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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНОЇ БАЗИ ДАНИХ
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У статті описано основи проектування мобільного додатку для операційної системи Android з використан-
ням хмарної бази даних Cloud Firestore. Проаналізовано основні труднощі, які виникають під час розробки 
додатків та які проблеми вирішує хмарна база даних. Проведено тестування отриманого додатку та систе-
ми Cloud Firestore. Зроблено висновки щодо роботи хмарної бази даних, розглянуто переваги і недоліки 
таких систем. Представлено рекомендації щодо створення додатку.
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Постановка проблеми. Мобільні пристрої
стали невід’ємною частиною повсякден-

ного життя. На них з’явилися бізнес додатки 
та додатки компаній. Як і у випадку з іншим 
програмним забезпеченням, вибухова кількість 
та різноманіття мобільних додатків призвело до 
виникнення великої кількості пізнавальних ре-
сурсів про них – з відгуками, рекомендаціями 
та оглядами [1].

Зараз стандартною є ситуація, коли користу-
вач використовує як комп’ютерну так і мобільну 
версії. Щоб зробити користування таким додатком 
зручним необхідно щоб данні з всіх версій додат-
ку користувача зберігалися в одній версії додат-
ку. Однією з реалізацій такого серверу є хмарна 
база даних (БД) – база даних, що працює на базі 
хмарних обчислень. Є дві поширені моделі розгор-
тання: користувачі можуть запускати бази даних 
на хмарі незалежно, використовуючи віртуальну 
машину, або вони можуть отримати доступ до 
сервісу бази даних, що підтримується провай-
дером хмарних БД [2]. Такі бази даних надають 
можливість працювати в режимі офлайн, а також 
синхронізацію цих даних між іншими пристроями 
на яких встановлено додаток.

Створення мобільних додатків з використан-
ням хмарних баз даних зараз є актуальною за-
дачею для бізнес сегменту. Через націленість 
технології на комерційний сегмент бракує науко-
вих досліджень, що описують створення додатків 
та програм з використанням хмарних БД. Осно-
вний загал розробників уникають використання 
хмарних БД, вважаючи їх незрозумілими та об-
меженими у можливостях. Існуючі приклади до-
датків, що надають розробники у документації 
не показують роботи реальних додатків. Саме 
тому дослідження роботи хмарних сервісів баз 
даних є актуальним сьогодні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Хмарні технології та хмарні бази даних стали 
справжньою сенсацією в світі інформаційних 
технологій. Як вважає Томас С. хмарні БД це 
технологія, що матиме великий успіх у майбут-
ньому: технологія DBaaS (база даних як сервіс), 
що лежить в основі більшості хмарних БД, ви-
тіснить класичні реляційні бази даних з ринку 
мобільних та багатоплатформенних розробок [3]. 
Важливість хмарних баз даних у майбутньому 
також підкреслюють Ш. Раманатхан, С. Гоель 
та С. Алагумалай [4].

З теми розробки мобільного додатку з викорис-
танням хмарних баз даних було знайдено лише 

одне дослідження з загальними рекомендаціями. 
Розробник В. Картер рекомендує звернути увагу 
на питання безпеки даних сервера та мобільного 
додатку, навчитися правильно розраховувати пе-
ріод синхронізації даних, наголошує на виборі пра-
вильної платформи для додатку та рекомендує до 
використання NoSQL бази даних [5]. З публікацій 
ясно, що технологія знаходиться в зародковому 
стані і знання дослідників про неї недосконалі.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Наявні рекомендації міс-
тять у собі лише загальні правила для роботи 
з сервісом і не описують особливостей з якими 
стикнеться розробник мобільного додатку. Зараз 
у наявності є лише приклади від виробника тех-
нології, які не відображають того як взаємодія-
тиме додаток з хмарною базою даних у реальних 
умовах. Створити рекомендації, що допоможуть 
розробникам мобільних додатків – основна зада-
ча дослідження.

Формування цілей статті. Метою статті 
є дослідження роботи певної хмарної бази для 
Android додатку. На основі інформації з публі-
кацій та попередніх досліджень, варто обрати 
хмарну базу даних, що є найбільш придатною 
для розробки мобільного додатку. Важливим ас-
пектом дослідження є перевірка можливостей об-
раної хмарної БД та того, як працює ця система 
на практиці. В результаті дослідження ставиться 
за мету створити тестовий додаток, що буде ви-
конувати базові дії з хмарною БД: оновлення БД 
у реальному часі, формування окремих запитів 
та отримання даних з хмари тощо.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Серед існуючих хмарних баз даних суміс-
ними з Android є Realm [6], Cloud Firestore [7] 
та Firebase Realtime Database [8]. В межах одного 
дослідження неможливо розглянути проектуван-
ня додатку під кожну хмарну БД, тому необхідно 
обрати одну з систем.

Realm – бібліотека, призначена для полегшен-
ня зберігання даних на пристрої, аналог ORM, 
тільки зі своїм ядром і специфікою. В даний час 
її розробники створили рішення для хмарного 
зберігання бази даних. Все будується на ідеоло-
гії «живих об’єктів», в цій системі розробнику не 
потрібно реалізовувати синхронізацію між пото-
ками, пристроями, користувачами. Розробники 
цієї бази даних гарантують велику швидкість 
вибірок, тим самим вибірки з бази даних можна 
робити навіть в UI-потоці. Проте для налашту-
вання хмарної бази даних розробнику необхідно 
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встановити серверну частину Realm 
на власний сервер. Це виключає 
Realm з дослідження, бо ця техноло-
гія не є DBaaS.

Firebase Realtime Database 
та Cloud Firestore на перший погляд 
схожі між собою, але це не так. Оби-
дві бази даних мають можливість 
роботи у режимі реального часу, а 
також підтримують режим офлайн. 
Вони є NoSQL базами даних. Ці бази 
даних працюють на серверах Google, 
що необхідність мати власний сервер. 
Cloud Firestore є сучаснішим про-
дуктом та має більше функцій. Відмінності Cloud 
Firestore наведені нижче.

1. Розширена масштабованість бази даних.
2. Підвищена потужність та простота роботи.
3. Дані автоматично синхронізуються в цен-

трах обробки, що дозволяє підтримувати багато 
регіонів та забезпечити стабільність роботи.

4. Cloud Firestore працює з власною моделлю 
даних Document-Collection, на відміну від Firebase 
Realtime Database що працює на основі JSON.

5. Cloud Firestore може працювати з складними 
запитами, що значно розширює її можливості [9].

Отже, для проведення дослідження буде ви-
користано Cloud Firestore, бо вона є найперспек-
тивнішою серед наявних та має більш широкий 
функціонал.

Для роботи з обраною хмарною БД необхідно 
розглянути модель даних. Модель даних у Cloud 
Firestore – це модель Document-Collection. Ця 
модель передбачає що дані зберігаються у де-
ревоподібній структурі, але при цьому дані з де-
рева прив’язані до документів (document). Усі 
документи згруповані в колекції (collections) 
і глобальні відношення встановлюються вже 
між колекціями. Для роботи з колекціями Cloud 
Firestore необхідно дотримуватись правил, що 
наведені нижче.

1. Колекції можуть містити лише документи. 
Документ не може безпосередньо містити поля 
з значеннями, і не може містити інших колекцій.

2. Документи не можуть містити інші доку-
менти, але вони можуть вказувати на частини 
інших документів.

3. Корінь бази даних може складатися лише 
з колекцій і не може містити окремих документів.

Тепер перейдемо безпосередньо до розробки 
додатку з використанням Cloud Firestore. Тесто-
вий додаток матиме назву «Thought About Life». 
Він виконує одну просту функцію – записує 
думки користувачів до бази даних та дозволяє 
переглянути їх. Для реалізації цієї задачі необ-
хідно створити декілька класів.

Cloud Firestore підтримує написання влас-
них моделей документів на мові Java, які буде 
внутрішньо конвертувати в об’єкти хмарної бази 
даних. Кожен клас моделі повинен мати загаль-
нодоступний конструктор, який не містить ар-
гументів. Крім того, клас повинен включати за-
гальнодоступний геттер для кожного поля. Після 
створення класів моделей, необхідно додати дані 
з них до хмари. Щоб це зробити, потрібно вка-
зати в якому документі необхідно розмістити 
дані. Для Cloud Firestore це можна зробити ви-
користовуючи Document Reference та шлях до 

необхідного документу. Необхідно пам’ятати, що 
шлях треба вказувати разом з колекціями та до-
кументами. Колекції у шляху повинні бути про-
писані попереду документів (рис. 1).

Щоб додаток мав доступ до хмарної БД необ-
хідно створити дозволи бази даних. Як і в зви-
чайних базах даних, Cloud Firestore містить на-
бір правил безпеки, які визначають, чи буде 
певна дія дозволена чи ні. За замовчуванням 
вони налаштовані так, що ніхто не може читати 
та писати в базі даних. Тому додатку необхідні 
дозволи для читання та запису даних. Це можна 
зробити за допомогою вкладки «Rules» консолі 
Cloud Firestore.

Наступним кроком в процесі створення додат-
ку є налаштування механізмів отримання даних, 
формування запитів та завантаження даних до 
хмари. Отримання даних відбувається автома-
тично після налаштування DocumentReference 
та екранів самого додатку. Для створення запитів 
Cloud Firestore має спеціальну функцію. Вико-
ристовуючи її, можна вказати які документи або 
колекції необхідно завантажити.

Для реалізації запитів використано функцію 
add Snapshot Listener. Для отримання даних 
з документів бази існує функція onSnapshot. 
Перший виклик створює об’єкт документа з по-
вним його вмістом. Потім кожного разу, коли 
вміст змінюється, новий виклик функції онов-
лює об’єкт документа.

Налаштувавши взаємодію з хмарною БД 
отримаємо готовий додаток. Тепер необхідно його 
протестувати. Для цього на головному екрані до-
датку створимо нову думку та завантажимо її до 
хмарної БД (рис. 2).

 
Рис. 2. Екран програми під час тестування

Перевіримо наявність даних в хмарній БД за 
допомогою консолі Firebase. Повернувшись до 
консолі Firebase, виберемо вкладку даних і бачи-
мо, що в колекції даних є додана думка. Це озна-

 
Рис. 1. Структура шляхів до документів
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чає, що додаток з’єднаний з базою даних та може 
отримувати та відправляти дані на сервер (рис. 3).

Отриманий додаток показує основні можливос-
ті роботи з Cloud Firestore – він може завантажу-
вати та отримувати дані з хмарної БД а також 
формувати запити для отримання вибірок даних.

Висновки і перспективи. Хмарні бази даних 
є прикладом новітньої та зручної технології. Для 
роботи з такою базою даних не потрібно нала-
штовувати сервер власноруч. Оскільки Cloud 
Firestore – це база даних, що не використовує 
хеш-пам’ять, то все буде оброблено серверами 
компанії-розробника. Як і інші продукти Firebase, 
Cloud Firestore створено для багатоплатформен-
ного програмування. Cloud Firestore має офлайн 
режим роботи та дозволяє запуститися додатку 
без підключення до Інтернету.

Щоб розробити додаток з застосуванням 
хмарної БД необхідно дотримуватись наведених 
нижче правил.

1. Не порушувати модель даних Document-
Collection та правильно формувати звернення до 
документів БД (див. рис. 1).

2. Під час створення кожного з класів моде-
лей необхідно створити загальнодоступний кон-
структор, який не містить аргументів. Крім того, 
клас повинен включати загальнодоступний гет-
тер для кожного поля.

3. Для завантаження даних до БД викорис-
товувати функцію add Snapshot Listener, а для 
отримання – on Snapshot.

4. Перевірити наявність прав на доступ додат-
ку до БД у правилах Cloud Firestore. Якщо прав 
на читання та запис немає необхідно додати їх до 
серверу хмарної БД.

Головним недоліком обраної хмарної БД є те, 
що Cloud Firestore – новітня технологія та погано 
протестована в реальних умовах. Загалом варто 
відмітити, що протестована хмарна база даних не 
підходить для організації системи з надскладними 
запитами. Вадою також буде необхідність освою-
вати іншу методологію створення бази даних, так 
як тут немає реляційних моделей в класичному 
вигляді. Проте технологія Cloud Firestore надзви-
чайно швидка в розробці та зручна для програ-
міста та має значний потенціал у майбутньому.

Рис. 3. Колекція Cloud Firestore під час тестування
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Аннотация
В статье описано основы проектирования мобильного приложения для операционной системы Android 
с использованием облачной базы данных Cloud Firestore. Проанализированы основные трудности, воз-
никающие при разработке приложений и проблемы решает облачная база данных. Проведено те-
стирование полученного приложения и системы Cloud Firestore. Сделаны выводы о работе облачной 
базы данных, рассмотрены преимущества и недостатки таких систем. Представлены рекомендации по 
созданию приложения.
Ключевые слова: Облачная база данных, мобильное приложение, облачные технологии, Android, ин-
тернет технологии.
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FEATURES OF MOBILE APPLICATIONS DEVELOPMENT 
WITH CLOUD DATABASE

Summary
The article describes the basics of designing a mobile application for the Android operating system using the 
Cloud Firestore cloud database. The main difficulties that arise during the development of applications and 
the problems that solve the cloud database are analyzed. Testing of the received application and the system 
of Cloud Firestore. Conclusions regarding the work of the cloud database are made, the advantages and 
disadvantages of such systems are considered. Recommendations for creating an application are presented.
Keywords: Cloud database, mobile application, cloud technologies, Android, Internet technologies.


