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CFINT

Um controle desproporcionado

Inúmeros utilizadores do sistema AS/400 contactaram a IBM para
obter esclarecimentos sobre a “tarefa” CFINT que surge entre os trabalhos
em execução quando se tem o privilégio de poder contar com o comando
Wrksysact, e que no entanto não aparece com o comando Wrkactjob. A
tarefa CFINT executa funções internas do OS/400 e uma delas, sem dúvida
a mais evidente, é consumir recursos do CPU, sem nenhuma razão que o
justifique. Inclusivé alguns utilizadores solicitaram os PTF correspondentes
para corrigir este comportamento. Não sabemos qual terá sido a resposta dos
responsáveis da IBM, devidamente assessorados e informados pelos seus
especialistas e técnicos. Contudo, a evidência dos factos e a própria
documentação técnica da IBM (AS/400 Performance Manual Reference),
indicam que o CFINT se dispara, com prioridade total, para consumir
recursos, reduzindo e praticamente eliminando a capacidade de execução
dos restantes trabalhos de todos os tipos, entre estes as tarefas servidor, que
possam estar em execução naquele momento, dificultando ao mesmo tempo,
por saturação do sistema, o início de novos trabalhos. Tudo isto conduz a
um verdadeiro colapso do AS/400, time out incluídos, sem que o próprio
utilizador possa determinar a razão.
Verificado em várias instalações, este problema foi considerado
grave e a solução apresentada pela IBM e pelos seus distribuidores coincide
na necessidade de ampliar o Factor Interactivo. Eis o motivo pelo qual o
CFINT se dispara. Resulta que nos servidores AS/400, encontrou-se uma
fórmula permitindo que o AS/400 seja competitivo no mercado de
servidores e também no de computadores convencionais. Dado que no
segmento de servidores, a concorrência é feroz e os preços mais baixos que
no AS/400, trata-se de oferecer potentes AS/400 a preços da concorrência,
mais baixos para entendermos, porém estabelecendo uma limitação na
execução de trabalhos interactivos.
Esta limitação escalonada é o que chamamos de Factor Interactivo e,
economicamente, as diferenças entre cada escalão são de mil euros. Isto leva
a que, no momento de definir uma configuração, não se considera a
importância dos trabalhos interactivos e se escolha um Factor Interactivo
inapropiado.
Esta deficiência técnica conduz a que centenas, para não dizer
milhares de AS/400, estejam submetidos aos efeitos dissuadores do CFINT,
cujo comportamento penaliza o utilizador que, sem saber supera a potência
interactiva contratada, provocando o caos e a angústia em centenas de
utilizadores ligados ao AS/400 transgressor. É como se o problema fosse o
diferencial eléctrico, não só limita os trabalhos interactivos, como também
todos os tipos de trabalho que se executam enquanto o CFINT leva
vantagem, como se de um vírus qualquer se tratasse.
A definição de vírus informático como, --programa de origem
normalmente desconhecida, introduzido inadvertidamente num sistema
informático, que altera o funcionamento normal de outros programas e/ou o
conteúdo dos ficheiros com resultados caóticos--, coloca o CFINT fora
desta definição, sendo considerado que forma parte original do OS/400.
À espera de outras alternativas que, sem dúvida, deverão estar a ser
preparadas nos laboratórios de IBM, para superar esta situação incómoda, o
software GoFaster cumpre o objectivo de impedir que o CFINT se dispare e
absorva a maior parte da potência do CPU do AS/400.
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Solução imediata e efectiva
Uma importante empresa cotada
adquiriu uma licença do GoFaster
para tentar superar os inúmeros
incidentes que se produziam nas
comunicações com Entidades
Bancárias e Sociedades de Valores,
já que apesar de dispor de um
modelo muito potente, um 820, se
alcançava com frequência o limite
interactivo e como consequência
todos os trabalhos em execução
não interactivos se viam também
impotentes devido à execução do
CFINT.
____________________________

Chegaram as promoções
O modelo 270, 2352-1519, melhora
o seu preço e pode conseguir um
rendimento
interactivo
considerável graças ao CPW de 50,
que pode alcançar o CPW de 1050
total da máquina, aproveitando a
actuação
do GoFaster.
Esta
promoção da IBM de quase 50% e
a conhecida eficácia do GoFaster
fazem
deste
modelo
uma
oportunidade a ter em conta nos
planos actuais de actualização e
ampliação.
____________________________

Demoras rentáveis
Com uma licença do GoFaster é
possível registar-se um aumento do
Factor Interactivo quando não se
dispõe de pressuposto para estas
inversões ou já está esgotado.
Por exemplo, um modelo 820,
passar do Factor 35 a 240, custa
cerca de 75.000 Euros. Com o
GoFaster podemos alcançar um
Factor de 2000 por 5.000 Euros. Se
dispusermos de todos estes
milhares, podemos depositá-los
num Banco e com os lucros, pagar
o GoFaster e também ganhar
dinheiro em não pagar o valor
anual da manutenção.
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