
 

Sentinel SuperProTM
เพิ่มความปลอดภัยและปกปองลิขสทิธิ์ทางปญญาใหกับซอฟตแวร 
ของคุณดวย Sentinel SuperPro 

 
 
 

ประโยชนที่จะไดจากการใช  
Sentinel SuperPro 

 
AES Algorithm 

 

ปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรของคุณ

ดวยเท  คโนโลยกีารเขารหัสขอมูลระดับสูง AES 
(Advanced Encryption Standard) 

 
Virtualization Protection 

 

ปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดวย

เทคโนโลยีปองกนัการปลอมแปลง License   
 

Prevent Tampering with Sentinel 
CodeCoverTM

 

CodeCoverTM เปนรูปแบบเทคโนโลย ี
การปองกันซอฟตแวรดวยการวางจุดปองกนั

แบบสุมในจุดตางๆบนแอบพลิเคชนั ทั้งยัง

ปองกันเทคโนโลยีการ Debug, Reverse 
Engineering, Me  mory dumping 

และ Disassembling 
 

Code Protection 
 

การเขารหสัจุดสาํคัญตางๆ ภายในซอสโคด 

เชน Constants และ String สําหรับเพ่ิม
ความมั่นใจในการปองกนัซอฟตแวร 

 
Parallel Port Key Support 

 

สามารถใชงานรวมกับพอรต Parallel   
ซ่ึงมีขนาดเล็กกะทัดรัด ไมเกะกะ สามารถใช

งานรวมกับอุปกรณตางๆท่ีใชงานพอรตปริ้น

เตอรไดอยางปกติ ความสามารถในการปองกนั

ซอฟตแวรก็ยังคงประสิทธิภาพสงูสดุ 
 
 
 
 

 

 
 

 
Trusted
 

 Protection ainst Piracy  ag

ซอฟตแวรจํานวนมากกวา 40 ลานไลเซนตทั่วโลกให

ความมั่นใจในการปองกนัซอฟตแวร ดวยฮารดล็อก 

Sentinel  SuperPro  ซ่ึง Sentinel  เปนมาตรฐาน
ในการปองกันซอฟตแวรระดับโลกตั้งแต ค.ศ.1984 
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน การปองกันซอฟตแวรจะ

ชวยปกปอง สินคาท่ีเปนลิขสิทธิ์ทางปญญาของทาน 

ใหรอดพนจากการลักลอบใชงานจากผูไมหวังดี หรอื

การลักลอบทําชุดซอฟตแวรกอปป  โดย SafeNet 
ผูผลิตฮารดล็อก Sentinel  ไดมีการปรับปรงุแกไข
ฮารดล็อกใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา เพ่ือปอง 

กันแฮ็กเกอรที่มคีวามชํานาญและประสบการณสูงใน

การลักลอบทําชุดซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์  
 
Secure Hacking Protection with the 
AES Algorithm* 
 

Sentinel  SuperPro  ใชเทคโนโลยีระดับสูงสุดทีม่ี
อยูในปจจุบนั สําหรับใชปองกันซอฟตแวรของทาน 

โดยสามารถรองรบัการปองกันขอมูลรูปแบบ AES 
(Advanced  Encryption  Standard) ภายใต
โครงสรางอลักอรธิึม ในการรับ–สงขอมูล ที่เปนคา

เฉพาะโดยที่ AES  จะชวยเพิ่มขีดความสามารถใน

การปองกันซอฟตแวรของทานจากแฮ็กเกอร ในการ

ลักลอบทําชุดซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์    
 
Virtualization Pro
 

Sentinel  SuperPro  ไดเตรียมรูปแบบเทคโนโลยี
การปองกันซอฟตแวรของคุณ โดยผูใชสามารถปอง 

กันไลเซนตซอฟตแวรผานทางรูปแบบ ที่เรียกวา 

Virtualization  ตัวอยางเทคโนโลยนีี้คือ หลังจาก

การปองกันซอฟตแวรดวย Sentinel  ไมวาจะเปน

ฮารดล็อกแบบ USB  หรือ Parallel  เม่ือมีการใช
ซอฟตแวรที่ผานการปองกัน มันจะพยายามเรียกหา

ตัวฮารดล็อกเพ่ือทําการตรวจสอบคา แตกรณีของ 

Virtualization  จะมีไดรฟเวอรตัวหนึง่ท่ีทําหนาที่

กําหนดการสื่อสาร ใหซอฟตแวรว่ิงไปตรวจสอบคา

จาก USB หรอื Parallel  ในเวลานั้น

tection 

 

 
Secure Messaging
 

Sentinel  SuperPro  สรางรูปแบบความปลอดภัย
แบบ  end‐to‐end  ซ่ึงเปนการสือ่สารระหวางการใช
งานซอฟตแวรที่ผานการปองกันกับฮารดล็อก โดย

ผานชองทางการสื่อสารที่มีความปลอดภัยสูง ซ่ึงการ 

 Encryption 

 
 

 
 
 
 
สื่อสารของเพ็กเกจ ระหวางซอฟตแวรกับฮารด-

ล็อกจะมีการเขารหัส ดวยเทคโนโลยีอลักอรึธึม

แบบ AES   ซ่ึงมีระดับความปลอดภัยสูงสุดใน

การปองกันขอมูลในปจจุบัน โดยมรีูปแบบความ

พยายามตางๆดังนี้ 
 ความพยายามในการบันทกึ/เปดซํ้า 
 ความพยายามในการทําไดรฟเวอรเลียนแบบ 
 ความพยายามในการดักจับขอมูลระหวาง
ซอฟตแวรกับฮารดล็อก 

 ความพยายามในการใชเทคนิค Brute force 
 
Easy to  plemen
 

Sentinel  SuperPro มีรูปแบบที่สะดวกและ

รวดเร็ว

Im t 

 ในการปองกันซอฟตแวรใชงานงาย ซ่ึง

ผูพัฒนาซอฟตแวร สามารถเลือกใชรูปแบบการ

ปองกันได 2  รูปแบบ  คือ การปองกนัแบบ

Shell  โดยมีชดุเครื่องมือสําหรบัการใชงานใน

การปองกัน

 

Call  API และ การปองกันแบบ  

ซ่ึงจะมีตัวอยางซอสโคดภาษาตางๆ เพ่ือใชเปน

ตัวอยางในการใชงาน และสามารถรองรับการใช

งา ท งน ุกภาษา ไมวาจะเปนในกลุมขอ

Microsoft .Net, 
 Microsoft Visual Studio  

 

‐
‐
‐ และอีกหลายๆภาษาที่มีใชอยูในปจจุบัน 

 

 
Prevent Tampering with Sentinel 

er CodeCov
 

Sentinel  ใชเทคนิคที่เรียกวา CodeCover  ซ่ึง
เปนเทคโนโลยกีารปองกนัซอฟตแวรดวยวิธีการ

วางจุดปองกันแบบสุม ในจดุตางๆบนแอบพลิเค

ชัน นอกจากนี้ยงัชวยปองกนัเทคโนโลยี  Debug, 
Reverse Engineering, Memory dumping 
และ Disassembling  การปองกนัดวยวิธีนี ้จะ

ชวยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดใหกบัซอสโคดดวย

การปองกันไมใหเขาถึงซอสโคดหากไมไดรับ

อนุญาต 

 



   
Extensive Code Protection along with 
Copy Protection 

One Programming Effort to Secure 
s Multiple Platform

 

Sentinel  SuperPro  รองรับการใชงานบนทุก
ระบบปฏิบัติการ ซ่ึงในแตละระบบปฏิบัติการจะม ี

ชุดไดรฟเวอร สําหรับรองรับการเชือ่มตอระหวาง 

 

การปองกันการกอ็ปป หรือการแกไขซอสโคดดวย

เทคโนโลย ี CodeCover  ซ่ึงเปนเทคโนโลยีการ

ปองกันซอฟตแวร ดวยการวางจุดปองกันแบบสุมใน

จุดตางๆบนแอบพลิเคชัน โดยการเขารหัสขอมูลบน

คาตัวแปรตางๆเชน Constants  และ Strings  ซ่ึง
สามรถปองกันอนัตรายตางๆ จากการใชเทคโนโลยี 

Debug,  Reverse  Engineering,  Memory 
dumping  และ

 
 

ฮารดล็อกกับระบบปฏิบัติการ ซ่ึงการใชงานฮารด 

ล็อกแบบ  USB  สามารถใชงานบนระบบปฏิบัติ-

การ Windows,  Linux  และ Macintosh  สวน
แบบ Parallel  สามารถใชงานบระบบปฏิบัติการ 
indows, Unix และ Linux 

Technical Specifications  

 Disassembling ทําใหซอสโคด
องคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึน้ ข

 
Easily Update Tok
 

Sentinel  SuperPro  มีเครื่องมือสาํหรับทําชุด

ทดลองใช ทําใหผูพัฒนาสามารถทําซอฟตแวรชดุ

ทดลองใช เม่ือลกูคาตองการทีจ่ะใชชุดซอฟตแวรตวั

จริงก็สามรถอัพเดทไดทันที ความสามารถในการ

ทํางานของเครือ่งมือชุดทดลองใชของ Sentinel 
SuperPro  ทําใหเพ่ิมความสะดวกใหกับผูพัฒนา

โดยสามารถสงไลเซนตโคด ผานทางอีเมล หรือ ทาง

ินเตอรเนต็ 

ens in the Field 

อ

 
Integrated USB and Parallel Port 

 Support
 

ผูพัฒนาซอฟตแวร สามารถเลือกใชฮารดล็อกแบบ 

USB  หรือ Parallel  ไดตามตองการ โดยฮารดลอ็ก
ทั้งสองแบมีโครงสรางภายในเหมือนกันทุกประการ

แตกตางกันทีโ่ครงสรางภายนอก เพ่ือใหเหมาะสม

ในการใชงานแตละชนิดของพอรตที่ใช แตปจจุบนั

เครื่องคอมพิวเตอรเกือบทุกยีห่อจะเนนที่การใชงาน

อุปกรณตอพวงสาํหรับพอรต USB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

W
 
License odels Th
 

Sentinel  SuperPro  ไดเพ่ิมความยืดหยุนใน
การใชงานเครื่องมือควบคุมไลเซนต ผูพัฒนา

ซอฟตแวรสามารถเลือกรูปแบบ และกําหนดการ

ใชงานสาํหรับเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายซอฟต-

แวร ทาํใหนาํไปสูการเพ่ิมรายได เพ่ิมมูลคาใหกับ

ซอฟตแวร และในสวนของการใชงานฮารดล็อก

สําหรับเน็ตเวิรคสามารถปองกันซอฟตแวร และ

ควบคุมการเขาใชงาน ตามจํานวนไลเซนตที่เลือก 

ช 

 M at Suit Your Needs 

ใ

 
Flexible License A
 

Sentinel  SuperPro  เพ่ิมความสามารถในการ
ใชงานซอฟตแวรบนระบบเน็ตเวิรค ดวยชุดตรวจ 

สอบไลเซนต (Licenses  Monitor)  สามารถใช
งานไดบนระบบ LAN  และ WAN  ทําใหผูดูแล
ระบบเน็ตเวิรคสามารถควบคุม เฝาระวัง หรือ

ยกเลิกการเขาใชงาน โดยผานทางเครื่องมอืนี ้

การใชงาน Sentinel  บนระบบเนต็เวิรคสามารถ
ปองกันซอฟตแวรหลายตัวพรอมๆกันได และทํา

ใหผูใชงาน สามารถเขาใชงานซอฟตแวรหลายตัว

รอมๆ กนับนเครื่องเดียวได 

dministration 

พ

 
Environmentally Friendly and In

 Memory Available creased
 

SefeNet  ไดจัดทําฮารดล็อกที่มปีระสิทธิภาพสงู
สําหรับการปองกนัซอฟตแวร ตามมาตรฐานของ 

Restriction  of  Hazardous  Substances 
(RoHS)  และ Waste  of  Electrical  and 
Electronic  Equipment  (WEEE)  ซ่ึงเพ่ิม
ความสามารถในการใชงานหนวยความจําจากเดิม

เพ่ิมเปน 256  Cells  ซ่ึงชวยใหเพ่ิมความสามารถ
และความยืดหยุนในการใช 
 
 

 

บ ัท ฟแทบ คอมเพล็กซ จํากัดริษ

20 ซอยเสรีไทย44 แยก1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230  
Tel : 0‐2704‐8987     Fax : 0‐2704‐8321    E‐mail : sales@fitab.com 

 

 

Minimum System Requirements 
• bove) Pentium II or above (450 MHz or a
•  VGA Monitor with 1024 x 768
resolution(1152 x 864 resolution) 

• rd disk space 290 MB free ha
CD‐ROM Drive • 
64 MB RAM • 

• he A USB port or a parallel port to attach t
hardware key 

• Windows 98SE/ME/ 2000/ XP(32‐bit 
and x64)/Server 2003 (32‐bit and 
x64)/Vista(32‐bit and x64) 

Cross Platform (Network) Support 
• Windows 98SE/ME/ 2000/ XP(32‐bit 
and x64)/Server 2003 (32‐bit and 
x64)/Vista(32‐bit and x64) 

Unix/Linux 
• , Red Hat 9.0 (kernel version 2.4.20, 2.6.9
and 2.6.10 smp/ non‐smp) 

•  5.0 Red Hat Linux Enterprise 3.0, 4.0, &
Fedora Core 4 & 5 • 

• 9.2, & 10.2 SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1, 
• FreeBSD 5.0(non‐smp) 

Standalone (Driver, Library and Server/ 
Service1) Support 

• , 10.3,10.4 and Macintosh OS X (10.2
10.5) 

• Sun Solaris 7, 8, & 9 
 
Supported Compilers 
Windows 

• 4, 2007, Autodesk AutoCAD 2002, 200
2008 and 2009 
Borland C++Builder 5.0 & 6.0 • 

• 7.0 Borland Delphi 5.0 , 6.0 and 
• ) FORTRAN (Compaq Visual
Java2SE SDK 1.4+ • 
Microsoft Visual Basic 6.0 • 
Microsoft Visual C/C++ 6.0 • 
Microsoft COM Interface (MS Visual • 
Studio 6.0 IDE or higher) 

• al Studio 7.0 .NET‐VB.NET, C# (MS Visu
and 8.0 IDE) 

• 0 and 7.0 Visual Foxpro 6.
• .2 MinGW32 5.0
WinDev 11.0 • 

UNIX/Linux 
Borland Kylix 2.0+ • 

• +  GNU Project C and C+
compiler (gcc‐3.2.2) 
Java2SE SDK 1.5+ • 

Macintosh 
GNU CC compiler 4.0 • 
Xcode 2.5/3.0 • 
Metrowerks CodeWarrior 10.0 • 

• Macromedia Director MX 2004 

 
Please contact us if you don’t see your 
platform or compiler listed. 

 
1 TCP/IP, IPX or NETBEUI is required to 
support the network version of  
SuperPro: SuperProNet. 
 

 

 


