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Анотація. Розглянуто застосування архітектури портів та адаптерів 

(інші назви цибулинна, шарувата, гексагональна) в ітеративній розробці 
програмного забезпечення відповідно до вимог, які надходять в хронологічному 
порядку на практичному прикладі. Кожна ітерація підкріплена схемою 
архітектури, виниклими проблемами і їх вирішенням. Показана доцільність 
застосування розглянутої архітектури при ітеративній розробці програмного 
забезпечення з обмеженнями по часу. Розроблено систему збору даних про 
концентрацію вуглекислого газу середовища і температуру повітря в режимі 
реального часу з розподіленої мережі датчиків з заданою геолокацією для 
медичних закладів. Відомості про датчики (ідентифікатор, дата введення 
в експлуатацію та дата закінчення експлуатації) розмістити в таблиці Google 
Sheets. Данні з датчиків збирати на сервері сервісом з REST інтерфейсом. 
Досліджено процес ППЗ в конкретному проекті з суттєвими обмеженнями по 
часу, застосовуючи правила і принципи, які закладені в архітектурі портів та 
адаптерів, при цьому, використовуючи основні метрики, зробити оцінку 
складності додавання нового функціоналу, тестування, паралельної розробки, 
швидкості та простоти розробки; зробити висновки відносно умов, коли 
доцільно застосовувати обраний підхід до проектування ПЗ, та відносно 
здатності такого підходу сприймати зміни вимог до ПЗ. 

Архітектуру портів та адаптерів корисно використовувати, якщо 
у системи буде безліч зовнішніх інтеграцій (сервіс пошти, Push-повідомлення, 
БД, система ведення звітів і т. п.). Односторонній зв’язок з адаптерами га-
рантує цілісність головної алгоритмічної частини програми.Архітектура  
портів та адаптерів дає можливість паралельної розробки за рахунок малої 
зв’язності між шарами. Глибоке знання предметної області дозволяє відразу 
правильно визначити шар домену. Побудова структури системи, яка 
оптимально відображає предметну область, потребує найбільших затрат 
часу, при цьому, виправлення помилок, допущених на етапі визначення шарів 
системи (інтерфейсів і систем взаємодії), дорого коштуватиме 
в майбутньому. Тестування доменної логіки відбувається швидко за рахунок 
Unit-тестів, інші тести писати легко за рахунок малої зв’язності між шарами. 
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Дана архітектура не є кардинально новим підходом, але вона бере найкраще 
з OOP, SOLID, DDD і визначає як застосувати ці принципи в найкращий спосіб. 

Ключові слова: порти та адаптери, гексагональна архітектура, 
шарувата архітектура, цибулинна архітектура, ітеративна розробка, 
програмне забезпечення (ПЗ), проектування програмного забезпечення (ППЗ).  
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Abstract. The application of ports and adapters architecture (other names bulbous, 

layered, hexagonal) in iterative software development is considered in accordance with 
the requirements that come in chronological order in the practical example. Each 
iteration is supported by the schema architecture, problems encountered and their 
solution. The expediency of using the considered architecture in the iterative 
development of software with time constraints is shown. The system of collecting data 
on the concentration of carbon dioxide of the environment and air temperature in real 
time from a distributed network of sensors with a predetermined geolocation for medical 
institutions was developed. Put sensor information (ID, commissioning date and end 
date) in the Google Sheets spreadsheet. The data from the sensors should be collected 
on the server by REST service. The process of PPP in a specific project with significant 
time constraints is investigated, applying the rules and principles laid down in the 
architecture of ports and adapters, using the basic metrics to evaluate the complexity 
of adding new functionality, testing, concurrent development, speed and ease of 
development; draw conclusions about the conditions when it is appropriate to apply the 
chosen software design approach, and the ability of such an approach to perceive 
software requirements changes. 

The architecture of ports and adapters is useful if the system has many external 
integrations (mail service, push messages, databases, reporting system, etc.). The 
one-way communication with adapters guarantees the integrity of the main algorithmic 
part of the program. A thorough knowledge of the domain allows you to immediately 
determine the domain layer. Building a system structure that optimally reflects the 
domain requires the most time, and it will be costly in the future to correct errors made 
during the process of defining system layers (interfaces and systems). Domain logic 
testing is fast due to Unit tests, other tests are easy to write due to the small connectivity 
between layers. This architecture is not a completely new approach, but it takes the 
best of OOP, SOLID, DDD and determines how to apply these principles in the best 
way. 

Keywords: рorts and adapters, hexagonal architecture, layered architecture, bul-
bous architecture, iterative development, software, software design. 
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Вступ 
Проблема зниження витрат на внесення змін і додавання функціональності 

в програмне забезпечення (ПЗ) в процесі розробки та супроводі набуває тим біль-
шого значення, чим більш складним воно стає. Наразі спостерігається підвищений 
інтерес до ітеративних підходів, які дозволяють значно знизити ризики на ранніх 
етапах розробки ПЗ і ефективно використати накопичений досвід [1, 8]; тобто 
обумовлюють застосування архітектури ПЗ з низькою вартістю внесення змін 
і додавання функціональності ПЗ. Разом з тим, докладних досліджень щодо 
проектування програмного забезпечення (ППЗ) крок за кроком з використанням 
архітектури портів та адаптерів, як це відбувається на практиці, немає.  

Тому на меті цієї роботи покроково дослідити процес ППЗ в конкретному 
проекті з суттєвими обмеженнями по часу, застосовуючи правила і принципи, які 
закладені в архітектурі портів та адаптерів, при цьому, використовуючи основні 
метрики, зробити оцінку складності додавання нового функціоналу, тестування, 
паралельної розробки, швидкості та простоти розробки; зробити висновки 
відносно умов, коли доцільно застосовувати обраний підхід до проектування ПЗ, 
та відносно здатності такого підходу сприймати зміни вимог до ПЗ. 

 
Про архітектуру порти та адаптери 
Порти та адаптери, гексагональна, цибулинна та шарувата архітектури 

засновані на використанні домену в якості ядра програми. Схематично вони схожі 
між собою: мають шари, домен в якості ядра, зв’язок із зовнішніми системами, 
рівень додатку для координації поведінки доменної логіки, і рівень фреймворку 
(рис. 1). 

Ідея архітектури портів і адаптерів докладно обговорена в статті Mark See-
mann [7], і вона полягає в тому, що порти являють собою кордони додатку. Порт — 
це те, що взаємодіє із системою зовні: користувацькі інтерфейси, черга 
повідомлень, база даних (БД), файли, запрошення командного рядка і т.д. У той 
час як порти є інтерфейсом додатків, адаптери забезпечують трансляцію між 
портами і моделлю додатку. 

Проектування ПЗ повинно відповідати вимогам, які накладає архітектура портів 
та адаптерів; тобто програма розбивається на різні рівні (шари) таким чином, що 
кожний новий рівень встановлюється на нижній рівень [2, 6, 7]. Для забезпечення 
зв’язку з встановленими вище рівнями використовуються стандартні архітектурні 
шаблони [6,9]. Код доменної області зосереджується в самому нижньому рівні — 
ядрі системи та відокремлюється від технічної реалізації, інтерфейсу користувача, 
прикладних операцій та інфраструктури [2, 6, 7]. При цьому доменна модель (ядро 
системи) з високим ступенем корелює з прикладною областю [6, 7]. 

 
Постановка задачі 
В контексті IoT (Internet of Things) проекту розробити систему збору даних про 

концентрацію вуглекислого газу середовища і температуру повітря в режимі 
реального часу з розподіленої мережі датчиків з заданою геолокацією для 
медичних закладів. Відомості про датчики (ідентифікатор, дата введення 
в експлуатацію та дата закінчення експлуатації) розмістити в таблиці Google 
Sheets. Данні з датчиків збирати на сервері сервісом з REST інтерфейсом.  
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Додаткові умови: система потрібна терміново, доопрацювання системи 
здійснюється в процесі експлуатації без перерви в роботі.  

 

 
 

Рис. 1. Схематичне зображення архітектури порти та адаптери у вигляді гексагону [2] 
 
Рішення задачі 
Використаємо ітеративну модель розробки ПЗ: уточнюючи постановку задачі 

на кожній ітерації як вимоги до системи та зробити аналіз проблем, які можуть 
в подальшому завадити експлуатації системи. 

 
Ітерація 1 
Вимоги до системи: 
● Зробити терміново систему збору даних про концентрацію вуглекислого газу 

середовища і температуру повітря в режимі реального часу. 
● Передбачити інформування відповідальних осіб про припинення роботи 

певних датчиків, данні з яких перестали приходити на сервер, на електронну пош-
ту з часом останньої активності датчика(ів).  

Рішення: обрати без-архітектурний підхід, ідентифікатори датчиків, адреси 
електронної пошти та параметри системи розмістити безпосередньо у програм-
ному коді. 

Таким чином, алгоритм рішення обрано простим, програмні модулі тісно 
переплетені один з одним і доменної логікою (рис. 2). 

Аналіз 
На коротку перспективу система працює в рамках поставленої задачі. 
Проблеми, які в перспективі зроблять систему непрацездатною: 
● Параметри, які з високою ймовірністю можуть змінюватися (адреси і іден-

тифікатори), знаходяться в коді.  
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● Код відправки повідомлень (SMTP) і отримання даних з датчиків (HTTP-за-
пити) переплетений з доменної логікою (аналіз даних). У разі зміни однієї частини 
пошкоджуються інші. 

 
 

Рис. 2. Схема ітерації 1 
Ітерація 2 
Вимоги до системи: 
● Додати можливість змінювати список електронних адрес одержувачів. 
● Додати можливість змінювати час, по закінченню якого датчик вважається 

несправним. 
На даному етапі без-архітектурний підхід перестає працювати і потрібно 

зробити рефакторинг коду застосовуючи архітектуру портів та адаптерів 
(гексагональна архітектура). 

Явні кандидати на роль адаптерів — система відправки повідомлень, 
отримання конфігурацій і взаємодія з БД даних датчиків — саме ті частини 
системи, які можуть змінюватися в майбутньому і не є прикладної моделлю. 
Винесено їх в окремий шар системи. Порти в даному випадку є SMTP (для 
повідомлень), Google Sheets (для конфігурації) і REST (для даних датчиків). 
Результат рефакторингу можна побачити на рис. 3. Також на рис. 3 присутній 
планувальник (Scheduler) — зовнішній сервіс, який активує програму з певним 
інтервалом. 

 
Аналіз 
Одна з основних проблем полягає в правильному (оптимальному) визначенні 

меж шарів додатків і їх інтерфейсів. Помилки в майбутньому призведуть до ре-
факторингу інтерфейсів, а це одна з найдорожчих операцій, яка вимагає 
втручання в більш ніж одну систему. Правильна (оптимальна) архітектура для 
внесення змін вимагає мінімум зусиль. Таким чином архітектура на рис. 3 
отримана після декількох спроб обрати кращу. 

Ітерація 3 
Вимоги до системи. 
● Додати можливість оновлювати список датчиків, які додали до мережі (на 

локацію). 
Оскільки список датчиків зберігаються в табличному вигляді на Google Sheets. 

Маючи готові фреймворки для роботи з даним сервісом треба просто додати 
адаптер для потрібної таблиці. Рис. 4 відображає цю зміну. 
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Рис. 3. Архітектура після рефакторингу 
 
 

 
 

Рис. 4. Архітектура системи після додавання адаптеру до таблиці з датчиками 
 

Аналіз. 
Даний тип архітектури не гарантує чистоти функцій, якщо розробка ведеться 

з використанням об’єктно-орієнтованих мов програмування, на відміну від 
функціональних (Haskell), що в свою чергу призводить до випадкових залежностей 
(підвищення зв’язності) [7]. Складні типи архітектур, включаючи порти та адаптери, 
шаруваті архітектури, вимагають від програміста зберігати їй «вірність до кінця». 

Важливо зауважити, що програмістам початкового і середнього рівнів слід 
віддавати на реалізацію «прикордонні» частини системи (тобто адаптери), які 
в разі помилки легко змінити або замінити, так як їх реалізація відокремлена 
інтерфейсом і ніяк не впливає на доменну логіку. Програмістам вищого рівня слід 
займатися внутрішніми шарами системи. Сама архітектура підштовхує команду 
на розподіл праці і паралельну розробку. 

 

Ітерація 4 
Вимоги до системи. 
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● Додати можливість задавати проміжок часу, інтервал вимірювань, та 
граничні значення показань з датчиків, і у разі виходу останніх за межі 
припустимих значень, виконати дії: відправити результат на електронну пошту, 
записати результат в БД або систему звітів. 

 
Аналіз 
Такі вимоги не просто ускладнюють (змінюють) поточну функціональність (для 

чого достатньо було б працювати тільки з адаптерами), а створюють новий так 
званий use case — потребу перевіряти дані на граничні значення і записувати 
результат в систему звітів (окрім відправки повідомлення на електронну пошту). 
В таких випадках говорять про рівень Application (use case management), який 
зображений на рис. 5. На даному рівні відбувається координація роботи системи 
в контексті певного use case. Саме він відповідає на питання коли (коли почати 
транзакцію, коли відправити повідомлення), в той час як рівень фреймворків 
(включаючи адаптери) відповідає на питання як. Тепер кожен use case виділений 
явно на рівні Application. 

 
 

Рис. 5. Архітектура з урахуванням останніх вимог 
 

Зв’язки між шарами системи чітко визначені і прагнуть всередину системи. 
Рис. 5 не відображає це, тому що призначений для відображення рівня абстракції 
доменної області.  

Зате на рис. 6 видно, що виклики відбуваються в сторону шару фреймворків 
і адаптерів, але вони ніколи не будуть викликати доменну логіку. Саме таке 
розмежування дозволяє досягти гнучкості при замінах вимог до системи. Також це 
гарантує, що зміни в адаптерах ніколи не зламають основну алгоритмічну частину 
програми. Цей спосіб зменшення зв’язності модулів відомий як Dependency 
Inversion Principle (принцип інверсії залежностей), входить в п’ятірку принципів 
SOLID, cформульованих Робертом Мартіном так: «Код повинен залежати від 
абстракцій, але не від реалізацій» [4]. 
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Тестування 
Тестувати таку систему просто завдяки слабкій зв’язності: внутрішній шар 

системи де знаходиться доменна логіка не має в собі прямих викликів верхніх 
шарів, тому для повноцінного тестування досить набору Unit-тестів. Це означає, 
що основна логіка домену буде завжди швидко і добре протестована. Системне 
і інтеграційне тестування можна виконувати із зовнішніх шарів. 

 
 

Рис. 6. Діаграма послідовності відображає зв’язок між шарами 
 
Висновок 
● Архітектуру портів та адаптерів корисно використовувати, якщо у системи 

буде безліч зовнішніх інтеграцій (сервіс пошти, Push-повідомлення, БД, система 
ведення звітів і т. п.). 

● Односторонній зв’язок з адаптерами гарантує цілісність головної 
алгоритмічної частини програми. 

● Архітектура портів та адаптерів дає можливість паралельної розробки за 
рахунок малої зв’язності між шарами. 

● Глибоке знання предметної області дозволяє відразу правильно визначити 
шар домену. 

● Побудова структури системи, яка оптимально відображає предметну 
область, потребує найбільших затрат часу, при цьому, виправлення помилок, 
допущених на етапі визначення шарів системи (інтерфейсів і систем взаємодії), 
дорого коштуватиме в майбутньому. 

● Тестування доменної логіки відбувається швидко за рахунок Unit-тестів, інші 
тести писати легко за рахунок малої зв’язності між шарами. 

● Дана архітектура не є кардинально новим підходом, але вона бере 
найкраще з OOP, SOLID, DDD і визначає як застосувати ці принципи в найкращий 
спосіб [3]. 
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