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دالیل زیادی برای استفاده از نسخه های الیسنس دار و اصلی نرم افزار )6.6 ، 6( Citrixوجود دارد که در اینجا به
بعضی از این نکات اشاره می کنیم:

 .1امنیت :
حفظ امنیت اطالعات شرکت ها و سازمان و محرمانگی داده ها  -نسخه های قفل شکسته و یا به اصطالح کرک
شده (نسخه  )4.4 ، 4به لحاظ امنیت درالیه نرم افزاری ،به جهت عدم بروز بودن از سطح امنیتی بسیار پایینی بر
خوردار هستند و با توجه به اینکه فلسفه وجودی نرم افزار سیتریکس قرار دادن برنامه های حساس و حیاتی سازمان
در محیط ناامن اینترنت هست ،می تواند ریسک بزرگی برای شرکت و یا سازمان داشته باشد .
 .2سرعت :
سرعت پایین اجرای برنامه های مختلف توسط برنامه سیتریکس  -نسخه های قفل شکسته (نسخه  )4.4 ، 4از
عملکرد ضعیف تری نسبت به نسخه های دارای الیسنس و معتبر بر خوردار می باشند و در نتیجه سرعت اجرای
برنامه ها توسط این نسخه ها کندتر می باشد و در مواردی اجرای برنامه با قطع شدن های مکرر صورت می گیرد و
حتی در پاره ای موارد می تواند اختالالتی ایجاد کند که در نهایت کاربر نتواند به نحو مطلوب از برنامه اجرا شده
توسط سیتریکس استفاده نماید  ،این مشکالت و کندی اجرای برنامه در نسخه های دارای الیسنس ( )6.4 ، 6به
وسیله تغییر سیستم عامل ،تغیرات برنامه و اعمال تنظیمات مرتبط با این موضوع برطرف گردیده است و سرعت
مطلوب از لحاظ اجرا ی برنامه ها را فراهم می کند.
 .3کیفیت :
کیفیت پایین محیط برنامه وتصویر برنامه اجرا شده توسط سیتریکس-کیفیت محیط برنامه وتصویر آن در نسخه های
قفل شکسته و قدیمی (نسخه  )4.4 ، 4بسیار پایین می باشد و این امر باعث خستگی چشمان کاربری می شود که
می خواهد روزانه از برنامه مالی و یا حسابداری شرکت و سازمان خود استفاده نماید ،در نسخه های دارای الیسنس
( )6.4 ، 6محیط برنامه و تصویر آن از لحاظ گرافیکی کامال تغییر پیدا کرده است و محیط گرافیکی با کیفیت
باالتری را در اختیار کاربر قرار می دهد.
.4پرینتر :
مشکل پرینت از خروجی ها و فاکتورها و صورتحساب های برنامه نسخه های غیر اوریجینال و بدون الیسنس (نسخه
 )4.4 ، 4دارای مشکالت عدیده ای در پرینت گرفتن از خروجی های برنامه های مختلف را دارا می باشند و عدم
عملکرد صحیح پرینترهای کاربر و ارسال پرینت های اشتباهی به نقاط دیگر و اختالالت مختلف دیگر در پرینت
برنامه از جمله این موارد می باشند ،اما در نسخه های دارای الیسنس ( )6.4 ، 6مشکالت پرینترها به وسیله اعمال
تنظیمات مختص به پرینترها رفع و برطرف گردیده است.
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 : 5سیستم عامل :
سیستم عامل نسخه های قفل شکسته (نسخه  )4.4 ، 4ویندوز سرور  3002می باشد ،اما نسخه های اصلی و دارای
الیسنس ( )6.4 ، 6بر روی ویندوزسرور  3002نصب و راه اندازی می گردد .تفاوت ویندوز سرور  3002با ویندوز
سرور  3002از لحاظ سرعت ،امنیت ،کیفیت اجرای برنامه و  . . .بسیار زیاد می باشد ،و یکی دیگر از مزیت های
بیشمار نسخه های الیسنس دار سیتریکس نیز همین تفاوت سیستم عامل ها میباشد.
 :6عدم پشتیبانی :
عدم پشتیبانی از نرم افزار در لحظه بروز مشکل – نسخه های قفل شکسته (نسخه  )4.4 ، 4از طرف شرکت تولید
کننده نرم افزار در حین رخ دادن مشکل در اجرای برنامه پشتیبانی نمی شوند و معموال ارائه دهندگان این نرم افزار
ها نیز یا از پشتیبانی مناسب و تخصصی عاجز اند و یا گاها هزینه های هنگفتی را جهت پشتیبانی به مشتریان خود
تحمیل می کنند.
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