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Платформата	 Microsoft	 .NET	 е	 една	 от	 най-използваните	 при	
разработката	 на	 уеб	 приложения	 и	 предлага	 голям	 брой	 видове	
проекти	със	специфични	особености	и	изисквания.	Софтуерните	
компании	и	индивидуални	разработчици	следва	да	познават	осо-
беностите	им,	за	да	са	в	състояние	да	правят	подходящ	избор	при	
изграждане	на	нови	приложения	или	трансформиране	на	същест-
вуващи.
Статията	 разисква	 видовете	 проекти	 за	 уеб	 приложения,	 под-
държани	от	платформата	 .NET,	като	ги	анализира	и	сравнява	по	
основни	техни	характеристики.	Представени	са	факторите	и	из-
искванията,	които	влияят	при	избора	на	подходящ	тип	.NET	про-
ект.	Разработена	е	матрица	на	производителността	на	проектите.	
Предложена	е	методика	за	оценка	и	избор	на	подходящ	тип	уеб	
проект,	вкл.	с	използване	на	математически	апарат.
Разработените	 и	 предложени	 матрица	 на	 производителността	 и	
методика	 за	 избора	 на	 проект	 могат	 да	 подпомогнат	 избора	 на	
разработчиците	и	да	подобрят	ефективността	на	крайния	продукт.	
Направените	изводи	могат	да	се	използват	и	в	процеса	на	обуче-
ние	–	както	на	студенти,	така	и	на	специалисти	от	практиката.
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Въведение

Платформата	.NET	е	интегрирана	стратегия	и	набор	от	продукти	на	фирмата	
Microsoft,	 включващи	фреймуърк*	 за	изпълнение	на	 код,	 специализирани	 сър-
въри,	средства	за	разработка	и	езици	за	програмиране	(Microsoft,	2022B;	Prosise,	
2002).

.NET	и	фреймуъркът	.NET	Framework	са	обявени	като	нова	инициатива	през	
2000	г.	и	имат	първа	официална	версия	през	2002	г.	(Linnik,	2019).	Към	този	мо-
мент	Microsoft	владеят	основния	дял	на	пазара	при	средствата	за	разработка	като	
цяло	и	особено	при	десктоп	приложенията.	Една	от	основните	цели	на	инициа-
тивата	е	да	се	заемат	по-активни	позиции	специално	при	средствата	за	уеб	разра-
ботка	(Binstock,	2005;	Sulov,	2014).

С	 течение	на	 времето	платформата	 се	 развива	 динамично	 (Esposito,	 2008;	
Garcia,	 2009A),	 като	включва	възможности	 за	разработка	на	все	повече	видове	
приложения	–	десктоп,	уеб,	мобилни,	игри,	услуги,	за	Interenet	of	Things	(IoT)	–	
устройства,	инструменти	за	работа	и	хостване	в	облак,	за	изкуствен	интелект	и	
др.	

По	 отношение	 на	 разработването	 на	 уеб	 приложения	 през	 2014-2016	 г.	
Microsoft	обявяват	и	реализират	нов	фреймуърк	–	.NET	Core,	с	цел	по-добра	оп-
тимизация	и	мултиплатформеност	(Garcia,	2009B).	През	2020	г.	.NET	Framework	
и	.NET	Core	се	обединяват	и	използват	общото	кратко	наименование	.NET,	като	
се	поддържат	както	класическите,	така	и	новите	възможности.	По	този	начин	към	
момента	 .NET	предлага	14	различни	вида	проекти	за	разработка	на	уеб	прило-
жения	 (Microsoft,	 2022A;	Roth	 et	 al.,	 2022)	 –	 всеки	 един	 със	 свои	 специфични	
изисквания	и	особености,	и	се	превръща	в	една	от	най-използваните	платформи	
при	разработката	на	уеб	приложения	(Web	Tech	Survey,	2022;	Statista,	2022).	Ин-
дивидуалните	разработчици	и	компаниите	 следва	да	познават	особеностите	на	
различните	видове	проекти,	за	да	са	в	състояние	да	правят	подходящ	избор	при	
изграждане	на	нови	приложения	или	трансформиране	на	съществуващи,	което	не	
е	тривиална	задача	поради	разнообразието	от	влияещи	изисквания.

На	тази	основа	цел	на	настоящата	статия	е	да	се	представят,	анализират	и	
сравнят	основните	видове	проекти	за	уеб	приложения,	поддържани	от	платфор-
мата	.NET,	и	да	се	предложи	методика	за	избор	на	подходящ	проект	от	страна	на	
софтуерните	разработчици	при	отчитане	на	разнообразни	фактори.

*		Понятието	framework	понякога	се	превежда	на	български	в	специализираната	литература	
като	„рамка“,	 „среда“	или	„платформа“,	но	в	настоящата	статия	 за	яснота	е	предпочетено	
използването	му	като	заемка	–	„фреймуърк“.
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Основни видове проекти за уеб приложения в платформата .NET

Както	вече	беше	посочено,	видовете	проекти	за	уеб	приложения	в	платфор-
мата	 .NET	са	14,	но	 ако	 се	изключат	вариантите,	 които	нямат	 за	цел	цялостно	
приложение,	а	са	спомагателни	(като	например	библиотеки	с	класове,	за	тестване	
на	приложения	и	др.),	реално	алтернативите	могат	да	бъдат	сведени	до	6	основни	
(с	някои	допълнителни	опции	в	рамките	на	тях).	Тези	проекти	са	следните:

• ASP.NET	Web	Application;
• ASP.NET	Core	Web	App;
• ASP.NET	Core	with	Angular;
• ASP.NET	Core	with	React.js;
• Blazor	Server	App;
• Blazor	WebAssembly	App.
Основен	език	за	програмиране	на	бизнес	логиката	във	всички	изброени	про-

екти	на	.NET	е	C#.	За	някои	от	проектите	може	да	се	ползва	още	Visual	BASIC	
(макар	че	поддръжката	му	е	по-скоро	за	съвместимост	с	по-стари	приложения)	
или	F#	(който	пък	е	по-подходящ	за	специфичен	код,	нуждаещ	се	от	език	за	функ-
ционално	програмиране).	По-надолу	в	статията	ще	се	споменава	само	C#,	а	там	
където	Visual	BASIC	или	F#	могат	да	се	ползват	като	заместители,	това	ще	бъде	
посочено	в	бележка	под	линия.

ASP.NET	Web	Application	позволява	бързото	изграждане	на	класически	.NET	
Framework	 уеб	 приложения,	 единствено	 при	 които	 съществува	 възможност	 за	
ползването	на	визуален	дизайнер	на	интерфейса	с	контроли	и	работа	тип	„drag	
&	drop”,	наподобявайки	по-скоро	външния	вид	и	функционалността	на	десктоп	
приложение.	Разработчиците	могат	да	използват	и	HTML/CSS/JavaScript	за	по-
добре	изглеждащ	и	интерактивен	дизайн,	но	познаването	им	не	е	задължително.	
Взаимодействието	между	интерфейсните	 елементи	 (макар	и	 в	известна	 степен	
ограничено)	и	бизнес	логиката	се	създават	на	езика	за	програмиране	C#**.	При-
ложенията	могат	 да	 бъдат	 инсталирани	 на	 сървър	 под	 управлението	 (само)	 на	
операционната	система	Windows.	На	фиг.	1	е	показано	взаимодействието	между	
клиента	(браузъра	на	потребителя)	и	сървъра.

**	Или	като	алтернатива	Visual	BASIC	или	F#.
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Фиг. 1. Взаимодействие между клиент и сървър 
при ASP.NET Web Application

Източник: собствена разработка.
При	този	вид	проект	всяка	заявка	и	действие	от	страна	на	клиента	води	до	

цялостно	регенериране	и	изпращане	на	актуализиран	вариант	на	страницата	от	
страна	на	сървъра,	което	разтоварва	клиента,	но	натоварва	сървъра	и	мрежовата	
връзка	и	не	е	особено	ефективно	поради	цялостното	презареждане.

Проектите	ASP.NET	Core	Web	App,	ASP.NET	Core	with	Angular	и	ASP.NET	
Core	with	React.js	си	приличат	в	някои	отношения.	Те	се	базират	на	.NET	Core,	
интерфейсът	се	изгражда	в	текстов	режим	с	помощта	на	HTML/CSS	и	допълни-
телен	език	и	технология	на	Microsoft,	наречен	Razor.	За	взаимодействие	между	
интерфейсните	елементи	се	разчита	на	JavaScript,	а	за	реализиране	на	бизнес	ло-
гиката	–	на	езика	за	програмиране	C#.	Съществува	възможност	за	използване	на	
фреймуърците	Angular	или	React	от	страна	на	разработчиците,	които	имат	опит	с	
тях.	Приложенията	могат	да	бъдат	инсталирани	на	сървъри	под	управлението	на	
Windows,	MacOS	или	Linux.	На	фиг.	2	е	показано	взаимодействието	между	кли-
ента	и	сървъра	при	тези	видове	проекти.
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Фиг. 2. Взаимодействие между клиент и сървър 
при ASP.NET Core приложенията

Източник: собствена разработка.
Началната	заявка	от	клиента	води	до	изпращане	на	цялата	страница	от	стра-

на	на	сървъра.	Впоследствие	сценариите	могат	да	бъдат	различни.	Част	от	дейст-
вията	на	потребителя,	които	са	например	взаимодействие	с	интерфейса	на	стра-
ницата,	биха	могли	да	се	осъществят	и	без	връзка	със	сървъра,	чрез	изпълнение	
на	JavaScript	от	страна	на	браузъра.	За	други	действия,	особено	такива,	касаещи	
реализиране	 на	 някаква	 бизнес	 логика,	 се	 налага	 взаимодействие	 със	 сървъра,	
който	може	да	върне	актуализиран	вариант	на	страницата	или	само	данни	при	
използване	на	уеб	услуги.	Цялостно	погледнато	сървърът	и	мрежовата	връзка	по-
лучават	разтоварване	(в	сравнение	с	варианта	при	.NET	Framework,	представен	
на	фиг.	1),	макар	че	определени	взаимодействия	могат	да	натоварят	допълнително	
браузъра	и	съответно	клиентското	устройство,	тъй	като	се	извършват	от	него.	

Относително	най-скоро	във	времето	се	появяват	проектите	Blazor	Server	App	и	
Blazor	WebAssembly	App.	Новото	при	тях	е	технологията	Blazor,	която	позволява	на	
разработчиците	да	използват	само	езика	C#	–	както	за	бизнес	логиката,	така	и	за	по-
интерактивно	взаимодействие	с	интерфейса,	без	необходимост	да	се	знае	и	ползва	
JavaScript.	В	същото	време	интерфейсът	все	така	се	изгражда	в	текстов	режим	с	по-
мощта	на	HTML/CSS	и	Razor,	а	като	сървър	се	поддържат	Windows,	MacOS	и	Linux.

На	фиг.	3	е	показано	взаимодействието	между	клиента	и	сървъра	при	Blazor	
Server	App.
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Фиг. 3. Взаимодействие между клиент и сървър 
при Blazor Server App приложенията

Източник: собствена разработка.
Началната	заявка	от	клиента	води	до	изпращане	на	цялата	страница	от	стра-

на	на	сървъра,	а	последващи	взаимодействия	–	било	по	отношение	на	интерфейса	
или	бизнес	логиката	–	водят	до	комуникация	със	сървъра,	който	изпраща	само	
актуализираните	данни/част	от	страницата.	По	този	начин	клиентът	е	разтоварен	
максимално.	Мрежовата	 връзка	 и	 сървърът	 са	 по-разтоварени	 в	 сравнение	 със	
ситуацията	при	.NET	Framework	(представена	на	фиг.	1),	но	са	по-натоварени	в	
сравнение	с	ASP.NET	Core	(фиг.	2).

На	фиг.	4	е	показано	взаимодействието	между	клиента	и	сървъра	при	Blazor	
WebAssembly	App.
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Фиг. 4. Взаимодействие между клиент и сървър 
при Blazor WebAssembly App приложенията

Източник: собствена разработка.
Началната	заявка	от	клиента	води	до	изпращане	на	цялата	страница	от	стра-

на	на	сървъра,	както	и	на	целия	необходим	код	за	работа	на	страницата.	Това	е	
възможно	благодарение	на	технологията	WebAssembly,	при	която	кодът,	написан	
от	разработчика,	се	транслира	и	после	компилира	до	вариант,	който	се	изпълня-
ва	изцяло	от	браузъра	на	клиента	без	необходимост	от	връзка	със	сървъра	след	
първоначалното	зареждане	(Šipek	et	al.,	2021).	Това	натоварва	клиента,	но	разто-
варва	в	много	голяма	степен	сървъра	и	мрежата	в	сравнение	с	всички	предходно	
разглеждани	варианти.	

В	същото	време	редица	дейности	не	биха	били	възможни,	ако	последваща	
връзка	със	сървъра	липсва	–	напр.	използване	на	база	от	данни,	която	се	съхраня-
ва	на	сървъра.	В	подобни	ситуации	е	възможно	да	се	създадат	уеб	услуги	и	интер-
фейс	към	тях,	работещи	на	сървъра,	към	които	клиентското	приложение	да	се	об-
ръща	при	необходимост	и	да	изпраща	и	получава	данни,	да	заявява	допълнителна	
сървърна	обработка	и	др.	(Whitesell,	Richardson	and	Groves,	2022).	По	този	начин	
е	възможно	да	се	комбинират	някои	от	предимствата	на	други	видове	проекти,	из-
бягвайки	някои	от	недостатъците	им,	но	това	не	е	валидно	при	всички	сценарии.
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Сравнение на проектите за уеб приложения и методика  
за избор на подходящ вид

Когато	софтуерните	компании	или	индивидуални	разработчици,	използващи	
платформата	.NET,	започват	работа	по	ново	уеб	приложение	или	по	усъвършенст-
ване	и	трансформиране	на	съществуващо,	те	са	изправени	пред	необходимостта	
да	направят	подходящ	избор	на	вид	проект.	В	основата	на	вземането	на	целесъ-
образно	решение	е	познаването	на	основните	особености	на	различните	видове	
проекти	и	отчитане	на	най-важните	фактори	и	изисквания	при	разработката	на	
бъдещата	система.

На	основата	на	разгледаните	в	т.	1	особености	на	поддържаните	от	платфор-
мата	 .NET	видове	уеб	проекти	в	табл.	1	е	представено	обобщено	сравнение	на	
техните	най-съществени	характеристики.

Таблица 1
Основни характеристики на уеб проектите, 

поддържани от платформата .NET

Тип проект Дизайн на 
интерфейса

Необходими езици Изпълнява се на Необхо-
дим 

сървър

ASP.NET	Web	
Application

Визуален	
дизайнер	и/
или	текстов

C#***	(HTML,	CSS,	
JavaScript	 

за	по-добър	и	инте-
рактивен	дизайн)

Сървъра	(отчасти	 
на	клиента,	ако	се	
ползва	JavaScript)

Windows

ASP.NET	Core	
Web	App Текстов C#1,	HTML,	Razor,	

JavaScript Сървъра	и	клиента
Windows,	
MacOS,	
Linux

ASP.NET	Core	
Web	App	with	

Angular
Текстов C#1,	HTML,	Razor,	

JavaScript,	Angular Сървъра	и	клиента
Windows,	
MacOS,	
Linux

ASP.NET	Core	
Web	App	with	

React.js
Текстов C#1,	HTML,	Razor,	

JavaScript,	React Сървъра	и	клиента
Windows,	
MacOS,	
Linux

Blazor	Server	
App Текстов C#,	HTML,	Razor Сървъра	и	клиента

Windows,	
MacOS,	
Linux

Blazor	
WebAssembly	

App
Текстов C#,	HTML,	Razor

Клиента	(на	сървъра	
при	необходимост	

чрез	услуги)

Windows,	
MacOS,	
Linux

***	Или	като	алтернатива	Visual	BASIC	или	F#.
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По	отношение	на	създаването	на	всяко	софтуерно,	вкл.	уеб,	приложение	се	
дефинират	редица	изисквания,	но	изпълнението	на	част	от	тях	не	е	свързано	с	
конкретен	вид	проект	в	платформата	за	разработка.	Основните	фактори	и	изиск-
вания,	които	имат	връзка	с	избора	на	вида	уеб	проект	при	използването	на	плат-
формата	.NET,	са	следните	(Damir,	2022;	Spec	India,	2022):

• предишен	опит	и	познания	на	разработчиците;
• сървър	и	неговата	операционна	система;
• натоварване	на	сървъра;
• натоварване	на	мрежовата	връзка	(необходима	честотна	лента);
• натоварване	на	клиента.
Предишният	опит	и	познания	на	разработчиците	са	важен	фактор,	тъй	като	

компаниите	не	са	в	състояние	да	наемат	нови	служители	за	всеки	един	нов	про-
ект,	а	индивидуалните	разработчици	не	биха	имали	време	и	възможност	да	изучат	
всички	възможни	технологии.

Ако	компанията	използва	платформата	.NET	за	създаване	на	уеб	приложе-
ния,	това	предполага,	че	нейните	разработчици	имат	опит	с	езика	за	програми-
ране	C#,	а	също	с	HTML	и	CSS.	В	такъв	случай	влияние	може	да	окаже	дали	те	
познават	и	ползват	някой	от	фреймуърците	Angular,	или	React	 (изискващи	зна-
чителна	предварителна	подготовка)з,	или	основите	на	JavaScript.	Следователно	
някои	 от	 разгледаните	 видове	 .NET	 проекти	могат	 да	 отпаднат	 като	 възможна	
алтернатива	при	липса	на	подготвени	кадри.

Всяко	уеб	приложение	се	нуждае	от	сървър,	на	който	да	бъде	хоствано.	Без	
значение	дали	той	ще	бъде	собствен,	или	нает	като	стандартна	или	облачна	ус-
луга,	определящи	са	операционната	система	и	поддръжката	на	 .NET	от	страна	
на	сървъра.	Единствено	при	ASP.NET	Web	Application	проектите	поддръжката	е	
ограничена	само	до	Windows,	следователно,	ако	сървърът	не	е	под	управлението	
на	Windows,	следва	да	се	избере	някой	от	останалите	видове	проекти.

Обобщено	погледнато	изискванията	по	отношение	на	първите	два	фактора	
биха	могли	да	доведат	до	отпадане	на	възможността	за	ползване	на	някои	от	ви-
довете	проекти.

Натоварването	на	сървъра,	мрежовата	връзка	и	клиента	от	своя	страна	за-
висят	от	редица	особености,	свързани	със	сложността	и	мащабите	на	приложе-
нието,	 общия	 брой	 потребители,	 едновременния	 брой	 потребители,	 обема	 на	
прехвърляните	по	мрежата	 данни,	 характеристиките	на	 сървъра	или	облачната	
услуга,	очакваните	клиентски	устройства	и	др.,	чиито	възможни	комбинации	са	
практически	безкрайни.

Влиянието	на	вида	проект	върху	натоварването	е	в	пряка	връзка	с	реализа-
цията	на	взаимодействието	с	интерфейса	и	разпределението	му	между	клиента	и	
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сървъра.	Тъй	като	това	влияние	не	може	да	бъде	измерено	в	съществуващи	мерни	
единици,	предлагаме	разработена	от	нас	оценка	и	матрица	на	натоварването,	кое-
то	оказва	всеки	един	от	видовете	проекти	върху	основните	фактори.	

Оценките	са	в	относителни	числови	стойности	от	1	(най-ниско	натоварване)	
до	4	(най-високо	натоварване).	Получените	стойности	се	базират	на	документа-
цията	 на	 платформата	 (Microsoft,	 2022A),	 съществуващи	 изследвания	 (Rashidi	
and	Segelström,	2021;	Whitesell,	Richardson	and	Groves,	 2022;	Šipek	 et	 al.,	 2021;	
Himschoot,	2022),	а	също	и	на	тестове	на	автора.	Обобщените	данни	са	предста-
вени	в	табл.	2.

Таблица 2
Матрица на производителността на отделните типове уеб приложения

Тип проект Натоварване 
на сървъра

Натоварване 
на мрежовата връзка

Натоварване 
на клиента

ASP.NET	Web	
Application 4 4 1

ASP.NET	Core	Web	
App 2 2 3

ASP.NET	Core	Web	
App	with	Angular 2 2 3

ASP.NET	Core	Web	
App	with	React.js 2 2 3

Blazor	Server	App 3 3 2
Blazor	WebAssembly	
App 1 1 4

С	цел	подпомагане	на	избора	на	тип	.NET	проект	за	уеб	приложение	сме	раз-
работили	и	предлагаме	следната	методика	и	последователност	от	стъпки:

Въз	основа	на	предишния	опит	на	разработчиците	да	се	отсеят	проекти,	кои-
то	те	не	биха	могли	да	реализират	(напр.	изискващите	задълбочено	познание	на	
Angular	и/или	React,	ако	такива	познания	липсват).

Въз	основа	на	избрания	сървър/хостинг/облачна	услуга	да	се	отсеят	проекти,	
които	той	не	поддържа	(напр.	ASP.NET	Web	Application,	ако	сървърът	не	е	под	
управлението	на	Windows;	възможно	е	сървърът	да	не	поддържа	и	някои	от	дру-
гите	видове	проекти).

Да	се	формират	оценки	по	отношение	на	изискванията	към	натоварване	на	
сървъра,	клиента	и	мрежовата	връзка,	които	могат	да	бъдат	в	същата	скала	като	
използваната	в	матрицата	(от	1	до	4).	При	формирането	на	оценките	следва	да	се	
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ползва	опитът	на	проектантите	и	да	се	проучат	изискванията	на	клиента.	Оценки-
те	могат	да	бъдат	съпроводени	и	с	формални	тегла	(тежести),	които	да	отразяват	
приоритети	в	тяхното	изпълнение,	също	основани	на	направения	анализ.

На	база	на	резултатите	от	стъпка	3	и	разработената	от	нас	матрица	(табл.	2)	
да	се	оценят	видовете	проекти,	които	са	останали	възможни	след	филтрирането	
от	стъпки	1	и	2.	Оценката	може	да	се	извърши	чрез	таблично	съпоставяне	или	
чрез	изчисление,	като	и	в	двата	случая	може	да	се	приложи	и	допълнително	фил-
триране	при	очевидни	несъответствия.	При	липса	на	тегла	предлагаме	оценката	
да	бъде		пресметната	по	следната	формула:

                 (1)
където:

EP(k)	 –	 оценка	 на	 приложимостта	 на	 проект	 от	 вида	 k	 (например	 Blazor	
Server	App);

Ri	–	изискване	към	натоварването	на	компонент	i	(например	сървъра);
Vki	–	натоварване	на	компонент	i	от	проект	от	вида	k	(взет	от	предложената	

в	табл.	2	матрица).
При	 използването	 на	 тегла	 предлагаме	 оценката	 да	 бъде	 пресметната	 по	

следната	формула:

             (2)

където:
EP(k)	 –	 оценка	 на	 приложимостта	 на	 проект	 от	 вида	 k	 (например	 Blazor	

Server	App);
Ri	–	изискване	към	натоварването	на	компонент	i	(например
сървъра);
Wi	–	тегло	по	отношение	на	изискването	към	натоварването	на	компонент	i;
Vki	–	натоварване	на	компонент	i	от	проект	от	вида	k	(взет	от	предложената	

в	табл.	2	матрица).
Ако	се	използва	някоя	от	разработените	от	нас	формули,	то	в	резултат	за	все-

ки	тип	проект	ще	се	получи	по	една	числова	стойност,	оценка	на	приложимост,	
като	 по-високите	 стойности	 означават	 и	 по-добра	 приложимост	 на	 съответния	
тип	към	конкретните	ситуация	и	изисквания.
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Заключение

Разгледаните	особености	на	съществуващите	видове	проекти	за	разработка-
та	на	уеб	приложения	в	рамките	на	платформата	.NET	и	тяхното	сравнение	показ-
ват,	че	те	притежават	различни	характеристики	и	не	може	да	бъде	определен	уни-
версално	и	еднозначно	най-подходящ	или	добър	такъв.	Софтуерните	компании	и	
индивидуални	разработчици	следва	да	оценяват	алтернативите	според	конкрет-
ните	изисквания	на	бъдещия	проект	и	съществуващите	техни	познания	и	умения.

Разработените	и	предложени	от	нас	матрица	на	производителността	на	ви-
довете	уеб	приложения	и	методика	за	избор	на	проект	с	формули	за	изчисление	
на	оценката	на	приложимост	могат	да	подпомогнат	разработчиците	и	да	подобрят	
ефективността	на	крайния	продукт.	Методиката	и	направените	изводи	могат	да	се	
използват	и	в	процеса	на	обучение	–	както	на	студенти,	така	и	на	специалисти	от	
практиката.
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APPLICATION OF THE .NET PLATFORM PROJECTS  
FOR WEB DEVELOPMENT

Vladimir SULOV

Abstract

The	Microsoft	.NET	platform	is	one	of	the	most	popular	in	web	application	development	
and	offers	a	large	number	of	types	of	projects	with	specific	features	and	requirements.	Software	
companies	and	individual	developers	need	to	know	their	specifics	to	be	able	to	make	appropriate	
choices	when	building	new	applications	or	transforming	existing	ones.

The	 article	 discusses	 the	main	 types	 of	web	projects	 supported	 by	 the	 .NET	platform,	
analyzing	and	comparing	them	by	their	main	characteristics.	The	factors	and	requirements	that	
influence	the	selection	of	the	appropriate	type	of	.NET	project	are	presented.	A	matrix	of	project	
productivity	has	been	developed.	A	methodology	for	evaluation	and	selection	of	an	appropriate	
type	of	web	project,	incl.	using	a	mathematical	apparatus	is	developed.

The	developed	and	proposed	productivity	matrix	and	project	selection	methodology	can	
help	the	choice	of	developers	and	improve	the	efficiency	of	the	final	product.	The	conclusions	
drawn	can	be	used	in	the	learning	process	of	both	students	and	practitioners.

Keywords: web	applications,	the	.NET	platform,	software	projects,	selection	methodology.


