
 
Đặc trưng và thế mạnh 
 

 Phương thức bảo vệ riêng biệt chống 
lại hiện tượng sao chép phần mềm 

 Khả năng bảo vệ cao, chính xác, và 
thông minh  

 Cập nhật  bản quyền mới linh hoạt, 
an toàn 

 Giải thưởng cho chất lượng  
 

Cập nhật bản quyền mới linh hoạt và an toàn 
 

Khóa cứng Sentinel HASP hỗ trợ các 
hình thức bản quyền sau: 
 

 Perpetual: Bản quyền vô thời hạn 
 Feature-Based: Bản quyền căn cứ 

chức năng sử dụng 
 Pay-per-Use: Bản quyền căn cứ nhu 

cầu sử dụng 
 Network Concurrency: Bản quyền 

cho phép nhiều người sử dụng trong 
cùng hệ thống cơ sở. 

 Time-Based: Bản quyền thời gian sử 
dụng 

 Customer License: Bản quyền đặc 
trưng cho mỗi người sử dụng (Kết 
hợp ID, địa chỉ, số điện thoại, ngày 
sinh) 

 Tamper-proof license: Bản quyền 
riêng biệt được mã hóa trực tiếp vào 
bộ nhớ của khóa HASP 

 Remote update: Bản quyền liên tục 
làm mới  

Sentinel HASP HL-Giải pháp bảo vệ an toàn nhất bằng khóa cứng! 

Giới thiệu về HASP 

Khóa bảo vệ phần mềm HASP của SafeNet tích hợp giải pháp cập nhật bản quyền và bảo vệ phần 
mềm mang lại lợi ích tối đa cho nhà cung cấp và phát triển phần mềm thông qua việc bảo vệ phần 
mềm, bảo vệ yếu tố sáng tạo và bản quyền sử dụng. Mặc dù giải pháp bảo mật của HASP kết hợp 
hai yếu tố cứng và mềm, Sentinel HASP cho phép nhà cung cấp phần mềm linh hoạt tùy chọn 
mức độ và hình thức bảo vệ sản phẩm của mình tùy theo nhu cầu của cả người sử dụng và monh 
muốn của nhà cung cấp.  Phương pháp bảo vệ phần mềm bằng phần cứng được sử dụng trong 
sản phẩm HASP HL là giải pháp có khả năng bảo vệ cao nhất hiện nay. 
Khóa cứng HASP HL 

Là giải pháp bảo vệ sử dụng phần cứng và cập nhật bản quyền thuộc họ sản phẩm HASP. Khóa 

cứng HASP có hai dạng: USB và ExpressCard dùng để bảo vệ phần mềm khỏi sự sao chép trái 

phép. Người sử dụng phần mềm chỉ có thể làm việc với phần mềm trong trường hợp khóa HASP 

được kết nối với máy tính. Với tính năng cho phép nhà cung cấp phần mềm bảo vệ sản phẩm của 

mình với các mức độ khác nhau và tạo ra các sản phẩm dùng thử, HASP HL là phương thức bảo vệ 

linh hoạt và hiệu quả cao. 

Giải pháp bảo vệ riệng biệt 

Một biện pháp bảo vệ thực sự mạnh mẽ sẽ giúp nhà cung cấp phần mềm thu được lợi nhuận từ 

mọi sản phẩm mà họ bán ra thị trường. Nguyên tắc bảo vệ dựa trên đường dẫn liên kết giữa ứng 

dụng và khóa cứng.  

Phương thức bảo vệ mạnh mẽ trước sự tấn công của tin tặc. Một kênh liên hệ giữa khóa bảo vệ 

và ứng dụng có vai trò như “người trung gian” hỗ trợ mạnh mẽ chống lại sự tấn công từ bên 

ngoài. 

Phương thức bảo vệ không phụ thuôc vào hệ thống máy chủ. Bản quyền, mật khẩu, chuỗi mật 

mã, và ứng dụng phụ thuộc vào một trong các dự liệu đã được bảo mật như: bộ nhớ đọc/viết 

hoặc là ROM. 

Khả năng bảo vệ cao, chính xác và thông minh 

Chống lại sự tấn công của tin tặc, duy trì những yếu tố cạnh tranh của sản phẩm. HASP tự động 

mã hóa dữ liệu và duy trì kiểm tra sự hiện diện của khóa HASP bởi thuật toán đặc biệt đã được 

mã hóa và ghi trong bộ nhớ của khóa cứng HASP.         

 


