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Показано, що впровадження та використання ефективних алгоритмів об-

робки аварійних збоїв при синхронізації даних усередині географічно розподі-

лених систем навіть одного хмарного провайдера є завданням з нетривіаль-

ними ad-hoc рішеннями. [1,2]. 

У мультихмарних системах функції керування взаємодією між схови-

щами різних провайдерів хмарних послуг виконує проміжне програмне забез-

печення (ППЗ).  

Показано, що при виборі архітектури мультихмарної системи необхідно 

розглядати не лише параметри Угоди про рівень послуг (англ. SLA – Service 

Level Agreement), можливі затримки мережі та показники продуктивності ко-

жного хмарного провайдера, а й додатково оцінки ефективності функціону-

вання ППЗ.  

Обґрунтовано, що до цих оцінок обов’язково слід відносити чисельні по-

казники спроможності ППЗ керувати поведінкою та взаємовідносинами усіх 

хмарних провайдерів під час збоїв та втрати можливості синхронізувати дані 

у їхніх ресурсах.  

Для цього у роботі пропонується використовувати коефіцієнт рівня від-

повідності RL. Кількісно RL. відображає ступінь досяжності практично отрима-

ного виміряного проміжку часу ta(real), що виникає від моменту збою до пов-

ного відновлення доступу до актуальних даних у сховищах всіх провайдерів, з 

урахуванням змін у даних, що було ініційовано користувачами протягом цього 

проміжку, мінімально можливому теоретичному (або мінімально допусти-

мому для кінцевих користувачів) інтервалу часу ta(theor), що необхідний для 

відновлення доступу до актуальних даних.  

Тобто, за допомогою коефіцієнта рівня відповідності RL можливо оціню-

вати якість реалізації впровадженого у ППЗ алгоритму відновлення доступу до 

даних у мультихмарній системі. 
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