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RESUMO

A proposta desse trabalho é apresentar uma abordagem para transferência de

arquivos, utilizando a tecnologia dos QR Codes e a codificação BASE 64, será

detalhado como unir as duas tecnologias  para realização de transferência de arquivos

entre dois dispositivos diferentes, sem a necessidade de acesso a internet, ou qualquer

outro tipo de rede, utilizando apenas a câmera e um software. Propondo assim uma

forma barata e eficaz de transmitir a informação. Como forma de demonstrar a

viabilidade do projeto, foi desenvolvido um aplicativo para a plataforma Android, e

realizado um experimento com o objetivo de transferir uma imagem entre dois

dispositivos. Através do software foi possível transferir a uma imagem de 16 kbytes

entre os dispositivos, gerando oito QR Codes que foram decodificados no smartphone

receptor dando origem ao arquivo original. Após o experimento foi possível concluir a

viabilidade de realizar a transferência de arquivos entre diferentes dispositivos através

dos QR Codes, tornando essa uma alternativa eficaz para os casos onde não é possível a

utilização de redes móveis.

Palavras-Chave: QR Code, Base 64, transferência de arquivos.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 – Tema

Esse trabalho trata do uso do QR Code como forma de transmissão de dados.

Este sentido o problema a ser resolvido é a elaboração de um aplicativo de celular que

possibilite este tipo de transferência.

1.2 – Delimitação

Esse trabalho é destinado para todos que tenham necessidade de transferir algum

tipo de arquivo ou informação, porém não dispõe de conexão com Internet, rede,

bluetooth, etc. Uma necessidade que esse trabalho pode ajudar a solucionar é o caso de

professores que desejam transferir algum material, seja apostila ou apresentação de

slides para todos os alunos, sem a necessidade de enviar por e-mail para cada um.

Bastaria que cada aluno use o seu celular, para ler o código de barras e automaticamente

o material seria baixado, sem a necessidade de conexão sem fio.

1.3 – Justificativa

A modernidade trouxe a necessidade de compartilhar tudo, hoje a tecnologia

permite transferir fotos, vídeos e mensagens para outros dispositivos em instantes

através da Internet. Todavia, existem ocasiões em que é necessário realizar a

transferência de algum dado ou informação mesmo quando não há conexão com a

internet, apesar da possibilidade de utilização de outras tecnologias como o Bluetooth,

algumas vezes não é possível realizar a transferência, devido a limitações do sistema

operacional do dispositivo. Em viagens para o exterior [6], ao se utilizar 1 MB de
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Internet pode-se gastar até R$ 35,47,  isto é, transferir uma foto de 5 MB pode se tornar

algo extremamente caro.

Esse trabalho propõe o uso de uma tecnologia que, com o aplicativo previamente

instalado, torna possível ao usuário transferir seus arquivos para outros dispositivos sem

necessidade de contratar pacotes de dados. A tecnologia de transferência via QR Codes

viabiliza uma série de outras aplicações, em diversos segmentos de mercado, como no

turismo. Ao visitar alguma atração turística, como Espaço Tom Jobim, localizado no

Rio de Janeiro, será possível através de um QR Code impresso em um banner ou

parede, baixar as músicas do cantor para o celular, sem a necessidade de usar pacotes de

dados previamente contratados.

Outra aplicação para a transferência de dados via QR Code é durante viagens de

avião, pois, como não seria necessário o uso de Bluetooth ou Internet, seria possível

compartilhar com as pessoas no avião, suas fotos, músicas ou até mesmo vídeos da

viagem.

A transferência de dados via QR Code, também viabiliza a transferência de

conteúdo palestras, cursos, faculdades e qualquer tipo apresentação, basta que o

palestrante disponibilize um slide com o seu QR Code, para que todos que estão

assistindo possam baixar o conteúdo da apresentação, sem a necessidade de usar pacotes

de dados.

Esses pequenos exemplos mostram que a tecnologia proposta por este trabalho

pode ser utilizada em diversos segmentos de mercado, com infinitas aplicações e com

uma grande portabilidade, por se tratar de uma tecnologia que necessita basicamente de

uma câmera, ou leitor de código de barras para realizar a transferência dos arquivos.

1.4 – Objetivos

O objetivo deste trabalho é propor uma nova solução para transferência de

arquivos, que não faça uso de redes cabeadas ou móveis, permitindo que através de

imagens seja possível transferir informações como músicas, fotos, vídeos, entre outros.

Neste sentido, os objetivos secundários são:

 Explicar o funcionamento da conversão de um arquivo para BASE64;

 Explicar como funciona o QR Code;

 Construir de um protótipo de aplicativo para smartphone Android, que

utilize a transferência de arquivos via QR Code.
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1.5 – Metodologia

Para o desenvolvimento desse trabalho foi realizada uma pesquisa aprofundada

sobre a conversão de arquivos para a Base64 e geração de QR Codes, para validar a

proposta foi criado um protótipo de aplicativo para realizar a transferência de imagens

entre celulares.

Através do aplicativo será possível transferir qualquer tipo de arquivo, para isso

será necessário converter o arquivo para o formato Base64, e de posse do texto em

Base64 gerar o QR Code.

Após a geração da imagem do QR Code, através da leitura do código em outro

aparelho celular, será capturado o texto em Base64 que foi armazenado, e será feita a

decodificação do arquivo, de Base64 para seu formato original, e assim, a transferência

estará completa.

Existem algumas limitações em relação ao tamanho dos arquivos, uma vez que o

QR Code tem a limitação de 7.089 caracteres numéricos , 4.296 caracteres

alfanuméricos e 2953 caracteres binários. Para contornar esse problema será utilizada a

paginação da transferência, que consiste em separar o texto em Base64 em dois ou mais

QR Codes, fazendo assim com que o tamanho do arquivo não seja um impeditivo para a

transferência.

1.6 – Descrição

Este trabalho está organizado da seguinte forma:

O Capítulo 2 apresenta o que é um código de barras, explica como foi a

evolução até chegar nos atuais QR Codes, também expõe as vantagens da utilização dos

QR Codes, ao invés dos tradicionais códigos de barras. Ainda no capítulo 2, é

explanado sobre o que é a codificação em Base 64, quando ela é utilizada e como

funciona.

No Capítulo 3 é exposto como será feito o protótipo, especificando as

bibliotecas e linguagens de programações foram utilizadas, nesse capítulo também é

descrito os resultados obtidos após o desenvolvimento do protótipo, irá demonstrar um

caso real de sucesso onde foi possível realizar a transferência  de um arquivo entre

dispositivos utilizando os QR Codes.

O Capítulo 4 finaliza com a conclusão.
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Capítulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 – Código de Barras

A primeira patente de um código de barras foi atribuída em 1952 a Joseph

Woodland e Bernard Silver. Seu código consistia num padrão de circunferências

concêntricas de espessura variável. Ao dar entrada ao pedido de patentes, eles

descreviam seu invento como uma classificação de artigos através de identificação de

padrões. Em torno de 1970, uma firma de assessoria, a McKinsey & Co., junto com a

Uniform Grocery Product Code Council definiu um formato numérico para identificar

produtos e pediu a diversas companhias que elaborassem um código adequado. Dentre

as firmas contatadas, a que acabou apresentando a proposta vencedora foi a IBM e o

código foi criado por George J. Laurer.[7]

O código proposto passou a ser chamado de UPC (Universal Product Code),

consistia em uma sequencia de 12 dígitos, traduzidos para barras. Existiram diversas

versões sucessivas ao UPC, e em 1976 o código de barras foi ampliado, baseado no

UPC-A, para que fosse possível identificar o país de origem do produto, dando origem o

código EAN com 13 dígitos .

Segundo Milies [7], observando o código de barras da figura 2.1, nota-se

imediatamente que ele é formado por listras brancas e pretas alternadas, de espessura

variável. Há, na verdade, quatro espessuras possíveis para essas listras, que podem ser

classificadas como finas, médias, grossas ou muito grossas. Será utilizado o símbolo 0

para indicar uma listra branca fina, o símbolo 00 para uma listra branca média, 000 para

uma listra branca grossa e 0000 para uma muito grossa. Da mesma forma, será

representado por 1, 11, 111 e 1111, uma listra preta fina, média, grossa ou muito grossa,

respectivamente.
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Figura 2.1- Código de Barras UPC-A e código EAN [7]

Assim, as primeiras quatro listras da figura (sem contar as listras que servem de

limite e que aparecem mais compridas na figura), que são uma listra branca grossa, uma

preta média, uma branca fina e uma preta fina respectivamente, podem ser representadas

pela sequência 0001101. Como dito anteriormente, o código de barras representa uma

série de números. A cada número lhe é atribuído um espaço de espessura fixa, que

corresponde sempre a uma sequência de sete dígitos iguais a 1 ou 0. Por exemplo, a

sequência 0001101 que exposta na figura 2.1 representa o número 0, o primeiro do

código da figura. O seguinte número do código, o 7, é representado pela sequência

0111011.

2.2 – Formas de codificação por imagens

Diversas tentativas de aumentar a capacidade do código de barras foram criadas,

aumentando o número de barras, criando código de barras múltiplo, como pode ser visto

na Figura 2.2 No entanto, essas tentativas resultaram em códigos maiores, aumentando

os custos de impressão e complicando a leitura.
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Figura 2.2 - Código de Barras Múltiplo [3]

Tentando solucionar esses problemas foram desenvolvidos os códigos de Barras

bidimensionais (2-D), inicialmente, repetindo o mesmo layout de impressão

verticalmente e em seguida utilizando códigos em matrizes composta de pequenos

elementos simétricos arranjados em um quadrado ou retângulo.

Figura 2.3 - Código de Barras Empilhado

Figura 2.4 - Código de Barras de Matriz 2-D [3]
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Como as matrizes 2-D contém informação nas direções vertical e horizontal, ela

atende a necessidade de uma alta densidade de dados em um pequeno espaço.

Baseando-se nisso ainda mais melhorias foram feitas, como capacidade de

armazenamento, tamanho de impressão menor, e alta velocidade de leitura pelo leitor,

dando origem ao QR Code.

2.3 – O QR Code

O QR Code é um código de barras bidimensional criado pela empresa japonesa

Denso-Wave, inicialmente para catalogar peças na produção de veículos. Ele possui

capacidade de armazenar muito mais informação do que os códigos de barra comuns e

com uma velocidade até 10 vezes maior do que a leitura dos antigos códigos de barra

[1].

Um QR Code é amplamente utilizado para armazenar textos e endereços de

Internet. Na figura 2.5 pode ser visto um exemplo de QR Code, que armazena o texto

“MBCA UFRJ”.

Figura 2.5 - Exemplo de QR Code

Hoje em dia, os códigos QR são utilizados em diversos setores da indústria e

comércio. Com o advento dos smartphones, o mercado publicitário começou a explorar

seu uso em suas campanhas. Prova disso é que em 2012, 47% das “operações de
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comércio eletrônico” disseram estar utilizando esse recurso, um aumento significativo

em relação ao 8% registrados no ano anterior [2]. Além disso, 15% dos inquiridos que

não utilizam os Códigos QR consideram a possibilidade de utilizá-los futuramente.

Neste sentido, a proporção de entrevistados que não utiliza e desconsidera o uso dessa

tecnologia caiu significativamente, de 72% em 2011 para 38% em 2012.

2.3 – Como funciona o QR Code

Diferente dos códigos de barras tradicionais de uma dimensão, o QR Code é um

código de matriz 2-D que transmite a informação não pelo tamanho ou posição das

barras e espaços em brancos na direção horizontal, mas sim por arranjo dos elementos

claros e escuros, chamados de “módulos”, dispostos em linhas e colunas, tanto na

vertical quanto na horizontal. Cada módulo claro ou escuro do QR Code representa um

zero ou um, tornando assim o código legível para a máquina. [3]. Na figura 2.6 é

possível visualizar como são dispostos os módulos para transmissão de informação.

Figura 2.6 - Módulos QR Code [3].

Os módulos do QR Code podem desempenhar diversas funções, alguns contem

dados reais, enquanto outros são agrupados em diversos padrões de funções que

aperfeiçoam o desempenho para leitura e permitem alinhamento, correção de erros e

compensação de distorção. Para um melhor entendimento serão descritos abaixo as

funções dos principais módulos do QR Code.

O Position detection pattern é formado pelos três maiores quadros presentes nos

cantos do QR CODE, servem para orientação para informar onde estão localizados os
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outros dados, e permite que o leitor consiga identificar o código independente da

posição que ele esteja.

O Alignment pattern localizado na parte inferior direita do QR CODE, funciona

como um guia de alinhamento, e indica como a imagem deve ser processada.

O Timing pattern serve para informar ao leitor qual o posicionamento das

colunas e linhas dentro do código.

2.4 – Benefícios do QR Code

O Design único do QR Code possibilita diversas vantagens e benefícios em

relação ao código de barras tradicional, algumas dessas vantagens será descritas a fim

de exemplificar porque foi escolhido o QR Code para esse trabalho.

A Leitura rápida e omnidirecional permite com que o QR Code possa ser

interpretado em qualquer angulo ou direção graças ao seu padrão de detecção de

posição de três cantos, ou seja, não importa a posição em que o código esteja impresso,

ou a posição do leitor do QR Code, o resultado sempre será o mesmo, com a mesma

velocidade e precisão de leitura.

A figura 2.7 apresenta as características de alguns tipos de códigos 2-D [3] em

comparação ao QR Code.

Figura 2.7 - Comparação entre Códigos de Barra 2-D [3].
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Analisando a figura 2.7 é possível ver a evolução dos códigos de Barra 2D, até o

padrão do QR CODE, as melhorias foram principalmente na capacidade de

armazenamento, nos tipos de dados suportados e velocidade de leitura, onde o

MaxiCode era capaz de armazenar no máximo 93 caracteres alfanuméricos e 138

numéricos, hoje o QR CODE é capaz de armazenar até 7,089 caracteres numéricos,

4296 caracteres alfanuméricos e 2,953 caracteres binários.

Outro grande benefício é a capacidade de armazenamento de dados, um QR

Code pode armazenar até 7.089 caracteres numéricos, mais do que 200 vezes a

capacidade de armazenamento de um código de barras tradicional, essa boa capacidade

de armazenamento tornou viável a proposta do trabalho que é a transferência de

arquivos através de captura de imagem.

O tamanho reduzido de um QR Code possibilita o armazenamento da mesma

quantidade de dados que um código de barras tradicional, ocupando apenas 1 décimo do

espaço que seria usado pelo tradicional código de barras[3]. Essa Capacidade de

armazenar grande quantidade de dados em um espaço reduzido torna o QR code ideal

para impressão em superfícies pequenas, em situações onde o espaço é muito estreito, é

possível utilizar o QR code dividido em até 16 partes menores utilizando o conceito de

Linkability do QR Code, permitindo assim a interpretação das diversas partes do código

como um único QR Code, não importando a ordem em que estejam dispostos. [3]

A capacidade de correção de erros de um QR Code torna o código ainda mais

útil em diversas situações, dependendo do nivel de correção escolhido, pode ser

interpretado mesmo que até 30% de seus dados estejam corrompidos. Dessa forma,

mesmo pequenos erros de impressão ou problemas na superfície impressa não tornariam

inviavel à sua leitura. Além da correção de erros o QR Code conta com a compensasão

de distorção permitindoque seja interpretado mesmo se a imagem estiver encurvada ou

até mesmo distorcida.

A vantagem de permitir o armazenamento de diversos tipos de caractres, é outro

diferencial que torna o QR code ideal para as mais diversas aplicações, é possível

armazenar diversos tipos de caracteres, sejam alfabéticos, numéricos, simbolos,

caracteres japoneses, dados binarios entre outros.

2.5 – O que é a codificação Base64

Base64 é uma codificação de dados binários arbitrários em caracteres, de modo

que a partir de uma mensagem de texto simples seja possível transferi-los através de
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uma rede de computadores.  Enquanto a saída de uma mensagem codificada em base64

não é algo que um ser humano pode compreender facilmente, ainda é composto por 64

caracteres da língua inglesa comuns, com um caráter 65 adicional utilizado para fins

especiais [4]. Um exemplo de codificação é:

Texto original: hello world

Texto convertido para Base64: aGVsbG8gd29ybGQK

A codificação Base64 é frequentemente utilizada quando existe uma necessidade

de transferência e armazenamento de dados binários para um dispositivo designado para

trabalhar com dados textuais. Esta codificação é amplamente utilizada por aplicações

em conjunto com a linguagem de marcação XML, possibilitando o armazenamento de

dados binários em forma de texto.[5].

O formato Base64, utilizado maciçamente nas trocas de correio eletrônico, permite

assim transmitir qualquer documento binário (aplicação, vídeo, ficheiro áudio, etc.) em

anexo de um correio eletrônico codificando-o com a ajuda de caracteres clássicos.

O princípio da codificação Base64 consiste em utilizar 4 caracteres imprimíveis

(no formato EUA-ASCII) para codificar um grupo de 3 bytes (3*8 bits = 24 bits). A

codificação Base64 utiliza um alfabeto de 64 caracteres imprimíveis clássicos para

representar um dado de 6 bits. Os 64 símbolos deste alfabeto são escolhidos para serem

universalmente legíveis e para não possuir significado nos principais protocolos de

serviço de mensagens (em especial o SMTP) [5]. A Figura 2.8 representa os 64

caracteres imprimíveis utilizados na codificação em Base64.

Figura 2.8 - Alfabeto Base64 [5]

Percorrendo os dados binários da esquerda para a direita, grupos de 24 bits são

criados concatenando 3 blocos de 8 bits. Cada grupo de 24 bits é dividido seguidamente

em 4 grupos de 6 bits, correspondente a 4 caracteres do alfabeto Base64. Na Tabela 2.1

esse processo é exemplificado, utilizando a palavra SOL, que após a codificação em

Base64 será representada por: UO9M.
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Tabela 2.1 Base64 [8]

Texto S O L

ASCII 83 79 76

Binário 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0

Valor correspondente (index) 20 52 61 12

Codificado em Base64 U O 9 M

Como foi exposto na Tabela 2.1, três caracteres (SOL), em Base64 são

representados com 4 caracteres (UO9M). A tabela de equivalência entre os valores

correspondentes e os caracteres utilizados está descrita na tabela 2.2.

Tabela 2.2 - Tabela de Equivalência Base64 [8]

Valor Caractere Valor Caractere Valor Caractere Valor Caractere

0 A 16 Q 32 g 48 w

1 B 17 R 33 h 49 x

2 C 18 S 34 i 50 y

3 D 19 T 35 j 51 z

4 E 20 U 36 k 52 0

5 F 21 V 37 l 53 1

6 G 22 W 38 m 54 2

7 H 23 X 39 n 55 3

8 I 24 Y 40 o 56 4

9 J 25 Z 41 p 57 5

10 K 26 A 42 q 58 6

11 L 27 B 43 r 59 7

12 M 28 C 44 s 60 8

13 N 29 D 45 t 61 9

14 O 30 E 46 u 62 +

15 P 31 F 47 v 63 /
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A codificação Base64 foi concebida para dados que formam um múltiplo de 24

bits. Assim, se o volume dos dados a codificar não formar um múltiplo de 24 bits, o

resultado da codificação Base64 deve ser completado por 0 a 3 caracteres “=” a fim de

obter um múltiplo de 24 bits. Este 65º caractere pode assim estar presente apenas no fim

dos dados codificados. Como exemplificado na figura 2.9.

Figura 2.9 - Uso do sinal “=”

As especificações completas deste tipo de Base64 são dadas pelas RFC 1421 e

RFC 2045.

A principal vantagem do uso da codificação base64 é a viabilização da

transferência de dados binários através de campos texto, sendo amplamente utilizado

para transferência dentro de arquivos XML e e-mails. Por outro lado a desvantagem da

codificação em Base64 é o aumento de até 33% do volume de dados a ser codificado

[5].
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Capítulo 3

Proposta Tecnológica

Como foi exposto nesse trabalho através da codificação Base64 é possível

transformar um arquivo binário (textos, planilhas, áudio, vídeo, etc.) em texto

codificado. E através do QR Code, é possível armazenar um grande número de

caracteres alfanuméricos, será proposto que, utilizando essas duas tecnologias, será

possível armazenar arquivos binários (textos, planilhas, áudio, vídeo, etc.) em QR

Codes, e através do uso de um aplicativo e uma câmera, seja possível realizar

transferência de arquivos “impressos” em códigos de barras.

3.1 – Geração de QR Code a partir de um arquivo codificado em

Base64.

Baseado nas tecnologias descritas nos capítulos anteriores foi proposta uma

solução para transferência de arquivos através dos QR Codes. O princípio básico da

ideia consiste em converter um arquivo qualquer para a codificação Base64. Em

seguida, utilizando esta codificação é gerado um ou mais QR Codes no dispositivo

emissor (celular, computador, etc). No Anexo 1, pode ser visto o trecho de código que

implementa a conversão de um arquivo qualquer, para o formato Base64.

De posse das imagens dos QR Codes, o dispositivo receptor (celulares, tablets,

etc.) irá realizar a leitura dos códigos, decodificará o código Base64, irá recompor os

arquivos fragmentados e dessa forma a transferência estará concluída. A figura 3.1

demonstra como funciona o fluxo para a transferência do arquivo.
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Figura 3.1 - Fluxo da Transferência de Arquivos

3.2 – O Software

O protótipo da pesquisa foi desenvolvido em JAVA, para o sistema operacional

Android, utilizando a biblioteca ZXing para a geração/leitura dos QR Codes.

O programa foi dividido em duas partes, uma a geração do QR Code baseado no

arquivo em base64, e outra para a leitura do QR Code e exibição do arquivo. Os

processos de geração e leitura são expostos nas figuras 3.2 e 3.3. Na figura 3.2 pode ser

observada a representação do Emissor, ao selecionar um arquivo em seu dispositivo

(celular, tablete, etc), o conversor integrado ao software se encarrega de transformar o

arquivo em codificação Base 64, e de posse do texto codificado são gerados os QR

Codes e os mesmos são exibidos na tela do dispositivo.
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Figura 3.2 - Geração do QR Code

O Processo de leitura dos QR Codes é feito no dispositivo do Receptor, o

conversor integrado ao aplicativo é encarregado de decodificar o texto obtido no

formato Base 64 gerando assim o arquivo original que foi enviado, e será exibido no

display do dispositivo.
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Figura 3.3 - Leitura do QR Code

O código fonte implementação da decodificação do hash Base 64, pode ser visto

no anexo 2.

3.3 – O Tamanho do texto codificado em Base64

Logo nos primeiros testes do protótipo foi identificada a primeira dificuldade na

implementação do software, o tamanho do texto/hash gerado pela codificação de uma

imagem em base64 era muito maior do que a capacidade máxima de armazenamento de

um QR Code. No teste realizado, uma imagem de aproximadamente 20kbytes gerou

cerca de 20 mil caracteres, o que significa uma quantidade de caracteres quase 5 vezes

maior do que a capacidade máxima de um QR Code [3].

Para resolver o problema, foi utilizada a técnica de paginação do resultado, que

consiste em dividir o texto codificado em base64 em blocos que caibam dentro de um

QR Code. No caso do software proposto, seriam 2953 caracteres por bloco, o que para a

codificação do arquivo proposto no teste inicial, iria gerar 7 imagens de QR Codes

diferentes, resolvendo assim o problema da limitação de tamanho.



18

3.4 – A Ordem dos QR Codes com Paginação

Utilizando da paginação para resolver o problema da limitação de tamanho do

código gerado, foi identificado um novo problema. Apesar da leitura rápida e

omnidirecional dos QR Codes, havia a possibilidade da leitura ocorrer

desordenadamente,  e o software não era capaz de realizar a conversão do hash base64

para o arquivo original.

Como proposta de solução para o problema, foi adotado o uso de

identificadores, no fim de cada bloco de hash base64. Dessa forma, foram separados 10

caracteres por bloco, esses caracteres reservados contem um número de identificação da

ordem em que o hash deve ser concatenado, para a correta decodificão. Sendo assim,

agora dos 2953 caracteres de cada QR Code, no máximo 2943 caracteres seriam usados

para armazenar o hash do arquivo.

Devido a utilização dos 10 primeiros caracteres de cada bloco para identificação,

existe uma limitação para o número máximo de arquivos QR Codes que podem ser

gerados, essa limitação é de 2943^10 arquivos.

3.5 – O Tamanho dos QR Codes

Não foi encontrado durante a pesquisa uma especificação em relação a resolução

ideal da câmera para leitura dos QR Codes, no entanto a Denso-Wave, criadora da

tecnologia, recomenda que para uma boa leitura das imagens, sejam respeitados os

parâmetros definidos na ISO Standard 18004, nela são especificados como o código

deve ser impresso para se obter uma boa qualidade de leitura dos arquivos.

As especificações da não determinam exatamente o tamanho e a fonte que

devem ser utilizadas, no entanto, para o bom funcionamento, deve-se obedecer as

seguintes proporções para a criação:

Dimensão X: A largura de um módulo deve ser especificada pela aplicação,

tendo em conta a capacidade de Tecnologia a ser utilizada, e a tecnologia para produzir

o símbolo;

Dimensão Y: A altura de um módulo deve ser igual à dimensão X;

Zona mínima de Silêncio: Igual a 4X em todos os quatro lados.
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3.6 – Experimento

Para o experimento foram utilizados um emulador Android, que foi o

responsável pela geração dos QR Codes, um smartphone com sistema operacional

Android, que foi utilizado para realizar a leitura dos QR Codes e uma imagem no

formato JPEG, com tamanho de 16 kbytes que foi o objeto de transferência entre os

dispositivos. Os detalhes da utilização do protótipo estão descritos no Anexo 3.

Figura 3.4 - Imagem utilizada no teste de transferência

Através do emulador a imagem foi selecionada, como pode ser visto na figura 3.5
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Figura 3.5 - Seleção do arquivo para codificação

Ao realizar a seleção da imagem, o aplicativo converte essa imagem para

base64, o hash da imagem gerou 21.004 caracteres, e por essa razão, o resultado foi

paginado em 8 QR Codes sendo o primeiro código contendo apenas informações sobre

a imagem, como o nome do arquivo, extensão e tamanho.
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Figura 3.6 - Geração dos QRCodes

Em outro celular, foi instalado o aplicativo, e usado para realizar a leitura dos

códigos gerados, como pode ser visto na figura 3.7.

A ordem de leitura dos QR Codes não afeta o resultado final, pois o aplicativo

sabe qual a numeração de cada página, e antes de realizar a decodificação do hash Base

64, as páginas são colocadas em ordem.



22

Figura 3.7 - Leitura dos QR Codes.

Dessa forma, após realizar a leitura de todos os códigos, a imagem  foi

transferida com sucesso para o smartphone.

Figura 3.8 - Imagem transferida com sucesso
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Capítulo 4

Conclusão e Trabalhos Futuros

4.1 – Conclusão

Pode-se afirmar que a transferência de dados e informações são hoje muito

importantes para a sociedade. A globalização e os grandes avanços tecnológicos,

tornaram possível a transferência de informações de forma rápida e eficaz. No entanto

existem casos em que não é possível utilizar a Internet para fazer essa comunicação,

seja devido ao custo, ou por limitações tecnológicas, e por isso se faz necessária uma

forma de realizar essa comunicação sem utilizar a rede.

A proposta do trabalho foi apresentar uma nova forma de realizar essa

comunicação, através do uso de QR Codes, possibilitando assim, realizar a tarefa

utilizando apenas uma câmera de celular e um software para leitura das imagens.

Através do protótipo produzido, foi possível demonstrar a viabilidade do

projeto. Sob esta ótica, foi realizada a transferência de uma foto entre 2 celulares com

sistema operacional Android, sem a necessidade de utilizar Internet, Bluetooth ou

qualquer outra tecnologia, a não ser a câmera e o software desenvolvido.

Através da tecnologia demonstrada, uma grande diversidade de aplicações

poderiam usar o mecanismo, seja no meio acadêmico, no turismo, ou em qualquer outra

área onde a tecnologia possa ser aplicada.

4.2 – Trabalhos Futuros

Para trabalhos futuros, é possível otimizar o desempenho do software gerador de

QR Codes, utilizando algum algoritmo de compressão de dados. Para realizar uma

transferência de uma simples imagem no protótipo de teste, foram gerados mais de 20

mil caracteres, e por essa razão, também foi necessário gerar vários QR Codes.

Utilizando um bom algoritmo de compressão seria possível reduzir o tamanho da

codificação gerada, melhorando consideravelmente o desempenho do software.
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Na figura 4.1 é possível observar o funcionamento básico de um algoritmo de

compressão e também de sua descompressão.

Figura 4.1 - Algoritmo de compressão[10]

O fluxo de bits B (bitstram B) passa pelo processo de compressão (Compress),

dando origem assim a versão comprimida do bitstream original (compressed version

C(B)), essa versão se torna incompreensível para o usuário. A operação de  Expand ou

descompressão irá restaurar o bitstream original, nesse caso, sem a perda de

informação.[10]

Um outro ponto para ser estudado, é a substituição do QR Code pelo IQR Code,

que pertence a Denso Wave, e suporta uma quantidade de dados 80% maior do que o

QR Code tradicional [9].

Figura 4.2 - Maior capacidade de armazenamento [9]

De acordo com as informações disponibilizadas pela empresa, o iQR Code

apresenta ainda outras vantagens, como possibilitar a impressão em formato retangular,

permitindo assim a  impressão em diversos tipos de superfícies. Outra vantagem em
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relação ao QR Code tradicional, é a diminuição do tamanho da impressão, que chega a

ser 30% menor, como pode ser visto na figura 4.3.

Figura 4.3- Redução no tamanho da impressão [9]

Essa tecnologia permite o armazenamento de até 40 mil caracteres, contra os 7

mil caracteres do QR Code. Se implementado, o uso do iQR Code poderia gerar um

aumento real de capacidade de transferência do software.
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Anexo 1

Conversão de um arquivo para Base 64

O trecho de código fonte descrito nesse anexo realiza a conversão de um aquivo

binário, selecionado no dispositivo ANDROID, para o formato Base 64.

try {

fin = new FileInputStream(file);

byte fileContent[] = new byte[(int) file.length()];

String s = "";

// Reads up to certain bytes of data from this input stream into

// an array of bytes.

fin.read(fileContent);

s = new String(fileContent, "CP1252");

arquivo = Base64.encodeToString(s.getBytes("CP1252"),

Base64.NO_WRAP);

} catch (UnsupportedEncodingException e) {

e.printStackTrace();

} catch (IOException e) { // input file out exception

// TODO Auto-generated catch block

e.printStackTrace();

}
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Anexo 2

Decodificação do hash Base 64
O trecho de código fonte descrito nesse anexo realiza a decodificação de um

hash Base 64, para o seu formato original.

public byte[] base64Decode(String token) {

byte[] decodedBytes = null;

try {

// Base64.decodeBase64(token);

decodedBytes = Base64.decode(token.getBytes(), Base64.DEFAULT);

} catch (Exception ex) {

Toast.makeText(getBaseContext(),"Dependência não encontrada.",

Toast.LENGTH_SHORT).show();

System.out.println("Erro na decodificação:" + ex.getMessage());

}

return decodedBytes;

}
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Anexo 3

Manual de utilização do aplicativo
Esse manual descreve passo a passo como utilizar o aprovativo desenvolvido

como protótipo.

Ao abrir o aplicativo, a câmera será inicializada, e estarão disponíveis quatro

botões, (Novo, Abrir, Arquivo, Imagem).

Tela inicial do aplicativo



31

Ao Clicar no botão Arquivo será exibida a tela de seleção, onde é possível

selecionar uma imagem ou arquivo qualquer para a geração dos QR Codes.

Tela de seleção de arquivos
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Após a seleção da imagem, o aplicativo irá gerar os QR Codes necessários na

tela do dispositivo.

Geração dos QR Codes

Quando for necessária a utilização de mais de um QR Code, o aplicativo irá

fazer a exibição de cada um deles, mudando a tela a cada três segundos.



33

Para realização da transferência de arquivos, é necessário utilizar um outro

smartphone, abrir o aplicativo e posicionar em frente aos QR Codes gerados, permitindo

assim que a câmera comece a fazer a leitura dos códigos.

Leitura dos QR Codes no dispositivo receptor
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Após realizar a leitura de todos os QR Codes, é necessário que o smartphone

receptor clique no botão Imagem, para que o aplicativo abra a imagem que foi

transferida.

Imagem transferida
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Para limpar a tela do smartphone transmissor, e realizar uma nova transferência,

é  necessário clicar no botão novo, que irá fazer o aplicativo voltar ao estado inicial, sem

QR Codes em tela.

Tela inicial do aplicativo
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O botão Abrir, deve ser utilizado somente quando o objeto da transferência não

for uma imagem, e sim um arquivo de texto, seu funcionamento é o mesmo do botão

imagem, porém ao invés de abrir a galeria do smartphone, ele irá abrir um editor de

texto.

Botões do aplicativo


