
Платформа А2v10 
Загальна інформація 

Платформа А2v10 — результат 20-річної роботи на ниві створення         
бізнес-додатків. Особливість платформи полягає в тому, що вона не «класичним          
фреймворком», на якому можна писати що завгодно. Вона являє собою          
універсальне рішення саме для розробки бізнес-застосунків. І, на наш погляд,          
саме так повинна виглядати сучасна платформа для їх розробки та реалізації. 

Сучасний бізнес-застосунок характеризують: 

● Типовий візуальний дизайн та обмежені можливості його зміни; 
● Дуже щільна робота з реляційними БД (саме реляційними, як би не хотілося            

використовувати всілякі модні POST-SQL штучки); 
● Можливість розробляти бізнес-логіку і візуальні рішення фахівцями, які        

працюють на прикладному рівні; 
● Спрощення роботи з бізнес-задачами — класичний CRUD; 
● Робота зі складними бізнес-сутностями; 
● Бізнес-процеси; 
● Відділення прикладної логіки від платформи; 
● Можливість швидкого розгортання прикладної логіки без перекомпіляції і        

навіть без перезапуску програми; 
● Можливість роботи як в режимі web-застосунку, так і в режимі десктопної           

програми. 

Платформа A2v10 

Платформа A2v10 складається із декількох виконуючих середовищ (runtime), які         
інтерпретують (виконують) прикладні програми. 

Прикладний застосунок — це просто набір файлів в текстовому форматі. Ці файли            
можна редагувати в будь-якому текстовому редакторі. Виконавче середовище        
інтерпретує ці файли «на льоту». Ніякої компіляції не передбачено, хоча можна           
упакувати прикладне рішення в один файл (виключно для підтримки цілісності і           
спрощення розгортання). 



 

мал. 1 

На сьогоднішній день є два варіанти виконуючого середовища — набір бібліотек           
для запуску програми під управлінням Internet information Services (IIS) або в якості            
WebApp на платформі Microsoft Azure і виконуюча система десктопного застосунку          
(Мал. 1). 

 

 

Переваги 

Відкритий код 

Весь код платформи повністю відкритий і доступний на GitHub. 

Відкриті формати даних 

Платформа працює з класичними і зрозумілими структурами даних. Кожна         
властивість будь-якої сутності буде відображатися у відповідному полі таблиці БД.          
Такий підхід дозволяє з легкістю підключати до бази даних будь-які зовнішні           
інструменти (наприклад, бізнес-аналітику, механізми інтеграції з зовнішніми       
системами і т.д.). Класичні і прості структури даних до того ж призводять до             
невеликих розмірів БД, що дозволяє використовувати безкоштовні SQL-сервери        
редакції Express Edition. 

Компактність і швидкість роботи 

Виконавче середовище надзвичайно компактне і працює дуже швидко. Платформа         
спроектована і реалізована за принципом «нічого зайвого» і запускає та          
використовує лише те, що необхідно. Крім того, мінімізовано кількість запитів до           
сервера (враховується специфіка інтернету), коли встановлення з'єднання коштує        
«дорого» (довгий ping), а передача даних відносно «дешево». 

Масштабованість 



У браузер (або десктопну програму) завантажуються тільки ті дані, з якими           
безпосередньо працює користувач. Якщо в даний момент на екрані         
відображається документ, то в пам'яті браузера зберігається тільки цей документ (і           
звичайно, пов'язані з ним шаблони, моделі та інше). 

Хоча поточний прикладний додаток може містити тисячі моделей. Таким чином,          
швидкість роботи програми не залежить від розміру прикладного застосунку. 

Легкість розгортання та оновлення 

Фактично платформа являє собою набір бібліотек, які можуть бути просто          
скопійовані на робочий комп'ютер. Ніякої особливої інсталяції не потрібно. 

Виключно для зручності роботи є програми-інсталятори. Крім того, платформу         
можна встановити через пакетний менеджер NuGet. 

Оптимізована для хмари 

Тут мається на увазі розміщення прикладних програм саме в хмарному          
середовищі (Software as a Service), а не розміщення на віртуальних машинах у            
провайдерів. Оптимізація «для хмари» полягає в тому, що при проектуванні          
платформи враховувалися умови ціноутворення провайдерів. Таким чином,       
ресурси хмари використовуються по максимуму на кожен витрачений долар. 

Як приклад, можна сказати, що для розміщення типового застосунку з розміром БД            
до 50GB і нормальною роботою до 100 користувачів в хмарі Microsoft Azure            
(вважається найдорожчим провайдером!) цілком може вистачити суми до $ 200 на           
місяць. 

 

 

Робота з даними 

Внутрішні механізми платформи дозволяють роботу з будь-якими SQL-сумісними        
БД, в тому числі, і в мультитенантному середовищі. Система доступу до даних            
дозволяє звертатися до різних баз даних (в тому числі, і на різних серверах) в              
рамках однієї програми. 

Крім роботи, з SQL сумісними БД, система забезпечує роботу з No-SQL базами            
даних, які, зазвичай, використовуються для зберігання дуже великих обсягів         
неструктурованої інформації. 

Мультитенантність 

Система підтримує мультитенантність — можливість незалежно та ізольовано        
одночасно обробляти і обслуговувати запити декількох користувачів —        
передплатників в рамках одного примірника сервісу. Така архітектура кардинально         



знижує вартість обчислювальних ресурсів і сховища для рішень типу SaaS за           
рахунок максимально можливого використання розділеної інфраструктури. 

Масштабованість 

Система підтримує можливість роботи з розподіленими (в тому числі, географічно)          
базами даних. Мультитенантна архитектура з декількома сегментами забезпечує        
практично необмежену масштабованість і дуже високу стійкість. 

Еластичність 

Система підтримує розміщення баз даних в сервісі Azure SQL Database, в тому            
числі в еластичних пулах баз даних (elastic pools). Це дозволяє розділяти           
обчислювальні потужності між різними сегментами/базами даних і різко знизити         
вартість зберігання даних. Еластичні пули баз даних спільно використовують         
виділені ресурси, за рахунок цього досягається значна економія витрат на          
зберігання при змінних навантаженнях (практично всі бізнес-додатки генерують        
саме змінні навантаження). 

Безпека 

Підтримуються всі можливості безпеки, які надаються основною СУБД —         
шифрування на льоту, приховування даних, ролі доступу до БД і т.д. 

Незалежність від структури БД 

Платформа побудована таким чином, що для взаємодії з SQL-сервером завжди (!)           
викликаються тільки збережені процедури. Платформа ні в якому разі не виконує           
«сирий» SQL код. 

Такий підхід має безліч переваг: 

● Незалежність від структури БД. Системі все одно, з яких таблиць отримані           
дані. Вона взагалі нічого не знає про таблиці; 

● Можливість використовувати платформу для роботи з уже існуючими        
базами даних довільної структури; 

● Мінімізація звернень до сервера БД, що дуже важливо для роботи в           
хмарному оточенні; 

● Можливість збереження повних моделей довільної складності за одне        
звернення до сервера (використовуються табличні типи і оператор merge); 

● Безпека. Атаки типу SQL-injection неможливі в принципі. Дозволи видаються         
тільки на виконання збережених процедур. Всі класичні select/insert/update        
просто забороняються на рівні сервера; 

● Можливість автоматичної генерації тексту збережених процедур з опису        
моделі. Оскільки основна частина роботи з бізнес-сутностями шаблонна, це         
дозволяє генерувати до 90% коду автоматично. 

 



Прикладні програми 

Прикладні програми побудовані відповідно до концепції моделей. 

Модель об'єднує собою дані, бізнес-логіку і зовнішній вигляд. Бізнес-застосунок і є           
пов’язаними між собою моделями. 

Моделі (зазвичай за змістом) об'єднуються в кінцеві точки (endpoints), які мають           
адресу, за якою до них можна звернутися. 

Модель 

Модель зазвичай інкапсулює якусь бізнес-сутність високого рівня (наприклад,        
бухгалтерський документ). У процесі роботи вона може взаємодіяти з іншими          
моделями (наприклад — контрагент або товар). 

Модель включає в себе три необов'язкових елемента: 

● Дані 
● Поведінка 
● Зовнішній вигляд (форма) 

Дані 

Для отримання/оновлення даних платформа викликає збережені процедури, які        
повинні повернути дані та метадані в узгодженому форматі. З метаданих          
будується ієрархічна модель даних. 

Є механізм автоматичної перевірки правильності структури даних. 

Поведінка 

Поведінка моделі розробляється на мовах JavaScript/TypeScript (вибору немає, так         
як програми повинні використовуватись в браузері). 

У процесі формування моделі дані об'єднуються з шаблоном, що визначає          
поведінку моделі. В поведінку включаються команди, події, властивості, що         
обчислюються та валідатори (механізм перевірки достовірності). 

Події (на відміну від загальноприйнятих середовищ програмування) зв'язуються з         
даними, а не з зовнішніми елементами управління. Фактично модель цілком може           
існувати і без зовнішнього подання. 

Зовнішній вигляд 

Основною особливістю надання даних користувачу платформою А2v10 є        
декларативне зв'язування з даними. При цьому, оскільки дані є «реактивними», не           
доводиться дбати про оновлення призначеного для користувача інтерфейсу.        
Відображені дані завжди показують актуальні дані моделі. 



Ніяких інших способів взаємодії не передбачено. 

Відображення даних може бути написано на мові Xaml (що дуже прискорює           
розробку) або html (що додає гнучкості, але вимагає більш високої кваліфікації). 


