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Анотація: розглянуто основні результати розробки бази даних та архітектури для 
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Для сучасного ринку інформаційних послуг в сфері розробки програмного 

забезпечення характерно інтенсивний розвиток мобільних операційних систем і технологій. 

Багато в чому це пов'язано зі зручністю використання мобільних гаджетів для вирішення 

різних завдань [1].  
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А завдяки програмно-апаратній підтримці бездротових технологій передачі інформації 

сучасними смартфонами стають можливим здійснення: віддаленого контролю і моніторингу 

витрат ресурсів, управління і синхронізації роботи інших пристроїв, координація 

розподілених обчислювальних процесів і наочна візуалізація результатів обробки даних [2]. 

Метою даної роботи є розробка бази даних та архітектури для мобільного 

застосування обліку особистих фінансів. 

В якості основного архітектурного шаблону додатки використовується MVP (Model-

View-Presenter). MVP - шаблон проектування, заснований на шаблоні MVC (Model-View-

Controller), розроблений і активно використовується для формування призначеного для 

користувача інтерфейсу мобільних додатків. MVP зручний на практиці завдяки гнучкості 

поділу структури проекту (логіки і відображення, рис.1) [3-5].  

 

 

Рисунок 1 – Схематична модель MVP 

 

Елемент View відповідає за показ призначених для користувача даних і перехоплення 

призначених для користувача дій, отримані дані пересилаються елементу Presenter. Presenter 

обробляє дії користувача в UI, враховує зміни даних в Model і посилає цю інформацію View. 

Presenter - це елемент, який містить всю бізнес-логіку роботи з призначеним для користувача 

інтерфейсом. 

Model містить в собі моделі з предметної області, які відображають знання і дані 

предметної області вашого застосування. Model посилає інформацію про зміну даних 

Presenter і приймає повідомлення від Presenter [6,7]. 
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В процесі розробки програмного додатка необхідно забезпечити цілісне зберігання 

даних користувачів (облікові записи, значення доходів і витрат та ін.). З цією метою була 

сформована база даних, що включає до свого складу 3 таблиці. Структура складу розробленої 

БД в SQLite Manager Studio приведена на рис.2. Опис розроблених таблиці наведено нижче.  

 

 

Рисунок 2 – Структура складу розробленої БД в SQLite Manager Studio 

 

Після установки мобільного застосування на активному пристрої здійснює його 

запуск, на основі чого формується ініціалізація компонентів програми та відкривається 

форма авторизації. Користувач введення логін і пароль, в разі, якщо дані введені коректним 

чином, то проводиться перехід на головну активністю, в іншому випадку відбувається 

повернення до вікна авторизації. Після успішного входу в додаток виконується перехід на 
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головну активність і завантаження даних щодо внесених раніше доходах і видатках в бази 

даних по активному користувачеві. Далі користувач має можливість переходу на потрібну 

активність по додаванню доходів або витрат, де вона заповнює передбачені поля інтерфейсу. 

У разі успішного введення даних (всі обов'язкові поля повинні бути заповнені) здійснюється 

запис даних у відповідну таблицю БД, в іншому випадку видається повідомлення про 

помилку. При виході з програми воно закривається. 

Висновки. Розроблені база даних та архітектура для мобільного застосування обліку 

особистих фінансів є сучасними та зручними для подальшої імплементації програмного коду 

проекту. 
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