns RMS, 150 ns 
peak to peak to UTC, 4 ดาวเทียม
ติดตาม ปัจจยัเครือขา่ยสามารถลด
ความถกูต้องของลกูขา่ยที� 0.5-2 ms 

• ความยาวสายเคเบิล Belden 
9104 สงูสดุ: 150' (45 m) สาํหรับสาย
เคเบิลที�ยาวกวา่นี ]ดใูนตวัเลอืก 

MECHANICAL/ENVIRONMENTAL 

• ขนาด: 1.75" x 17" x 11.25"(4.5 
cm x 43.2 cm x 28.6 cm) 1U 
rack mount 

• ไฟฟ้า: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 
25 watts (45 watts with Rb osc.), 
IEC 60320 C14 connector, 
power switch 

• อณุหภมูิในการทํางาน: 0°C to 
+50°C  
0°C to +45°C with Rubidium 

option 

• อณุหภมูิ Storage: -10°C to 
+70°C 

• ความชื ]น : 95% 

• การรับรอง : FCC, CE (RoHS), UL, 
PSE, China RoHS 

•  นํ ]าหนกั Server อยา่งเดียว: 
6.7 lbs  (3.0 kgs) 

• นํ ]าหนกัแพกเกจการจดัสง่
สนิค้า: 15 lbs  (6.8 kgs) 

แผงด้านหน้า 

LEDs (สามส ีเขียว/แดง/สมั) 
Sync:  สถานการณ์อ้างอิงเวลา 
Network:  สถานะการเชื�อมตอ่เครือขา่ย
NTP:  สถานการณ์ทํางานของ NTP 
Alarm:  สถานการณ์เตือน 
Serial: DB9-F    9600, N, 8, 1 
USB: (2x) พอร์ตสาํหรับการสาํรอง
ข้อมลูเรียคืนและอปัเกรด operation ผา่น
ทางแผงด้านหน้า 
แผงด้านหลัง 

Network (1x): RJ-45,10Base-
T/100Base-TX Ethernet 
GPS: BNC L1, 1575 MHz 
ซอฟต์แวร์เครื&องลูกข่าย 

ลกูขา่ย NTP จําเป็นต้องทําดเวลาให้
ตรงกนัในฝั�งลกูขา่ยกบัทกุ Network Time 
Server โดยใช้ซอฟต์แวร์ Symmetricom’s 
SymmTime NTP client for Windows    
ซึ�งเป็น Server & Management  
Software ที�สามารถจดัการและตรวจสอบ
เวลาในเครือขา่ยได้ 
ส่วนประกอบของสนิค้า 

S100 Network Time Server,เสาอากาศ 
L1 GPS, 50' (15 m) Belden 9104 
coaxial cable,ที�ติดตั ]งเสา
อากาศ (30 ซม. ) พร้อมปากกาจบัสองชิ ]น
, category 5 patch cable, DB9-M to 
DB9-F RS-232 extension cable,คูม่ือ, 
SymmTime NTP client for Windows, 
Enterprise MIB software,สายไฟ และ
ชดุชั ]นวาง, ประกนั 2 ปี 
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ตัวเลอืก 

• อพัเกรด oscillatorเป็น รูบิเดียม
หรือOCXO สาํหรับ holdover  

• ติดตั ]งเสาอากาศเพิ�ม 

• เสาอากาศ GPS วงจรขยายแบบ
อินไลน์สาํหรับสาย
เคเบิล 300'(90 m) 

• เสาอากาศ GPS down/up 
converter สาํหรับสายเคเบิล 
1500'(457 m) 

• Lightning arrestor 

• Server & Management Software 
ที�ใช้งานได้งา่ยและ ยงัสามารถ
จดัการและตรวจสอบเวลาใน
เครือขา่ยได้ 

• หน้าจอแสดงผล NTP Network 
Time 2” or 4” (5 cm or 10 cm), 
6 digit, red LEDs 

• IEEE 1588 / PTP see 
SyncServer S300 or S350 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


