
KEY FEATURES 

• Ultra High-Bandwidth NTP Time Server  
• การทํางานระดับ Stratum 1 ผานดาวเทียม 

GPS 
• พอรต Gigabit Ethernet  1 พอรตกับ 10/100 

Base-T 3 พอรตเปนอิสระตอกัน 
• การเชือ่มตอโมเด็มภายในสาํหรับ Time 

Reference Redundancy 
• การทํางาน Stratum 2 ผานทาง NTP Server 
• RADIUS, NTPv4 Autokey, MD5 

Authentication 
• ระบบการจัดการ Web-Based อยางปลอดภัย 
• SSH, SSL, SCP, SNMP, Custom MIB, 

HTTPS, Telnet และอื่นๆ 
• จอแสดงผลฟลูออเรสเซนตสูญญากาศความ

ละเอียดสูง 
• Full Numeric Keypad 
• IPv6 และ IPv4 ทํางานรวมกันได 
• เวลามีความถูกตองระดับนาโนวินาท ี
• Dedicated Sysplex Timer Output 
• มีสัญญาณเตือน 
• Single Satellite Timing 
• อัพเกรดเปน Rubidium & OCXO Oscillator 
• อัพเกรดสู Radio Broadcast Time Sync 
 

KEY BENEFITS 

 

• Synchronize 1,000 รายของ Client ใน Server 
และ Workstation 

• มีความนาเช่ือถือและความปลอดภัยสูงในการ
เปนแหลงกาํเนิดเวลาของ Network 

• Multiple NPT Port ทําใหงายตอการคอนฟกคา
และการพัฒนา 

• Time Source มีคาความถูกตองท่ียอดเยีย่ม
สําหรับ Network Synchronization 

• Enhanced Network & Security Features 
• การปรับปรุงความแมนยาํของ Network Log 

File ดวยความเร็วในการหาสาเหตุและแกไข
ขอผิดพลาด 

• Access Multiple Time Source เพ่ือความ
นาเชื่อถือและความปลอดภัย 

• งายตอการ Install และรักษาระบบ 
• การควบคุมและบํารุงรักษาผานทาง Web 

Interface  
 
 
 
 

มาตรฐานใหมสําหรับความปลอดภัย ความ
นาเชื่อถือ ความซับซอนและความสามารถ
หลายดานใน Network Time Servers S300 
คือคําตอบสําหรับการ synchronizing เวลาบน 
servers และระบบ workstations ท่ีใหญหรือ
ทางดานเครือขาย IT ความถูกตองของการ
ซิงโครไนซ clock เปนส่ิงจําเปนสําหรับความ
ถูกตองในการบันทึกไฟลของ network, ความ
ปลอดภัย, ระบบ billing การติดตอธุรกิจทาง
อิเล็กทรอนิกส ความสมบูรณของฐานขอมูล 
VoIP และโปรแกรมท่ีจําเปนหลายอยาง 
 
S300 มีสมรรถนะท่ีสูง งายตอการใชงานและ
การรักษา network time servers แผงดานหนา
ถูกออกแบบมาเพ่ือใหเขาถึง server online ได
อยางรวดเร็วดวยปุมกดท่ีอยูดานหนา หรือ 
DHCP สวนการตั้งคาแบบสมบูรณ สามารถใช 
web interface ในการตั้งคาได หรือการต้ังคา
พื้นฐาน step-by-step โดยใช wizard สําหรับ
ระบบปฏิบัติการสวนมาก 
 
S300 มีความนาเช่ือถือมากและมีความปลอดภัย
ในเทคโนโลยี network synchronization โดย
มีหลาย port สําหรับเชื่อมตอ network ดวย 
multiple time ท่ีอางอิงเทคโนโลยีและความ
ปลอดภัยของโปรโตคอล การสนับสนุนในความ
ปลอดภัยและ network protocols จัดเตรียม
สําหรับการจัดการท่ีงายและเครือขายในอนาคต 
 
S300 เปน time server ท่ีมีพอรต Gigabit 
Ethernet เพิ่มเขามาจาก 3 พอรตท่ัวไปคือ
พอรต 10/100Base-T ใชแปลงขอมูลท่ีจะ

สนับสนุนเครือขายของไคลเอ็นทแสนราย
ขณะท่ียังรักษาความถูกตองของเวลาในระดับ
ไมโครวินาที พอรตท้ัง 4 แยกเปนอิสระตอกัน
ซ่ึงมีความยืดหยุนตามความตองการเพื่องายตอ
ปรับคาตางๆกัน และการเปลี่ยน network 
topologies และการตองการความปลอดภัย 
 
S300 ท่ีระดับ Stratum 1 ไดรับเวลาท่ีถูกตอง
สุดขีดซ่ึงจะไดรับสัญญาณจากระบบดาวเทียม
โดยตรง สําหรับความซับซอนและการรับรอง
เวลา S300ยังรวมถึงโมเด็มภายในท่ีเชื่อมตอ
โดยตรงใหเวลาท่ีถูกตองตามสํานักงานเวลา
แหงชาติ ความเชื่อถือไดท่ีมากกวาโดยผานทาง 
Stratum 2 โดยการเรียกเวลาจากผูใช time 
servers’ เคร่ืองอ่ืน 
 
ในการปองกันความเสียหายของเวลาท่ีแมนยํา 
S300 สามารถท่ีจะอัพเกรด Rubidium atomic 
oscillator ภายในเพื่อรักษาเวลาใหมีความ
แมนยําถึงระดับไมโครวินาทีตอวัน 
 
SyncServer S300 คือคําตอบของคุณเพื่อให
เวลาท่ีสมบูรณในความปลอดภัยของ network 
เชื่อถือไดและงายตอการใชงานไปนานหลายป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
S300 NETWORKING EXCELLENCE 

 

Gigabit Ethernet for Unmatched  

High Performance with Unparalleled 

Flexibility  

S300 ม ี4 พอรตท่ีแยกออกจากกัน หน่ึงพอรต
ในนั้นเปนพอรต Gigabit Ethernet ซ่ึงพอรต
เหลานี้จะเชื่อมตอดวย microprocessor 
ความเร็วสูงและ clock มีความถูกตองระดับ 50 
นาโนวินาทีเพื่อรับประกันในสมรรถนะของ NTP 
ท่ีมี bandwidth ท่ียอดเย่ียม ส่ิงท่ีมากกวานี้คือ
พบวาความตองการบริการมากกวา 7,000 NTP 
ตอวินาทีขณะท่ีความถูกตองยังดําเนินการตอไป
ในระดับไมโครวินาที 

 
Four Ports for Flexibility and Security 

การท่ีมีหลายพอรต ทําใหสามารถเปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒนาเพ่ือระบบ network topologies ท่ีมี
ความแตกตางเปนเครือขายท่ีเติบโตข้ึนและ
เปลี่ยนแปลง  S300 สามารถเปนเคร่ืองกําเนิด
เวลาแบบ single ไป synchronize ใหลูกขายท่ี
มีความแตกตางในดาน subnet และความ
แตกตางของ network ทางกายภาพซ่ึงเปน
วิธีการทางความคิดท่ีจะ synchronize เวลาบน  

 
 
in-band และ out-of band network เพราะวา
แตละ port มีความเปนอิสระตอกัน จะเหมือนกับ
วามีนาฬิกาอยู 4 เครื่อง แมวาจะมีเวลาท่ีอางอิง
เพียงตัวเดียว ในดานความปลอดภัยของ 
network เราแนะนําใหใชหน่ึงพอรตสําหรับการ
บํารุงรักษาและการควบคุมการทํางานและพอรต
อ่ืนๆ 3 พอรตสําหรับใชเปน NTP เทาน้ัน วิธีน้ี
ทําใหการควบคุมขอมูล port IP address 
สามารถเก็บไวเปน private และไมแจกจายกับ 
NTP address อ่ืนๆ IP address จะเขาถึงการ
ควบคุมรายการสําหรับแตละพอรต นอกจากนี้ยัง
เพิ่มความปลอดภัยอีกดวย 
 
Extensive Protocol Support for 

Secure and Easy Network Integration 

and Management 

ส่ิงท่ีตองการท้ังหมดในการจัดการ network 
และ monitoring protocol เปนมาตรฐานใน 
S300 ความปลอดภัยในการเขาถึง protocol 
เชน RADIUS, SSL, HTTPS, SSH ทามกลาง 
protocol รุนกอนๆ เชน DHCP และ Telnet ถูก
รวมเขาไปเพื่อใหคุณเลือกใชในการจัดการ
เซิรฟเวอร SNMP v3 พรอมดวย MIB ทําใหคุณ
ตรวจสอบ S300 ไดโดยอัตโนมัติและบอก
สถานะสําคัญท่ีเปลี่ยนไปโปรโตคอลเหลานี้
สามารถจัดการไดรวดเร็วและงายโดยผานทาง 
web interface 
 
Futureproof your Network 

S300 สนับสนุนท้ัง IPv4 และ IPv6 S300 
ทํางานไดท้ังสองอยาง คุณจะใช IPv4, 
IPv4/IPv6 mixed-mode หรือ IPv6 น่ัน
หมายความวา S300 สามารถแสดงคาดวยการ
ทํางานของ network และใหคาไปอีกหลายปท่ี
จะมาถึง 
 
Automatic Software Upgrade 

Availability Notification 

S300 สามารถเช็คเวอรชั่นใหมของ firmware 
จากเว็ปไซตของ Symmetricom ถามีเวอรชั่น
ใหม ขอมูลของ SNMP จะถูกเก็บไวหรือสง e-
mail ผานทาง web interface 
 
Point & Click Software Upgrades 

การอัพเกรด firmware ใน S300 ทําไดโดยงาย 
เพียงแคเลือกไฟล firmware ท่ีตองการและ
คลิกปุม upload การ backup และ restore การ
ตั้งคาเซิรฟเวอรก็ทําไดโดยงาย 
 
Time Server Log Files 

การ running log of NTP และการเปลี่ยนแปลง
การตั้งคาจะถูกรักษาเอาไวเพื่อใชในการอางอิง
ภายหลัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Control at Your Finger Tips 

อินเตอรเฟสใน S300 ไดถูกพัฒนาและทดสอบ
จากทัศนคติของผูใช การทํางานของ keypad 
รวดเร็วและงายในการใช numeric keypad เต็ม
รูปแบบและปุมควบคุม คุณสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบเวลาโดยใชปุม [TIME] หรือดู
รายละเอียดสถานะขอมูลโดยใชปุม [STATUS] 
การควบคุมเมนูจากดานหนาผานทางปุม 
[MENU] 
 
Quick and Easy Installation 

S300 สามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็วผานทาง 
keypad เพียงแคใสพารามิเตอรพื้นฐานของ 
network หรือเลือกแบบ DHCP และเครื่อง
เชื่อมตอออนไลนอยู ทันทีท่ีออนไลนการจัดการ
ใน web interface คือทางท่ีดีท่ีสุดและงาย
สําหรับการตั้งคา time server 

 
 

 
 

 
การตั้งคาอันดับแรกและการจัดการของ S300 
ทําไดโดยสัญชาตญาณและใชงานงายผานทาง 
web interface ซ่ึงเปน time server ตัวแรกท่ีมี 
wizard ในการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและ
การจัดการท่ีสําคัญ ไมมี time server ไหนท่ีจะ
งายตอการใชงาน เรียนรูไดเร็วและการควบคุม
การทํางานท่ีซับซอน 
 
Crisp, Bright Display and LEDs 

เมื่อคุณตองการดูขอมูลเวลาไกลๆ หรือไกล 
ความละเอียดสูงระดับ 256x32 สามารถปรับ
ความเขมแสงในการแสดงผล ทําใหมองเวลา
และสถานะไดหลายรูปแบบตามท่ีผูใชเลือก การ
แสดงผล 1, 2 หรือ 4 บรรทัด มีการแสดงขอมูล
ท่ีละเอียดชัดเจน มีไฟ LEDs 4 ดวงบอก
สถานะการทํางานของเคร่ือง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarm Relays for Monitoring Systems 

S300 มีฟเจอรสําหรับการตรวจสอบภายในอยาง
ซับซอน คาท่ีตั้งไวมีความยืดหยุนเขากับสถานะ
ไดดี มี Alarm แจงสถานะเตือนรายงานสภาวะ
การทํางานของระบบ relay หนึ่งจะถายทอดให
ถูกกระตุนถาพลังงานของ server เกิดการ
สูญเสียตลอด สวน relay อ่ืนๆ คือผูใชสามารถ
ปรับแตงคาท่ีจะ activate ถามีสัญญาณเตือน
หลักใดๆ หรือสัญญาณเตือนรอง 
 
 

 



 
 
 
S300 FULL-FEATURED WEB 

INTERFACE 

 

Intuitive, Easy-to-Use and Secure 

S300 ถูกออกแบบใหใชใน web interface เปน
สถานะเบื้องตนและการควบคุม console ซ่ึงจัด
ไวเปนระบบตามกลุม เชน Status, Network, 
Timing และอ่ืนๆ หนาปดดูดี งายตอการคนหา
คุณสมบัติและงายตอการตั้งคาตางๆใน server 
ใน web interface จะทํางานอยางรวดเร็วโดยผู
ควบคุม การเขาถึง server มีระบบ password 
ปองกันดวย พรอมดวยตัวเลือกของ RADIUS ท่ี

นาเชื่อถือและ SSL encryption เพื่อความ
ปลอดภัยสูงสุด web interface จะสามารถ
ใชไดกับพอรต 1 เทานั้น ดังนั้นผูใชควรเลือก
เก็บพอรต IP address ไวโดยเฉพาะและเพื่อ
ความปลอดภัย ขณะท่ีการใชเวลาโปรโตคอลใช
จากพอรต 2, 3 หรือ GbE เทานั้น 
 
Wizards Speed Routine Server 

Configuration Tasks 

S300 ม ีwizard แนะนําการใชงานคุณ
แบบ step-by-step ดวยวิธีท่ีใชงาน
บอยๆ จากประสบการณเรารูวาผูใช
สวนมากตองการใหแสดงผานทาง 
server เหลานี้รวมท้ังการ set-up, ต้ัง
คาเวลา, back-up และ restore, 
อัพเกรด firmware และอีกหลายอยาง 
wizard จะทําใหการทํางานเหลานี้งาย 
เหมือนกับวาระบบท้ังหมดถูกรวมอยูใน 
wizard คุณสามารถใชรายละเอียดการ
ตั้งคาใน web interface สําหรับการ
ปรับปรุง server 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Built-in Help System 

คูมือ S300 มีความสมบูรณอยูใน web 
interface สามารถเปดไดหลายหนาตาง
ของ web ซ่ึงไดจัดเปนกลุมๆตามการใช
งาน ปุมควบคุมขอมูลซ่ึงมองเห็นงายและ
ใชไดหลายอยาง ในหนา page สวนมากจะ
มีลิงคไปยังหนาคูมือการใชงานไดโดยตรง
เกือบทุกหนา 
 

 

Full System Status and 

Log Files 

สวนท่ีสําคัญของ time server 
คือ ระบบสถานะ S300 มีไฟ
แสดงสถานะ เขียว/แดง/ สม เปน
ระบบการส่ังขอความท่ีรวดเร็วเปน
ขอมูลท่ีมองเห็นได รายละเอียด
ของสถานะมีประโยชนตอระบบยอย
ทุกๆ ระบบของ server ผานทางปุม
หนาปดใน Status section 
สัญญาณหรือเสียงเตื่อนตางๆ จะ
พบไดเร็วจากหนาปด Alarm การ
ตรวจสอบการทํางาน Log section 
ของ web interface จะให
รายละเอียดของรายชื่อ System, 

NTP, SNMP, HTP และการทํางานตางๆ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple Time Sources Assure 

Reliable Time 

SyncServer S300 จะตรวจสอบแหลงกําเนิด
เวลาอยางตอเนื่องและซิงโครไนซเพื่อใหมี
ความนาเชื่อถือและความถูกตองมากท่ีสุด
ดาวเทียม GPS มีความถูกตองมากและมี
แหลงกําเนิดของเวลาอยางกวางขวาง แตไม
เพียงแหลงกําเนิดเทานั้น S300 ยังสามารถใช 
NTP peering ใหตรวจสอบเวลาของ time 
server ตัวอ่ืนและเชื่อมตอโมเด็มใหสามารถ
หมุนไปตามเวลาแหงชาติท่ีใหบริการได ถาไมมี
สัญญาณ GPS S300 จะซิงโครไนซโดยทันที
ไปยังแหลงกําเนิดเวลาถัดไปท่ีดีท่ีสุด ในทุก
กรณีผูบริหาร network จะไดรับแจงเมื่อของ
สถานะเวลาท่ีอางอิงเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 
 

 

 
 

 

 

 

Improved Time Reliability with 

Different Access Paths 

S300 มีเวลาท่ีเชื่อถือได เวลาท่ีใหมีความ
ถูกตอง ดาวเทียม โมเด็มและเครือขายมีความ
พรอมถาการเช่ือมตอไมไดหรือไมสามารถหา
สัญญาณได นอกจากนี้ สวนเพิ่มเติม AM radio 
ไดเตรียมวิธีการเพ่ือใหเวลาถายทอดไปยังพ้ืนท่ี
จํานวนมากมายรวมถึงอเมริกาทิศเหนือ ยุโรป
และญี่ปุน 
 
Use Dial-Up or AM Radio when 

GPS is not an Option 

หลายคร้ังท่ีศูนยกลางขอมูลจะอยูท่ี
สัญญาณ GPS เขาไมถึง เชน หองใต
ดินของตึกสูง การ built-in modem 
บน S300 สามารถจัดเตรียมการ
เชื่อมตอใหเขาถึงผานทาง
สายโทรศัพทไปยังแหลงกําเนิดรักษา
เวลาแหงชาติโดยหลายๆประเทศ 
สัญญาณถูกสรางเปนระยะและความถี่
ของสัญญาณสามารถกําหนดหรือโดย
อัตโนมัติตามความเหมาะสมเพื่อความ
ถูกตอง เมื่อใชรวมกับ optional OCXO 
หรือ Rubidium oscillator ซ่ึงจะทําให
แหลงกําเนิดเวลามีความคงท่ีและ
เชื่อถือไดในระบบ network 
เชนเดียวกันกับ AM radio สามารถซิงโครไนซ
ไปยังศูนยกระจายเวลาแหงชาติและทํางานได
ในอาคารหรือภายนอกอาคาร ในทุกๆท่ีหรือทุก
เวลาท่ีมีสัญญาณ AM 
 
 
 

 
 
Synchronize to Legal Time Sources 

การใหบริการเวลาและซิงโครไนซคอมพิวเตอร
ดวยเวลาท่ีไดมาตรฐานเวลาแหงชาติคือความ
ตองการของหลายๆ องคกร การเชื่อมตอโมเด็ม 
internal ใน S300 และ AM radio ท้ังสองน้ีได
เตรียมเสนทางไปยังแหลงกําเนิดเวลาแหงชาติ
ดังน้ันจึงมั่นใจได 

 
Synchronize to Legal Time  

via AM Radio 

SyncServer S300 เปนวิทยุท่ีพรอมจะปรับคา
ตามความเหมาะสมกับ AM radio/สายอากาศ
จาก Symmetricom สํานักกงานเวลาแหงชาติ
ในอเมริกา, ยุโรปและญี่ปุน ท้ังหมดกระจายใน
รูปแบบสัญญาณ AM time เปนแหลงกําเนิด
เวลาทางการ และอุปกรณท่ัวไปหลายชนิด เชน 
นาฬิกาติดผนัง นาฬิกาขอมือ ซ่ึงซิงโครไนซไป
ยัง broadcast เหลาน้ี AM radio จะกลายเปน
แหลงกําเนิดเวลาสํารองไปยัง GPS ผูใชยัง
สามารถจัดลําดับใหสัญญาณวิทยุแหงชาติใหมา
กอนสัญญาณ GPS เปนแหลงกําเนิดเวาและใช 
GPS เพื่อ backup 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

S300 PERFECT TIMING 

 

Best-in-Class NTP Accuracy 

S300 ท่ีระดับ Stratum 1 รับคาเวลาท่ีแมนยํา
ถึงระดับนาโนวินาทีโดยตรงจากนาฬิกา atomic 
ในระบบดาวเทียม GPS โดยใชการ integrate 
เคร่ืองรับท้ัง 12 ชองสัญญาณ GPS ดาวเทียม
ทุกดวงท่ีมองเห็นจะถูก track และถูกใชในการ
รักษาความแมนยําและความนาเชื่อถือของเวลา 
แมแตในสภาพแวดลอมหุบเขาลึกท่ีสามารถท่ี
จะมองเห็นดาวเทียมได การ tracking ของ
ดาวเทียมจะใหเวลาท่ีถูกตองจากสวนท่ีนอย
ท่ีสุดเปนชวงๆในดาวเทียม S300 ยังสามารถ 
track ดาวเทียมโดยใชเสาอากาศท่ีตั้งอยู
ภายนอก 
 
Ultra High Performance NTP 

S300 สามารถสนับสนุนไคลเอ็นทแสนรายของ
ระบบ network ขณะท่ีการรักษาเวลาความ
แมนยําของ NTP timestamp ระดับ
ไมโครวินาที NTP ตองการ throughput ใน
อัตราท่ีมากกวา 7,000 request ตอวินาที 
ขณะท่ีการรักษา NTP timestamp ก็มีความ
แมนยํา น่ีเปนความงายในการแปลงไปสู
ความถูกตอง 0.5 – 2 ms ของการ 
synchronize ของลูกคาในระบบ LAN 
 
Multiple References, Peering or 

Holdover 

ถาสัญญาณ GPS ท่ีอางอิงสูญเสียโดยส้ินเชิง 
S300 สามารถกลับไปใช time sources สํารอง
โดยอัตโนมัติและรักษา Stratum 1 ไว หรือ
เปลี่ยนไปเปน Stratum 2 และคืนคาเวลาจาก
ผูใชเครือขายภายในหรือภายนอก (เรียกวา 
"peering") ส่ิงนี้จะชวยปองกันการชะงักของ 

 
 
 
การบริการ network และผูบริหาร network จะ
ไดรับทราบผานทาง SNMP ของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของเวลาท่ีอางอิง ส่ิงท่ี
เพิ่มเติมใชแพรหลายใน peering คือให time 
server ทํางานในโหมด holdover (เรียก "free 
run" หรือ "flywheel") เม่ือ clock ใน time 
server ยอมใหเบี่ยงเบนถาแหลงกําเนิดเวลา
เกิดการสูญเสีย ผูใชสามารถระบุเพ่ือให clock 
เบี่ยงเบนในเทอมของการประมาณคาความ
ถูกตองเวลา กอนท่ีจะยอนกลับไปยัง peering 
ถาการส่ันของ Rubidium ไดถูกติดตั้ง S300 
สามารถ flywheel เปนเวลาหลายสัปดาห และ
ยังคงรักษาความถูกตองใหนอยกวามิลลิวินาที 
 
Time Cross-Checking for Peace of  

Mind Reliability 

S300 สามารถ cross-check แหลงกําเนิดเวลา
อางอิงไดอยางต่ํา 2 time server เพื่อปองกัน
การทํางานท่ีไมเหมาะสมของตัวรับสัญญาณ 
GPS ซ่ึงจะทําใหคาเวลาผิดพลาด 
 
Flexible Control Over System 

Timing Inputs and Outputs 

โดยนิยามของโปรโตคอล S300 ใชสําหรับ 
NTP ใน UTC timescale (หรือเปนทางเลือกใน 
GPS timescale) อยางไรก็ตาม S300 สามารถ
แสดงเวลาทองถิ่นไดดีกวาเวลา UTC บน
หนาปด เวลาสามารถตั้งคาไดดวยตัวเราเอง 
โดยการยกเลิก NTP alarm ดังนั้นมันจะทําตัว
ราวกับมันกําลัง track แหลงกําเนิดเวลาท่ี
แทจริง แมวาจริงๆ แลวมันเปนแค holdover 
 
Sysplex Timer for Mainframe Sync 

การใชพอรต Sysplex timer ซ่ึงเปนพอรต 
serial time สําหรับระบบ IBM mainframe 
sysplex  ระบบ Sysplex Timer น้ีจะใหคา
อางอิงเวลาพ้ืนฐานกับสมาชิกท้ังหมดของ IBM 
Sysplex, Sysplex Timer คืออุปกรณหลักเมื่อ
ระบบใน multiple CPCs มีการ share การ
เขาถึงขอมูลท่ีเหมือนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oscillator Upgrades Improve Holdover 

Accuracy and Save You Valuable Time 

มาตรฐานของ S250 ถูกประกอบเขากับ 
temperature compensated crystal oscillator 
(TCXO) ซ่ึงคงคาความแมนยําของ S250 ถึงระดับนา
โนวินาทีในการ track GPS อยางไรก็ตาม ถา
สัญญาณ GPS หายไปดวยวิธีการต้ัง server ใน 
holdover, TCXO จะ drift จากคาสมบูรณ การ
อัพเกรด oscillator ใหดีขึ้น ความแมนยําของ 
holdover มีความสําคัญมากสําหรับตัวอยางพิจารณา
อัตราการ drift ขางลาง 
 
Oscillator  Holdover Drift 

TCXO  18 milliseconds per day 
OCXO  1 millisecond per day 
Rubidium 6 microseconds per day 
 
คาของการอัพเกรด Oscillator ถาสัญญาณ GPS 
หายไป S300 สามารถใหคาเวลาเวลา NTP ท่ีมีความ
ถูกตองสูงมากอยางตอเนื่อง ในการเตรียมคานี้ทําให 
IT staff จํานวนมากแกปญหาใหถูกตองโดยไมมีการ
เสียหาย หรือส่ิงท่ีขัดขวางการซิงโครไนซความ
ถูกตองใน network time 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

S300 UNRIVALED SECURITY 

 

A Security Architecture 

S300 ถูกผลิตขึ้นอยางระมัดระวังสําหรับความ
ปลอดภัยผานทางการตั้งคาใน multiport สวน
การจัดการทาง web interface จะสามารถใชได
ผานทาง port 1 เทาน้ัน ดังนั้น admin ควรจะ
เลือกใชเพื่อเก็บคา IP address สวนตัวและเพื่อ
ความปลอดภัย มีเพียงโปรโตคอลเวลาเทานั้นท่ี
สามารถใชผานทางพอรต 2, 3 และ GbE 
โปรโตคอลเวลายังสามารถใชผานทางพอรต 1 
ไดเชนกัน 
 

 
Management Access Security 

การเขาถึงผานทาง web interface สามารถต้ัง
คาไดหลากหลายในดานความปลอดภัย รวมถึง
การเขาถึง control list, password, RADIUS 
authentication และการเขารหัส SSL เพื่อ
ความปลอดภัยสูงสุด RADIUS ไดจัดเตรียม
ความปลอดภัยท่ียอดเย่ียมและงายตอการ
จัดการดวย password โดยเฉพาะเมื่อมี admin 
หลายคนท่ีตองการเขาถึง server โปรโตคอล
ของแตละชนิดเชน telnet , SSH และอ่ืนๆ 
สามารถถูกระงับมากวาลดการเปดพอรตและ
รัน daemon ใน server keypad เฉพาะบน 
server สามารถปองกัน password เพ่ือ
ขัดขวางการลักลอบขโมยขอมูล 
 
User Access Security 

นอกจากนี้การแกไขตั้งคาหลายๆ พอรต ใหมี
ความแตกตางใน network ทางเขาท่ีมีทาง
เดียวในการควบคุมรายการตอพอรตสามารถ
ควบคุมการตอบสนอง server ไปยังไคลเอนท
ท่ีตองการเวลา 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Server/Client Authentication 

ความนาเชื่อถือมีคาท่ีจะรับรองไดวาเวลาจะคืน
คาเวลาจาก time server ท่ีถูกตองและไมแสดง
เวลาท่ีผิดพลาดในวิธีใดวิธีหนึ่ง S300 สนับสนุน
โปรโตคอลท่ีนาเช่ือถือ 2 NTP , MD5 และ 
Autokey โดยท่ัวไป authentication จะถูกใช
ระหวาง critical time client และ time server 
หรือระหวาง NTP peer ตรงขามกับ WAN ระหัส 
MD5 symmetric key จัดใหเหมาะสมไดงาย
ระหวาง client และ server และใชเพื่อ
ตรวจสอบ NTP packet integrity. 
Symmetricom's state-of-the-art Autokey 

สนับสนุนพ้ืนฐาน public key ในการ
เขารหัสลับ  
Autokey ตรวจสอบท้ัง packet integrity 
และ packet source โดยใชลายเซ็น
ดิจิตอล S300 สนับสนุน Autokey เปน 
server และ client 
 
 
Time Reference Security 

ทางท่ีดีท่ีสุดเพ่ือรับประกันความถูกตอง
ของเวลาท่ีมีความหลากหลาย  
time sources ท่ีไวใจได มาตรฐาน S300 
สนับสนุนดาวเทียม GPS พื้นฐาน เชื่อมตอ 
modem เพื่อใหเขาถึง time source 
แหงชาติ เชน NIST/ACTS, JJY, ITU-R 
TF583.4 และ network peering ไปยัง 
time server ท่ีไวใจได NTP daemon จะ
ประเมินคาการต้ังคา time source ท้ังหมด
อยางตอเน่ืองและปฏิเสธ outlier 
นอกจากนี้ ยังมีสวนเพ่ิมเติมในวิทยุ AM 
เพื่อให S300 ซิงโครไนซเพื่อรักษาเวลาท่ี
วิทยุใหถายทอดไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป
และญี่ปุน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

SyncServer S300 Specifications 

 

NETWORK PROTOCOLS 

NTP (v2 - RFC1119, v3 - RFC1305, v4 - No RFC) SNMP v1, v2c, v3 (RFC3584) 
NTP Unicast, Broadcast, Multicast, Autokey MIB II (RFC1213) 
SNTP Simple Network Time Protocol  DHCP (RFC2131) 
(RFC2030)    Telnet (RFC854) 
TIME (RFC868) MD5 Authentication (RFC1321) 
DAYTIME (RFC867) RADIUS (RFC2865) 
HTTP/SSL/HTTPS (RFC2616) SMTP Forwarding 
SSH/SCP (Internet Draft) IPv4, IPv6 and IPv4/IPv6 Hybrid 
Key management protocols can be individually disabled. 
LAN 1: Management & Time protocols; LAN 2, 3 & GbE: Time protocols เทาน้ัน 
 

SERVER PERFORMANCE 

• 7000 NTP requests per second while maintaining accuracy associated with 
reference time source. The accuracy is inclusive of all NTP packet delays in 
and out of the SyncServer as measured at the network interface. Client 
synchronization accuracy to server on a LAN is 0.5 - 2 milliseconds (typical). 
The SyncServer easily supports many hundreds of thousands of NTP clients. 
NTP request handling capacity remains the same regardless of Stratum level. 

• Stratum 1 via GPS: Overall time stamp accuracy of 7 microseconds to UTC 
with a variation of less than 42 microseconds typical 

• Stratum 1 via Dial-up modem: <50 milliseconds to UTC (<20 ms typical). 
• Stratum 2: Peering can be used as the primary mode of operation or as a back 

up mode in case the primary reference signals are lost. Time stamp accuracy 
depends on NTP peer server(s). 

• Holdover Accuracy/Stability ( =100s) 
TCXO (standard):  18 milliseconds/day  <1E-06/month 
OCXO (optional):  1 milliseconds/day  <2E-09/month 
Rubidium (optional):  6 microseconds/day  <3E-10/month 

 

GPS RECEIVER/ANTENNA 

• 12 channel parallel receiver 
• Minimum number of satellites for time: 1 intermittently 
• GPS time traceable to UTC (USNO) 
• Accuracy: <50 ns RMS, 150 ns peak to peak to UTC, ³4 satellites tracked. 
• Maximum Belden 9104 cable length: 150' (45 m). For longer cable runs see 

Options. 

 
INTERNAL ANALOG MODEM 

• Telecom approved in more than 50 countries 
• Time Encoding: ACTS, JJY, and ITU-R TF583.4 

 

MECHANICAL/ENVIRONMENTAL 

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

• Power:    100-240 VAC, 50-60 Hz, 25 watts 
     (45 watts with Rb osc.), 

• Operating temperature:  0°C to +50°C 
• Storage temperature:   -10°C to +70°C 
• Humidity:    To 95%, noncondensing 
• Certifications:   FCC, CE (RoHS), UL, PSE, China RoHS 
• Server weight:   9 lbs (4.1 kgs), Shipping package: 16 lbs  

     (7.3 kgs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Front Panel 

Display:   Sharp, high-resolution 32x256 dot-matrix 
vacuum-fluorescent. 1, 2 or 4 line. 

Keypad:   0-9 numeric, up, down, left, right, ENTER, CLR, 
TIME, STATUS, MENU. Keypad lockout. 

LEDs (tri-color green/red/orange) 
Sync:   Time reference  
Network:   Network connection  
NTP:   NTP activity 
Alarm:   Fault condition 

Serial:   DB9-F 9600, N, 8, 1 
USB:    (2x) ports for back up, restore, and upgrade 
   operations via the front panel. 
 

Rear Panel 

Network (4x):   1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 
   Gigabit Ethernet 
   3x RJ-45 10Base-T/100Base-TX Ethernet 
   Speed/Duplex: Auto, 10/full/half, 100/full/half 
Sysplex:   DB9-M RS-232 
GPS:    BNC L1, 1575 MHz 
Modem:   RJ-11 analog phone jack 
Radio:   BNC, Optional antenna required for operation. 
Power:   IEC 320 connector & power switch. 
Relays:   2x, SPDT (Form C). 
 

CLIENT SOFTWARE 

Included with the S300 is Symmetricom’s SymmTime NTP client for Windows. See Options 
for comprehensive software solutions. 
 

PRODUCT INCLUDES 

S300 Network Time Server, L1 GPS antenna, 50' (15 m) Belden 9104 coaxial cable, 1 ft. 
antenna mounting mast (30 cm) with two clamps, category 5 patch cable, DB9-M to DB9-
F RS-232 extension cable, manual, SymmTime NTP client for Windows, Enterprise MIB 
software, power cord, and rack mount ear kit. Two-year warranty. 
 

OPTIONS 

• Rubidium or OCXO oscillator upgrade for extended holdover 
• AM Radio/Antenna (40, 60 or 77.5 kHz) for WWVB (USA), JJY (Japan) or DCF77 

(Europe) 
• ±40-60 Vdc power supply 
• Window mounted GPS antenna 
• GPS antenna in-line amplifier for cable runs to 300' (90 m) 
• GPS antenna down/up converter for cable runs to 1500' (457 m) 
• Lightning arrestor 
• Comprehensive time client, server & management software for easy distribution, 

management and monitoring of time across the network. 
• NTP Network Time Displays, 2” or 4” (5 cm or 10 cm), 6 digit, red LEDs 
 
 
 

 
 

 
 
 


