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ФРЕЙМВОРК ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО
КОНФІГУРУВАННЯ ТИПІВ ДАНИХ
Проведено аналіз існуючих сервісів і фреймворків, що вирішують
поширені задачі розробки інтернет-ресурсів і спрощують виробництво
програмного забезпечення. Спроєктовано фреймворк, що спрощує
розробку серверного програмного забезпечення і є базою для подальшої
побудови інтернет-ресурсів.
Ключові слова: серверне програмне забезпечення, архітектура
програмного забезпечення, фреймворк, сегрегація команд і запитів, нереляційні
бази даних, пошукові індекси.
Проведён анализ существующих сервисов и фреймворков, которые
решают распространённые задачи разработки интернет-ресурсов и
упрощают производство программного обеспечения. Спроектирован
фреймворк, который упрощает разработку серверного программного
обеспечения и служит базой для дальнейшего построения интернетресурсов.
Ключевые слова: серверное программное обеспечение, архитектура
программного обеспечения, фреймворк, сегрегация команд и запросов,
нереляционные базы данных, поисковые индексы.
Nowadays, you can buy any household goods, order delivery of clothes from
the other side of the planet, buy a plane ticket and book a hotel room in the
destination city via the Internet. Moreover, a lot of people are working remotely.
The COVID-19 pandemic and accompanying measures implemented by the
governments of many countries around the world have significantly accelerated
the process of digitalization of the economy. Despite the huge variety of services,
many of them face similar business tasks, such as retrieving information from a
database, searching, filtering by certain characteristics, sorting by selected
characteristics, creating or updating records, verifying the correctness of entered
data. On the other hand, there are a lot of similar technical challenges different
projects face, such as designing the architecture of the system and its
components, minimizing the time of processing user requests, organizing efficient
work with data. Having a framework that solves common business and technical
problems in a generalized manner can significantly reduce resources needed to
implement projects in various fields and areas, which will allow to focus on
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developing unique functionality, giving end users more features to use and better
experience interacting with the system. The purpose of the work is to design a
flexible and extendable server-side framework that can be used as a starting
point, a foundation for projects in different domains and can reduce recourses
project requires for its development. The key feature of the framework is the
ability to manage your own data types, which are consist of fields. Field has its
base data type, validation rules and other settings, for example flags, which
indicate whether it is possible to sort by that field or not. The framework could
be implemented on any server-side platform and programming language because
its design and fundamental idea has no technical platform-specific restrictions.
Suggested framework implementation based on .NET 6 platform and C#
programming language. It uses MongoDB as a data storage and ElasticSearch as
a search engine that provides fast read access to the data.
Keywords: server software, software architecture, framework, command-query
segregation, non-relational databases, search indexes.

Вступ. На сьогоднішній день перелік послуг, якими можна
скористатися за допомогою інтернету вражає: купити будь-які побутові
товари, замовити доставку одягу з протилежного боку планети, купити
квиток на літак, попередньо забронювавши номер готелю у місті
призначення тощо. Цей список стрімко поповнюється. Пандемія
COVID-19 і супутні заходи, впроваджені урядами багатьох держав по
всьому світу, значно прискорили цей процес [1]. Все більше людей
надають перевагу пошуку необхідних товарів і послуг в інтернеті,
вбачаючи у цьому такі переваги як більший асортимент, економія часу,
зручність [2]. Окрім стрімкого розвитку сфери електронної комерції,
зростає популярність сервісів, що надають можливість працювати
віддалено, залишатися на зв’язку із колегами, керувати проєктами,
розвиваються і набирають популярність розважальні ресурси [3, 4, 5].
Незважаючи на величезну різноманітність сервісів, велика кількість
із них стикається зі схожими бізнес-задачами, наприклад, отримання
інформації із бази даних, пошуку, фільтрації за певними ознаками,
сортування за обраними характеристиками, створення або оновлення
записів, перевірка коректності введених даних. Достатньо і схожих
технічних задач і викликів: проєктування архітектури системи і окремих
її компонентів, мінімізація часу обробки користувацьких запитів,
організація ефективної роботи із даними.
Маючи фреймворк, що вирішує поширені бізнес- і технічні задачі в
узагальненій манері, можна значно зменшити кількість ресурсів,
необхідних для реалізації проєктів різних сфер і направленостей, що
дасть змогу сконцентруватися на розробці унікального функціоналу,
надаючи кінцевим користувачам більше можливостей і кращий досвід
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взаємодії із системою.
Аналіз останніх розробок та досліджень. На сьогоднішній день на
ринку представлено чимало рішень для спрощення розробки інтернетпроєктів. У ході дослідження було виокремлено три умовні групи.
До першої групи віднесено сервіси, що допомагають конструювати
сайти у сфері електронної комерції, інтернет-магазини, сайти-візитки,
наприклад Wix, Shopify, Squarespace. Такі сервіси дозволяють
конфігурувати зовнішній вигляд користувацького інтерфейсу,
проєктувати і налаштовувати навігацію по сайту, додавати функціонал
із списку доступних функцій, при цьому все це можна зробити за
допомогою веб-інтерфейсу, тобто знання з програмування не є
необхідною умовою. Втім, з цього випливає обмеженість доступного
функціоналу і компонентів, які можна використовувати під час
створення проєкту. Деякі подібні системи підтримують сторонні
доповнення, тобто, якщо сервіс не надає необхідного функціоналу, є
можливість запрограмувати його власноруч. Однак навіть за наявності
механізму розширення існуючого функціоналу, мають місце певні
обмеження, особливості платформи, залежність від політики компаніївласниці платформи, на які неможливо впливати. Все це може стати
причиною відмови проєктів, що прагнуть більше гнучкості і контролю
над власним програмним забезпеченням, від даних сервісів.
До другої групи віднесено сервіси, що надають комплексні рішення
для бізнесу, такі як MS Dynamics 365, Salesforce. На відміну від першої
групи, такі сервіси мають значно більше можливостей для
налаштування і розробки власного функціоналу, дозволяють описувати
бізнес-процеси. Втім, вони потребують більшої кваліфікації
розробників проєкту, ніж сервіси першої категорії і їх експлуатація
дорожча.
До третьої групи віднесено фреймворки, що являють собою набір
готових програмних компонентів, змінюючи і доповнюючи які можна
досягти бажаного функціоналу, наприклад, ASP.NET Zero. Перевагою
таких рішень є значно більший, у порівнянні із першими двома групами,
контроль над власним проєктом. Але часто фреймворки є
вузькоспеціалізовані або навпаки, мають занадто багато реалізованого
функціоналу, що підвищує складність подальшої розробки і робить
систему повільною.
На відміну від описаних сервісів, фреймворк, що пропонується,
надає максимальну гнучкість і можливість масштабування. Це
інструментарій, що допомагає конфігурувати систему згідно з
поставленою задачею, не перенасичений заздалегідь налаштованими
компонентами.
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Постановка задачі. Спроєктувати фреймворк, що спрощує розробку
серверного програмного забезпечення і може бути використаний у
якості основи для подальшої побудови інтернет-ресурсів.
Продемонструвати варіант використання спроєктованого фреймворку.
Проаналізувати переваги і недоліки отриманого рішення, визначити
зони подальшого розвитку проєкту.
Основний матеріал. Контент будь-якого інтернет-ресурсу можна
представити як множину об’єктів і взаємозв’язків між ними. Наприклад,
найпростіший за своїм функціоналом портал новин має статті, кожна з
яких складається із заголовка, тексту, зображень, посилань на інші
ресурси та джерела, тегів тощо. І, звичайно, кожна стаття має автора і
дату написання. Всі статті мають однаковий набір властивостей. Тому
можна представити статтю як окремий тип даних. Тип даних є
узагальненим описом усіх об’єктів певної категорії, шаблоном, що буде
використовуватися при створенні конкретних об’єктів. Чим більше
властивостей має тип даних, тим більше потенційного функціоналу
можна реалізувати на його базі. Статті можна сортувати за датою
публікації, переглядати статті конкретного автора, групувати за тегами
тощо. Маючи фреймворк, що дозволяє описувати типи даних, їх
властивості і операції, які кожна з властивостей підтримує, можна
значно спростити процес розробки інтернет-ресурсів.
Текстовий формат JSON є простим і гнучким форматом
представлення інформації. Для роботи із ним існує велика кількість
програмних засобів. Фреймворк, що пропонується, використовує
формат JSON для опису об’єктів і їх властивостей.
Розглянемо приклад. Необхідно описати тип даних «стаття» для
сайту новин. Стаття має заголовок, текст, дату і час публікації, теги. Тоді
його можна представити у форматі JSON у такий спосіб (рис. 1). Масив
об’єктів “attributes” містить опис всіх властивостей типу даних. Для
кожної властивості зазначено базовий тип даних: заголовок і текст статті
є текстовими значеннями, а список тегів є масивом, кожен елемент якого
є текстовим значенням. Слід зазначити, що базовим типом властивості
може бути як один із простих типів, що підтримується за замовченням
(ціле число, число з рухомою комою, рядок символів, логічний тип
даних), так і тип даних, описаний користувачем фреймворку.
Наприклад, базовим типом властивості «автор» може стати тип даних
«користувач», що міститиме не тільки ім’я, а й посилання на профіль і
контактні дані.
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Рисунок 1 – Опис типу даних «стаття» у форматі JSON

Маючи узагальнене поняття терміна «стаття» на програмному рівні,
можна створити веб-форму, що дозволить авторам додавати статті із
заголовком, текстом, датою і часом публікації, тегами. Створення
подібної веб-форми можна автоматизувати, реалізувавши автоматичну
генерацію форм на основі описаних типів даних.
Допрацюємо тип «стаття»: обмежимо максимальну довжину
заголовка двомастами п’ятдесятьма п’ятьма символами, обмежимо
максимальну кількість тегів п’ятьма тегами, а довжину кожного з них –
шістдесятьма чотирма символами, зазначимо, що дата і час створення
статті не можуть бути встановлені автором, а мають встановлюватися
системою автоматично як момент у часі, коли стаття була опублікована.
Крім того, зазначимо, що всі ці властивості, окрім списку тегів, є
обов’язковими для заповнення (рис. 2).
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Рисунок 2 – Опис типу даних «стаття» у форматі JSON із описом
додаткових обмежень його властивостей

Масив «validation» містить об’єкти, що складаються з ключа
правила валідації і значення. Ключ правила валідації дає змогу серверу
визначити
логіку
перевірки
значення.
Значення
поля
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«valueSettingPolicy» вказує на ключ політики встановлення значення.
Такі політики можна реалізувати як за допомогою серверного коду, так і
описавши політику як окремий тип даних, подібний до типу даних
«стаття».
Опишемо можливості сортування за датою створення і пошуку за
заголовком статті. Для цього додаємо до властивостей «createdAt» і
«title» поля «isSortable» і «isSearchable» зі значеннями «true» відповідно.
Таким чином, за допомогою JSON можна описувати складні типи
даних, їх властивості, описувати перевірку значень властивостей на
коректність та операції, що можуть бути здійснені над властивостями.
Проєктований фреймворк може обробляти такі JSON-описи. Для
кожного поля запрограмована логіка його обробки. Базова версія
фреймворку включає в себе певний набір доступних полів, які можна
використовувати для описів типів даних. Проте у користувачів є
можливість додавати власні поля та програмувати логіку роботи із ними.
Сервер, що базується на проєктованому фреймворку, надає HTTPінтерфейс для керування списком доступних типів даних та об’єктів за
допомогою будь-якого HTTP-клієнта, наприклад веб-сторінки,
комп’ютерного або мобільного застосунку.
Для більшості інтернет-ресурсів характерним явищем є
нерівномірний розподіл операцій зчитування і запису даних. Читання
статей на порталі новин або перегляд каталогу доступних товарів в
інтернет–магазині відбувається набагато частіше ніж публікація статті
або онлайн–купівля, тому операції зчитування інформації із баз даних
домінують у значній мірі. При цьому під час обробки операцій
зчитування швидкість є найбільш критичною, тому що швидкість
реакції системи на запити є важливим фактором, що впливає на її
сприйняття користувачами [6]. Сегрегація операцій зчитування і запису
даних надає можливість використовувати найбільш актуальні
інструменти і програмні продукти для різних типів операцій, що
дозволяє підвищити пропускну здатність системи [7]. Ця практика є
основою архітектури проєктованого фреймворку.
Система має два незалежні сховища даних: одне для операцій
зчитування, друге – для операцій запису даних. Під час запису даних
запускається сервіс синхронізації, що отримує нові дані і записує їх в
сховище даних для операцій зчитування. Це дасть змогу попередньо
підготовлювати дані для зчитування, будувати пошукові індекси,
оптимізувати їх для операцій сортування, фільтрації, пошуку задля
підвищення швидкості реагування системи на запити користувачів. Ці
сховища даних будуть використовуватися для зберігання створених
об’єктів, тоді як для описів типів даних передбачено окреме сховище.
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На рисунку 3 наведено базові компоненти фреймворку і схема
обміну даними між ними:
 сервер – надає HTTP-інтерфейс керування типами даних і
об’єктами;
 база даних для запису об’єктів – зберігає дані про створені
об’єкти у чистому вигляді;
 база даних для зчитування об’єктів – зберігає дані в
індексованому вигляді, підготовлені до операцій зчитування;
 база типів даних – зберігає опис доступних типів даних;
 сервіс синхронізації даних – забезпечує актуальність даних бази
даних для зчитування об’єктів.

Рисунок 3 – Діаграма компонентів фреймворку і обміну даними
між ними

Серверна логіка фреймворку реалізована на платформі .NET 6 і мові
програмування C#. У якості бази даних для запису об’єктів і бази типів
даних використано MongoDB, що дозволяє зберігати неструктуровані
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JSON-документи. База даних для зчитування об’єктів базується на
технології ElasticSearch, внутрішні оптимізації якої надають можливість
виконувати операції зчитування дуже швидко за умови коректної
попередньої підготовки даних. Однак, аналогічне рішення може бути
реалізовано за допомогою інших технологій, так як його структура
теоретично не накладає жодних технічних обмежень.
Перспективними напрямками розвитку фреймворку є розробка
системи автоматичної генерації веб-сторінок на базі описаних типів
даних, що може значно спростити розробку користувацького
інтерфейсу, та реалізація можливості опису бізнес-процесів, а не тільки
стану об’єкта. Наприклад, додавання користувачем товару в інтернетмагазині у кошик оновить об’єкт кошика користувача без необхідності
безпосередньо програмувати цей сценарій.
Серед технічних складнощів проєктованого фреймворку можна
визначити сценарій оновлення існуючого типу даних за умови існування
об’єктів, що базуються на попередній версії типу даних. У цьому
випадку необхідно оновити існуючі об’єкти до актуальної структури
даних. Наприклад, перша версія типу даних «стаття» мала властивість
«автор» із базовим типом «рядок символів», що містить ім’я та прізвище
автора. Але у другій версії розробник хоче змінити базовий тип на
інший, складний тип даних із властивостями «ім’я», «посилання на
профіль», «поштова адреса». На цьому етапі виникає питання: як
оновити існуючі записи авторів до нової структури даних? На даний
момент ведеться розробка механізму міграції даних, що вирішить дану
проблему.
Висновки. Спроєктовано фреймворк, що спрощує розробку
серверного програмного забезпечення, надаючи HTTP-інтерфейс для
опису типів даних і створення на їх основі об’єктів. Фреймворк
автоматично підготовлює і оптимізує дані для операцій зчитування,
пошуку, фільтрації і сортування відповідно до описаної структури типу
даних. Спроєктоване рішення може бути використане у якості основи
для подальшої побудови інтернет-ресурсів та має потенціал до розвитку.
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