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Expense Tracker
Androidi rakendus kulutuste jälgimiseks

Hetkesed võimalused

● Kulutuste lisamine erinevates kategooriates, milleks on toit 
(,,Food”), snäkid (,,Snacks”), transport (,,Transport”), 
kodutarbekaubad (,,Household”), muud kaubad (,,General 
Items”), tehnika (,,Tech”), meelelahutus (,,Entertainment”), arved 
(,,Bills”), enesehooldus (,,Personal care”), muud (,,Misc”).

● Kulutuste kuvamine järgmiste graafikutena:
○ joondiagrammina - praeguse kuu kulutused
○ tulpdiagrammina - aasta lõikes kulutused
○ kookdiagrammina - kulutused kategooria kaupa

Sissejuhatus

,,Expense Tracker” on Androidi rakendus, mis võimaldab jälgida oma 
igapäevaseid ja mitte nii igapäevaseid kulutusi. Lihtne kasutajaliides 
võimaldab kategooria järgi sisestada väljaminekuid ning analüüsida 
oma rahalisi investeeringuid, kasutades programmi poolt kuvatavaid 
graafikuid. 
Kategooriaid on kaheksa - mõned üldisemad nagu toit ja mõned 
täpsemad nagu snäkid -, mis lubab pärast andmete kuvamisel 
eristada kulutusi.
Kuvatavaid graafikuid on kolm, millest iga vaade pakub teistsugust 
perspektiivi kasutaja tarbimisharjumuste kohta.

Tulevik

Uuendused ajalises järjekorras:
● Uued kulutuste jälgimiste viisid, nt. kategooriate kaupa jaotatult 

ning kommentaaride kuvamine.
● Sissetulekute jälgimine.
● Kasutajaliidese mugavamaks ja ilusamaks tegemine. Tegevuste 

vahelise liikumine käepäraseks muutmine ja rakenduse liidesele 
graafika lisamine. Kasutajapoolne kategooriate lisamine.

● Optimeerimine, et rakendus kasutaks vähem seadme jõudlust. 
Selleks oleks andmebaasi lisamine, kuhu salvestada kasutaja 
kulutuste andmed (hetkel salvestatud teksti failis) ja koodi 
optimiseerimine.

● Arhitektuuri parandamine. Kuidas rakenduse erinevad 
“tegevused” (activity) omavahel suhtlevad.

● Open banking API’de integreerimine, et interneti ja 
kaardimaksed salvestuksid automaatselt.

 

Eesmärgid

Algul oli projekt rohkem enesearenduseks, kuid selle käigus tekkis 
palju uusi häid ideid. Kui rakendus oma algelise arenduse lõpul on 
suuremale kasutajahulgale hea tööriist, siis plaanime sellega 
kindlasti edasi tegeleda.

Saavutatud eesmärgid:
● Õppida kasutama Android Studiot
● Luua funktsioneeriv rakendus
● Pakkuda kasutajatele võimalust kulude jälgimiseks
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