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TunerXtrem versus GoFaster
Em 2002 um génio do virtual concebeu um programa com o qual se podia conseguir o aumento do rendimento
interactivo dos AS400, que ultrapassava em muito os objectivos estabelecidos pelo fabricante. Todos sabemos
que, nos modelos servidor dos AS400, iSeries e i5, a capacidade interactiva pode ser aumentada com a instalação
de placas de hardware próprias para o efeito, mas o seu custo é extremamente elevado.
O ‘nosso’ audaz e inteligente perito inventou uma espécie de placa interactiva virtual, que obtinha resultados
muito melhores e a um custo muito inferior. Depois de passar três anos com experiências e instalações em
milhares de utilizadores de AS400 em todo o mundo, a globalização e a Internet permitiram a comercialização
desta placa virtual a preços muito convidativos. Esta placa é comercializada incorporada na aplicação GoFaster,
será esta mesma a sua componente mais motivante e a sua razão de ser.
Neste novo ano de 2005 foi apresentado uma nova aplicação o TunerXtrem, destinado a melhorar o
rendimento do AS400 e evoluções, e a conseguir explorar as suas potencialidades, até que a necessidade de
ampliar ou mudar seja inevitável. Neste caso o procedimento utilizado consiste no uso dos recursos de memória,
acesso a CPU, paginação de discos, prioridade de trabalhos, administração de agrupamentos, controlo de
subsistemas, controlo de faltas, e dinamização de processos. Todos estes objectos desembocam num só resultado
que é o de, obter um rendimento optimizado dos recursos que temos disponíveis e latentes em cada AS400,
iSeries 400, e i5.
O TunerXtrem é um complemento do GoFaster e faz justiça ao ditado que diz “Dois melhor que um”. O
TunerXtrem persegue a eficácia e o melhor rendimento através da utilização mais adequada dos recursos do
AS400. O GoFaster, por seu lado, aumenta os recursos do AS400 através da ampliação virtual da sua capacidade
interactiva.

Países onde o GoFaster se encontra instalado
As vendas do GoFaster estão a aumentar em todo o mundo, principalmente nos países mais
desenvolvidos. Na Alemanha têm-se registrado fortes subidas nas vendas, estando estas muito
perto do número de vendas nos Estados Unidos da América. Em Inglaterra, França, Itália e
Holanda também existem já muitas cópias do GoFaster.
Vários países Sul-americanos como o Chile, Argentina e Brasil também adquiriram centenas
de cópias, o que contribuiu para diminuir o ritmo dos upgrades e das mudanças de máquina ou
modelos. Espanha é o terceiro pais na lista de utilizadores do GoFaster, graças ao grande
aumento de licenças contratadas durante o ano de 2004. Também temos recebido muitos
pedidos dos países del este de Europa, de Portugal, da Africa do Sul, Austrália, Líbano,
Indonésia, Emirados Árabes, e muitos outros. Para alguma coisa servirá a globalização

Última Versão do GoFaster
O GoFaster é uma aplicação que trabalha, na perfeição, com qualquer versão de OS400, desde a V4R4, por isso o
seu funcionamento requer atenção constante. Assim foi posta em circulação a versão V050101, que reúne todas as
melhorias feitas até ao momento. Os Clientes que o desejem podem pedir uma cópia do GoFaster, cópia esta que lhes
será logo enviada, já que, tal como foi dito antes, a licença contratada dá, aos clientes, o direito de receber qualquer
nova versão que surja durante a vigência do contrato.
Podem pedir cópias para actualizações através do telefone +351 21 012 7000, ou email: att@att.es
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