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 Introdução 

 

 

 O projeto de mestrado da aluna da FEEC / UNICAMP Jomara Bindá (Bindá, 2013) almeja avançar 

o estado da arte no reconhecimento robusto de códigos de barra bidimensionais (conhecidos como códigos 

QR) visando viabilizar o uso dessas técnicas para a criação de um Sistema de Resposta à Audiência (SRA) 

em Visão Computacional. SRAs são mecanismos para obter, em tempo real, reações e respostas da plateia 

durante uma apresentação, reunião, ou aula (Kay, 2009). Normalmente, os SRAs são implementados com 

clickers, pequenos controle-remotos que enviam as respostas a um receptor de infravermelho ou 

radiofrequência. No entanto, os custos desses sistemas são muito elevados, tanto pela aquisição dos 

dispositivos, quanto pelo treinamento para usá-los e sua manutenção. 

 

1.1  Prólogo 
 

O projeto de Jomara Bindá (Bindá, 2013) propõe uma solução em que ao invés de clickers, os 

alunos possuem códigos de barra bidimensionais (e.g., códigos QR) impressos em folhas de papel que são 

capturados pela câmera de um smartphone ou tablet e identificados por um sistema. Os códigos de barra 

capturados estão associados a um número de identificação do aluno para uso em análises pedagógicas. A 

orientação dos códigos é usada para fornecer respostas de múltipla escolha. 

 Nesse sentido, o presente trabalho se associou à pesquisa apresentada, propondo soluções de 

interface para o aplicativo que já vem sendo desenvolvido, integrando as funcionalidades fundamentais do 

módulo de interface para a “chamada” dos alunos e o feedback usando realidade aumentada, mostrando nas 

fotos capturadas as imagens correspondentes às respostas dos alunos.  

 

1.2  Definição do Problema 
  

 Dado o objetivo de se implementar o módulo de interface para a verificação da presença dos alunos, 

procedimento que será chamado a partir daqui de “chamada”, foi assumido o funcionamento do aplicativo 

PaperClickers, desenvolvido em linguagem Java para a plataforma Android e capaz de fazer a leitura de 

códigos de barra bidimensionais (atualmente códigos QR), obtendo respostas à perguntas de múltipla 

escolha de acordo com a orientação dos mesmos. Os códigos estão associados a um número de 

identificação único de cada aluno presente, representados pela entidade Aluno (no caso da UNICAMP, para 

citar um exemplo concreto, o RA do aluno é utilizado). 

 

1.2.1  Fluxo de funcionamento do aplicativo PaperClickers 
 
 O projeto PaperClickers vem sendo desenvolvido segundo a linha de pesquisa explicada na seção 

1.1, contando no presente momento com um fluxo bem definido para a resolução do problema de se fazer a 

leitura de múltiplos códigos QR numa sala de aula e se obter as respostas de acordo com a orientação de 

cada um deles. No esquema contido na figura 1.1 é apresentado o conceito em alto nível dessa resolução. 

 O fluxograma deve ser lido/analisado da seguinte maneira: 

 

1. O passo Inicia com a seleção da classe corresponde à primeira tela do aplicativo, em que o 

professor seleciona o curso e turma da aula sendo dada e clica no botão ‘Start’ para iniciar a sessão; 

2. O passo Seleciona o número da questão corresponde à tela inicial de cada sessão, em que o 

professor digita o número da questão (de múltipla escolha) que será feita aos alunos e clica no botão 

‘Collect answer’ para capturar suas respostas; 

3. O passo Coleta respostas dos alunos corresponde à tela em que se usa a câmera do smartphone (ou 

tablet) para capturar as fotos dos alunos da turma segurando seus respectivos códigos QR com a 

orientação de acordo com a resposta A, B, C ou D que acreditam ser a correta; 

4. O passo Exibe respostas coletadas corresponde ao grid de respostas com os números de 

identificação de cada aluno da turma abaixo das imagens correspondentes às respectivas respostas 

dadas, ou da imagem padrão de não identificação de código QR; 
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a. Caso a identificação de códigos QR seja satisfatória, o professor clica no botão de 

confirmação para obter o gráfico de pizza das respostas fornecidas pelos alunos da turma; 

b. Caso não seja satisfatória, o professor clica no botão de ‘+1’ para voltar ao passo 3 e tirar 

uma última foto que terá os seus resultados agregados aos anteriores. 

5. O passo Exibe gráfico de pizza corresponde à exibição de um gráfico com as respostas dadas e seus 

números absolutos e relativos (porcentagem) em relação ao total de alunos dos quais foram 

identificadas respostas à pergunta feita. 

a. Caso o resultado obtido não seja satisfatório, o professor clica no botão ‘Retry’ para voltar 

ao passo 3 e coletar novas respostas dos alunos, após um debate a respeito da questão; 

b. Caso seja satisfatório e haja uma próxima pergunta a ser feita, o professor clica no botão 

‘Done’ para voltar ao passo 2 e digitar o número da próxima questão; 

c. Caso não hajam mais perguntas a serem feitas, o professor fecha o aplicativo. 

 
Fig. 1.1: Fluxograma do aplicativo PaperClickers anterior à implementação feita no presente trabalho. As setas 

pequenas de cima para baixo indicam seu fluxo principal, enquanto as setas maiores que voltam de baixo para cima 

indicam seus possíveis fluxos alternativos. 

 
Portanto o presente trabalho parte desse fluxo previamente implementado e em total funcionamento. Nele, 

deseja-se incluir novas telas que variem o fluxo, bem como alterar a implementação atual, a fim de que 

sejam acrescentadas as duas novas funcionalidades descritas na seção 1.1. 

 

1.2.2  Descrição das entidades Classe e Aluno 
 

 O aplicativo PaperClickers usa atualmente uma base de dados transiente na memória, na qual são 

salvos objetos, a nível de teste, de duas classes fundamentais usadas na implementação: Classe e Aluno. A 

primeira delas corresponde aos pares (curso, turma) em que as aulas são dadas; já a segunda corresponde 

aos alunos que estão matriculados em cada uma dessas classes e responderão às perguntas feitas pelo 

professor. A figura 1.2 contém os diagramas UML de ambas. 

  A classe Classe serve no presente momento para a escolha do curso e turma para o qual se está 

dando a aula durante o uso do aplicativo PaperClickers. Isso significa que ela é utilizada apenas no 

primeiro passo do fluxograma da figura 1.1, na escolha do professor. A partir desse momento a sessão está 
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aberta e toda a utilização do aplicativo se dá nela. Logo, nenhuma das novas funcionalidades proposta no 

presente trabalho vai alterar as implementações que envolvem essa entidade, que possui os seguintes 

atributos: 

 

 Nome: string no formato <curso-turma> que caracteriza um nome único para cada classe; 

 Data: string com a data de criação do objeto na base de dados. 

 

 
Fig. 1.2: Diagramas UML das entidades Classe e Aluno. A primeira será apenas utilizada mantendo-se sua atual 

implementação, já a segunda será alterada com a inclusão de uma variável que indicará se o aluno está presente ou 

ausente em determinada aula. 

 

 A classe Aluno por sua vez, é fundamental durante toda a execução cíclica do aplicativo, pois é 

através de um de seus atributos que os códigos QR são associados unicamente a cada aluno. Dessa 

maneira, está claro que os módulos que envolvem a identificação da presença dos alunos e de suas 

respostas estão em constante interação com a entidade, salvando e recuperando novos dados da base a cada 

momento. Os atributos dessa classe, antes das alterações feitas no presente trabalho, são: 

 

 Ra: string que contém o número de identificação único de cada aluno; 

 Iniciais: string com as iniciais do aluno; 

 Data: string com a data de criação do objeto na base de dados; 

 Match: booleano que indica se foi reconhecido um código QR referente ao aluno; 

 Resposta: string que contém a letra da resposta dada pelo aluno. 

 

Dados os atuais fluxos e entidades do aplicativo PaperClickers, os problemas de se integrar um módulo 

de interface para a chamada e um feedback usando realidade aumentada são definidos nas seguintes linhas 

de trabalho: 

 

1. Alteração do fluxo atual com o acréscimo de telas que usem os mesmos recursos utilizados para o 

reconhecimento dos códigos QR, mas trabalhando com os estados ‘Presente’ e ‘Ausente’ dos 

alunos. 

2. Uso da implementação atual para alternância entre os novos estados da entidade Aluno, em 

conjunto com os antigos estados, para que se sejam cobertos todos os casos possíveis; 

3. Exploração da biblioteca nativa do Android para se trabalhar manualmente com a alteração de 

bitmaps a fim de se aplicar a realidade aumentada obtendo as novas imagens desejadas. 

 

1.3  Motivação 
 

 O PaperClckers pode ser o embrião de um SRA buscado nas unidades de ensino no Brasil. Ele 

condiz mais com a realidade atual do que modelos idealizados com o uso dos clickers, já que a verba para 

tal projeto muitas vezes é limitada. Sendo assim, integrar funcionalidades que resolvam outras questões 

enfrentadas constantemente nas salas de aula parece promissor. 

 Universidades públicas brasileiras como a Unicamp por exemplo, encontram muitos problemas com 

a questão de prender a atenção do aluno em sala de aula, o que acaba se refletindo em salas de aula vazias, 

ou controles de presença extremamente rigosos. E quando há alunos na sala, muitas vezes a expectativa de 

aprendizado por parte do professor não condiz com o real aprendizado, resultando em um número elevado 
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de reprovações. O presente trabalho, apoiado nessas questões, prevê aplicações da tecnologia desenvolvida 

para a solução dos problemas pedagógicos descritos. 

 

1.4  Objetivos 
 

Contribuir signitificamente com o projeto de (Bindá, 2013) ao apresentar soluções de interface para 

o aplicativo PaperClickers desenvolvido, integrando duas funcionalidades de extrema importância: a 

primeira é o módulo de interface para a “chamada” dos alunos, que identifica quais estão presentes para 

que o sistema não espere a leitura de códigos de alunos ausentes; e a segunda é o feedback usando 

realidade aumentada, que mostra nas imagens as respostas substituindo os códigos QR que foram 

reconhecidos. 

 

Materiais e Métodos 

 

 

2.1  Hardware 
 

O aplicativo PaperClickers vem sido desenvolvido com suporte para versões maiores ou iguais ao 

Android 4.0.3 (API 15). No intuito de manter esse padrão, buscou-se dispositivos que tenham no mínimo 

essa versão para a realização dos testes de desenvolvimento ao longo do projeto. Além disso, existe a 

variável de resolução da tela, inerente à grande quantidade de dispositivos que usam esse sistema 

operacional. Para se trabalhar com uma grande diferença de telas, escolheu-se além de um smartphone, um 

tablet para a realização desses testes. 

O smartphone usado foi o Samsung GT-I9100 Galaxy SII (figura 2.1): 

 

 Processador: Dual Core 1.2GHz 

 Versão Android: 4.0.3 (API 15); 

 Resolução de tela: 400 x 800 pixels (4.3 polegadas); 

 Câmera de 8MP. 

 

 
Fig. 2.1: Samsung Galaxy SII, pertencente ao próprio autor do presente trabalho. 

 

O tablet usado foi o Samsung GT-P5200 Galaxy Tab 3 (figura 2.2): 

 

 Processador: Dual Core 1.6GHz 

 Versão Android: 4.2.2 (API 17); 
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 Resolução de tela: 1280 x 800 pixels (10.1 polegadas); 

 Câmera de 3MP. 

 

 
Fig. 2.2: Samsung Galaxy Tab 3, fornecido pela própria Samsung para uso acadêmico 

 

2.2  Tecnologia e ferramentas 
 

 O desenvolvimento do aplicativo PaperClickers se dá na linguagem de programação Java através 

do uso do Plugin ADT (Android Development Tools) para o ambiente de desenvolvimento Eclipse IDE 

(Integrated Development Environment).  

O ADT extende as capacidades do Eclipse de permitir que se criem novos projetos Android, criar 

uma interface para o usuário, adicionar pacotes baseados na API nativa do Android, depurar aplicações 

usando o Android SDK tools e até mesmo exportar arquivos .apk para distribuir uma aplicação.  

A implementação de um aplicativo Android é baseada em arquivos .java que representam as telas de 

sua interface, são as classes conhecidas como activities. Os layouts de cada tela são montados em 

arquivos .xml, sendo atribuídos a cada Activity em um método chamado onCreate(), que instancia cada uma 

delas.  

Exemplificando a sucinta explicação acima, as figuras A.1 e A.2 do Apêndice mostram a interface 

do Eclipse IDE com os arquivos MainActivity.java e start_activity.xml abertos respectivamente. Eles 

implementam a primeira tela do aplicativo PaperClickers, capturada do smartphone Galaxy S II e mostrada 

na figura 2.3. 

 A implementação do PaperClickers foi feita de maneira colaborativa, o que significa que mais de 

um desenvolvedor contribuiu e teve acesso ao código-fonte simultaneamente. Para controlar isso de forma 

organizada, foi necessário hospedar na nuvem uma versão estável desse código e criar repositórios de 

acesso por parte dos desenvolvedores. Para tal, escolheu-se utilizar o web-based hosting service Bitbucket, 

cuja interface é mostrada na figura A.3 do Apêndice. 

 Assim, cada desenvolver pôde ter uma conta privada e gratuita que dá acesso a repositórios 

contendo o código-fonte. Para seu gerenciamento e controle de versionamento, foi utilizado o software Git, 

que funciona com diretórios de trabalho que são na verdade repositórios com histórico completo e 

capacidades totais de rastreamento de versões, independendo de acesso à rede ou servidor central. 

 Isso deu aos desenvolvedores maior liberdade e facilidade de desenvolver o aplicativo de maneira 

conjunta e simultânea, a qualquer momento e de qualquer lugar. O diferencial para isso é que o software 

possui um plugin específico para integração com o Eclipse IDE, permitindo baixar e subir arquivos à 

nuvem através de simples comandos Pull e Push respectivamente. 

 

2.3  Proposta 
 



EA006 – Trabalho de Fim de Curso – Lucas Marcelo Marini Tejada  8 

 

 
Fig. 2.3: Tela inicial do PaperClickers capturada do Samsung Galaxy S II. Aqui o professor escolhe a classe para a 

qual está dando a aula e clica no botão ‘Start’ para iniciar a sessão. 

 

 Considerando então a implementação do PaperClickers anterior ao início do presente trabalho, o 

hardware disponível, e a tecnologia e ferramentas utilizadas para se atingir os objetivos definidos na seção 

1.4, são propostas aqui as estratégias para se integrar as duas novas funcionalidades ao aplicativo. A atual 

tela de exibição de respostas, correspondente ao quarto passo no fluxograma da figura 1.1 analisada no 

capítulo anterior, será o ponto de partida para ambas: 

 

1. Módulo de interface para a chamada: O atual fluxo de execução do aplicativo será alterado com 

a inclusão de réplicas das telas que coletam e exibem as respostas dos alunos, mas com o objetivo 

de coletar e exibir apenas a presença dos mesmos na classe. Essas telas entrarão logo após a seleção 

da classe, antes de o professor digitar o número da questão. Dessa maneira, quando se capturam 

respostas as respostas dos alunos, cada um deles já possui um estado de ‘Presente’ ou ‘Ausente’. 

2. Feedback usando realidade aumentada: O grid de respostas dos alunos é gerado através da 

análise de todas as fotos que foram capturadas para a identificação dos códigos QR. Logo, nessa 

tela, sabe-se qual foto foi capaz de identificar um maior número de respostas dos alunos. Nessa 

foto, serão substituídos os códigos QR identificados por imagens correspondentes às respostas que 

eles representam. Ela estará disponível ao professor e poderá ser vista através de um efeito slide-

down. 

 

As duas modificações implicam numa alteração do fluxo de execução do aplicativo. O esquema contido na 

figura 2.4 apresenta o conceito em alto nível da nova resolução do problema. 

 O novo fluxograma deve ser lido/analisado da seguinte maneira: 

 

1. O passo Inicia com a seleção da classe corresponde à primeira tela do aplicativo, em que o 

professor seleciona o curso e turma da aula sendo dada e clica no botão ‘Start’ para iniciar a sessão; 

2. O passo Coleta presenças dos alunos corresponde à tela em que se usa a câmera do smartphone (ou 

tablet) para capturar as fotos dos alunos da turma segurando seus respectivos códigos QR, não 

importando a orientação, para identificar sua presença na aula; 

3. O passo Exibe presenças coletadas corresponde ao grid de presenças com os números de 

identificação de cada aluno da turma abaixo da imagem correspondentes à presença, ou da imagem 

padrão de não identificação de código QR; 

a. Caso a identificação de códigos QR seja satisfatória, o professor clica no botão de 

confirmação para iniciar a sessão; 

b. Caso não seja satisfatória, o professor clica no botão de ‘+1’ para voltar ao passo 2 e tirar 

uma última foto que terá os seus resultados agregados aos anteriores. 

4. O passo Seleciona o número da questão corresponde à tela inicial de cada sessão, em que o 

professor digita o número da questão (de múltipla escolha) que será feita aos alunos e clica no botão 

‘Collect answer’ para capturar suas respostas; 
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5. O passo Coleta respostas dos alunos corresponde à tela em que se usa a câmera do smartphone (ou 

tablet) para capturar as fotos dos alunos da turma segurando seus respectivos códigos QR com a 

orientação de acordo com a resposta A, B, C ou D que acreditam ser a correta; 

6. O passo Exibe respostas coletadas corresponde ao grid de respostas com os números de 

identificação de cada aluno da turma abaixo das imagens correspondentes às respectivas respostas 

dadas, ou da imagem padrão de não identificação de código QR; 

a. Caso deseje ver a foto com o maior número de respostas identificadas, em realidade 

aumentada, o professor arrasta para baixo a seta vertical no topo central da tela; 

b. Caso a identificação de códigos QR seja satisfatória, o professor clica no botão de 

confirmação para obter o gráfico de pizza das respostas fornecidas pelos alunos da turma; 

c. Caso não seja satisfatória, o professor clica no botão de ‘+1’ para voltar ao passo 5 e tirar 

uma última foto que terá os seus resultados agregados aos anteriores. 

7. O passo Exibe gráfico de pizza corresponde à exibição de um gráfico com as respostas dadas e seus 

números absolutos e relativos (porcentagem) em relação ao total de alunos dos quais foram 

identificadas respostas à pergunta feita. 

a. Caso o resultado obtido não seja satisfatório, o professor clica no botão ‘Retry’ para voltar 

ao passo 5 e coletar novas respostas dos alunos, após um debate a respeito da questão; 

b. Caso seja satisfatório e haja uma próxima pergunta a ser feita, o professor clica no botão 

‘Done’ para voltar ao passo 2 e digitar o número da próxima questão; 

c. Caso não hajam mais perguntas a serem feitas, o professor fecha o aplicativo. 

 

 
Fig. 2.4: Novo fluxograma do aplicativo PaperClickers proposto no presente trabalho. 
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2.3.1  Módulo de interface para chamada 
 

 O desafio de se replicar as telas de captura e exibição de respostas, mas usando-as para captura e 

exibição da presença dos alunos, é simples. O problema são as variações que os estados de 

‘Presente’/‘Ausente’ de cada aluno podem sofrer durante a execução do aplicativo, bem como imprecisões 

inerentes à identificação de múltiplos códigos QR. Não se deveria identificar a resposta de um aluno 

ausente por exemplo, nem deixar de identificar a resposta de um aluno que está presente. 

 A proposta de solução visa, além da capturar e exibir esses estados baseando-se na identificação dos 

códigos QR, dar ao professor a possibilidade de corrigir possíveis erros de identificação manualmente, bem 

como variar entre estados que possam ter mudado ao longo da execução do aplicativo. Isso significa que 

ele pode: definir no grid de presenças se os alunos estão presentes ou ausentes; e definir no grid de 

respostas se o aluno está ausente ou qual é a sua resposta para a pergunta. 

 O esquema contido na figura 2.5 apresenta todos os possíveis casos para a variação dos estados do 

aluno nos grids de presença e resposta. O fluxograma deve ser lido/analisado da seguinte maneira: 

 

Chamada 

 

Caso 1: Código QR é identificado e aluno é exibido como presente na classe. O professor pode alterar esse 

estado para ausente se por algum motivo a presença do aluno não for válida. 

 

Caso 2: Código QR não é identificado e aluno é exibido como não identificado. O professor deve confirmar 

estado do aluno e pode alterá-lo tanto para presente como para ausente.  

 

Resposta 

 

Caso 1: Código QR de aluno presente é identificado e sua resposta é exibida. O professor não pode fazer 

nada, pois o aluno está presente e respondeu à pergunta feita. 

 

Caso 2: Código QR de aluno presente não é identificado e sua resposta não é exibida. O professor deve 

perguntar pelo aluno para colocar sua resposta ou alterá-lo para ausente se ele não estiver mais na classe. 

 

Caso 3: Código QR de aluno ausente é identificado e sua resposta é exibida com um ícone de ausente. O 

professor deve confirmar a presença do aluno e alterar seu estado para presente validando a resposta dada. 

 

Casp 4: Código QR de aluno ausente não é identificado e sua resposta não é exibida. O professor pode 

perguntar pelo aluno para confirmar sua ausência e colocar sua resposta caso ele esteja na realidade 

presente.  

 

2.3.2  Feedback em realidade aumentada 
 

 O desafio de se exibir a foto com o maior número de códigos QR identificados também é simples. 

O problema nesse caso são as operações feitas com imagens para se chegar à foto modificada que é exibida 

em realidade aumentada ao professor. A proposta visa cobrir totalmente cada código identificado da foto 

pela respectiva imagem que representa a resposta dada. O esquema contido na figura 2.6 apresenta essas 

transformações de imagem que se desejam fazer com a melhor das fotos capturadas.  

Cada código QR é identificado no plano cartesiano por 3 pontos nas coordenadas x, y. Neles estão 

contidos, para cada um dos códigos, as coordenadas x mais à esquerda e à direta e as coordenadas y mais 

acima e abaixo na foto. Usando o algoritmo que determina as respostas de acordo com o posicionamento 

relativo desses 3 pontos, deve-se sobrepor a imagem correta no retângulo determinado por esses pontos, de 

tal maneira que os códigos QR identificados não apareçam mais na foto exibida. 

 

2.4  Projeto dos Testes 
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Fig. 2.5: Fluxograma das intervenções possíveis pelo usuário nas telas de chamada e de detecção de respostas. Os 

elos indicam as mudanças de estado possíveis sob intervenção direta do usuário (e.g., o ícone cinza marcado com o 

“x” indica um aluno anteriormente marcado como presente cujo código QR não foi detectado. O usuário pode 

intervir para ajustar a resposta desse aluno ou marcá-lo como ausente.) 
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Fig. 2.6: Operação com bitmaps para realidade aumentada. Em cada código QR detectado em cada uma das fotos 

tiradas com o dispositivo, será sobreposta a imagem que corresponde à resposta daquela orientação. A imagem com 

maior número de resultados é exibida ao professor. 
 

Para a realização dos testes que validarão a implementação feita no presente trabalho é necessário 

que se crie um ambiente de ensino simulado. A execução do aplicativo PaperClickers depende da 

existência de uma ou mais classes para que o professor escolha em qual está sendo dada a aula e de um ou 

mais alunos para que sejam identificados códigos QR na chamada e na detecção de respostas. 

Segundo a implementação atual, é utilizada uma base de dados SQLite transiente, em que os 

registros são inseridos na base por meio da leitura de arquivos .csv. São eles chamados de csvtest.csv e 

csvalunostest.csv, contendo as classes e os alunos que serão registrados na base respectivamente. Sempre 

que a execução do aplicativo é reiniciada, os registros da base são apagados para novas leituras de arquivo. 
 

2.4.1  Ambiente simulado para testes 
 

O ambiente de ensino “criado” conta com 8 classes. Cada uma delas tem um nome no formato 

<ccccc-t> em que ‘ccccc’ representa a sigla do curso e ‘t’ representa a letra da turma. Elas não são muito 

importantes, pois a execução do PaperClickers no momento independe da classe escolhida, por isso são 

poucas e determinadas no arquivo de maneira aleatória. São eles: 

 

 IA004-A, IA012-A, IA013A, IA015A, IA344A, IA361-D, IA364-M e IA368-V. 

 

Esse ambiente também conta com 20 alunos. Cada uma delas tem um número de identificação 

único de seis dígitos que é codificado no código QR de cada aluno para que seja feito o reconhecimento. 

Eles são de extrema importância para os testes realizados, por isso são muitos e determinados no arquivo 

de maneira sequencial. São eles: 

 

 1515XX, onde XX varia de 60 a 79. 

 

O foco então é dado nos alunos, para os quais são gerados 20 códigos QR que codificam cada um 

desses números de identificação através da página web https://www.the-qrcode-generator.com/. Todos os 

códigos então são impressos segundo o formato da figura 2.7, com 3 “olhos” e bordas de um tamanho 

suficiente para que possam ser segurados por duas mãos sem que nenhuma parte do código em si seja 

coberta. 

Cada aluno na sala de aula então terá um código desses para identificação pelo professor através do 

uso do aplicativo PaperClickers. Para a presença, a orientação do código não é importante, mas para 

https://www.the-qrcode-generator.com/
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detecção de resposta é. Como são possíveis 4 orientações distintas, será trabalhado com questões 

alternativas em que o aluno pode escolher entre as letras A, B, C ou D como resposta. Fica definido o 

seguinte padrão: 

 

1. Ausência de olho no canto inferior direito (figura abaixo): letra A; 

2. Ausência de olho no canto inferior esquerdo (figura rotacionada em 90º no sentido horário): letra B; 

3. Ausência de olho no canto superior esquerdo (figura rotacionada em 180º): letra C; 

4. Ausência de olho no canto superior direito (figura rotacionada em 270º no sentido horário): letra D. 

 

 
Fig. 2.7: Formato de códigos QR que serão reconhecidos. Para os testes do presente trabalho eles serão apenas 

impressos em folha de papel A4 com bordas de cada lado para que sejam segurados firmemente com as duas mãos. 

 

2.4.2  Testes qualitativos 

 

Para analisar-se a resposta do aplicativo à identificação de códigos QR a diferentes distâncias e 

ângulos da câmera, é feito um teste de identificação com 5 códigos segurados por pessoas diferentes. Esses 

códigos são variados entre as coletas de imagens para presença e resposta, a fim de se analisar todos os 

casos descritos na subseção 2.3.1. A figura 2.8 mostra essa configuração.  

É esperada a identificação de parte dos códigos QR tanto na chamada quanto na detecção de 

respostas. No caso em que não haja identificação por parte do algoritmo, serão feitas alterações manuais 

simulando a atuação do professor. Espera-se analisar a capacidade de identificação e aplicação da realidade 

aumentada em imagens com códigos QR dispostos de maneira heterogênea, além de todos os fluxos 

ilustrados na figura 2.8. 

 

2.4.3  Testes quantitativos 
 

Para analisar-se a resposta do aplicativo à identificação de muitos códigos QR (todos no ambiente 

simulado criado), é feito um teste de identificação com os 20 códigos pregados numa parede em ordem 

aleatória e com as respostas definidas também de maneira aleatória. A figura 2.9 mostra essa configuração.  

É esperada a identificação de todos os códigos QR tanto na chamada quanto na detecção de 

respostas. No caso em que não haja identificação por parte do algoritmo, nenhuma alteração manual será 

feita e será deixado que o aplicativo siga seu fluxo normalmente. Espera-se analisar a capacidade de 

identificação e aplicação da realidade aumentada em imagens com muitos códigos QR, além do fluxo 

principal do PaperClickers. 
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Fig. 2.8: Configuração para testes qualitativos, em que 5 códigos QR são segurados por 5 pessoas a distâncias e 

ângulos diferentes da câmera simulando um ambiente real de sala de aula. 

 

 
Fig. 2.9: Configuração para testes quantitativos, em que 20 códigos QR são pregados numa parece de forma linear e 

ordenada simulando a presença de muitos alunos com códigos QR para identificação. 

 

Implementação 

 

 

3.1  Proposta de solução do problema 
 

 A implementação do presente trabalho pode ser divida em duas frentes: as lógicas de programação 

nos arquivos .java e as montagens de layout nos arquivos .xml. Elas se conectam, somo será mostrado mais 

adiante nesta seção, nas implementações das duas novas funcionalidades propostas. A figura 3.1 mostra o 

novo fluxo principal do aplicativo, assim como a figura 2.4, mas em termos de cada classe Activity e seu 

correspondente xml de layout. 

 O módulo de interface para a chamada consiste então, nas implementações das classes 

CameraAttendance.java, réplica de CameraMain.java, e GridAttendanceViewActivity.java, réplica de 

GridViewActivity.java (que será modificada). Para os layouts serão usados os arquivos activity_main.xml, 

que já existia, e grid_attendance_view.xml, uma modificação de grid_view.xml que já existia.  

 O feedback em realidade aumentada consiste no acréscimo, na classe GridViewActivity.java e no 
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seu arquivo de layout grid_view.xml, de um elemento chamado SlidingDrawer, uma tela oculta acima da 

tela principal, que desce quando arrastada para baixo pelo usuário. A indicação de que o usuário pode fazer 

o arraste é intuitiva com uma seta apontando para baixo no topo central do grid de respostas.  

 

3.2  Métodos para integrar o módulo de interface para chamada 
 

 As classes CameraAttendance.java e CameraMain.java não foram implementadas no presente 

trabalho e fazem puro tratamento do uso da câmera do smartphone ou tablet, para que 3 fotos sejam tiradas 

e salvas na memória do dispositivo, através da interface mostrada na figura 3.1. Tendo essas fotos na 

memória, as classes GridAttendanceViewActivity.java e GridViewActivity.java fazem a recuperação e 

mesclam as identificações de todos os códigos QR para obter um maior número de alunos presentes e 

respostas identificadas respectivamente. 

 

 
Fig. 3.1: Tela que captura imagens usando a câmera do smartphone ou tablet. O botão que tira cada foto, no centro à 

esquerda da tela, possui um contador que controla quantas fotos ainda podem ser tiradas pelo professor. 

 

As classes GridAttendanceViewActivity e GridViewActivity são muito semelhantes e não faz sentido 

discutir cada uma delas como um todo, mas sim os pontos onde se assemelham e se diferenciam, isto é, os 

métodos que são iguais e os métodos que são diferentes. Para começar, é importante mencionar que duas 

classes são chamadas para popular o conteúdo dos grids de presenças e respostas: 

GridAttendanceViewAdapter e GridViewAdapter. Essas classes possuem um método fundamental chamado 

getView(), que define a imagem que será exibida no grid para cada aluno. 

 Dos pontos de vista das classes GridAttendanceViewActivity e GridViewActivity, é feita uma simples 

chamada em um método asíncrono onPostExecute(), que é executado após o processamento de todos os 

códigos QR identificados. Após essa chamada que define todo o conteúdo de cada um dos grids, há um 

controle do número de alunos sem estados de presença no primeiro caso; e do número de alunos sem 

respostas detectadas ou ausentes no segundo caso.  

Esses números são exibidos no canto inferior esquerdo da tela, dentro de um retângulo vermelho, 

até que sejam iguais a 0. Enquanto há alunos nesses estados, o botão de confirmação usado para avançar à 

próxima tela é exibido com um símbolo de alerta. Quando o professor define bem todos os estados de 

todos os alunos, o símbolo de alerta some e o númro ‘0’ é exibido dentro de um retângulo verde.  

É importante destacar que essa indefinição não impede o professor de avançar, é apenas um alerta 

para que ele saiba qual a situação atual. Se ele avança com alunos nesse estados indefinidos, todos eles 

serão considerados ausentes sempre. 

 Considerando então o conteúdo inicial das telas de grid bem definidos pelos métodos 1 e 2 do 

Apêndice, é importante ver como o professor pode alterar, com um simples toque, o estado de cada aluno 

no grid. Dessa maneira, pode-se percorrer todos os estados descritos no fluxograma da figura 2.5. O 

método que trata essa lógica chama-se onItemClick() e, como o próprio nome intuitivo sugere, ele é 

executado sempre que há um click em algum dos itens dos grids.  
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Fig. 3.2: Fluxograma das classes do aplicativo PaperClickers em termos das classes de fato implementadas e dos 

seus respectivos arquivos .xml de layout. 
   

 É importante lembrar que os itens do grid de presenças alternarão apenas entre os estados ‘Presente’ 

e ‘Ausente’, enquanto que os do grid de respostas cuja resposta não foi identificada poderão alternar entre 

todas as respostas e o estado de ‘Ausente’. Uma vez que um item deixou o estado de ‘não detectado’ ele 

jamais poderá voltar a este estado.  

 Esses métodos podem ser vistos em detalhes na seção A.2 do Apêndice, enquanto que na seção A.3 

são apresentados os dois arquivos .xml que montam os layouts dos grids de presenças e respostas 

respectivamente: grid_attendance_view.xml e grid_view.xml. As interfaces mencionadas são mostradas na 

análise de resultados feita no próximo capítulo.  

 

3.3  Métodos para feedback usando realidade aumentada 
  

 A implementação do uso de realidade aumentada no presente trabalho se dá toda na classe 

GridViewActivity, que é a tela que processa as imagens, identificando a que reconheceu um maior número 

de códigos QR e colocando-a, já com as imagens correspondentes às respostas, de maneira oculta acima do 

grid de respostas. 

 A ideia nessa parte do trabalho foi fazer operações básicas com Bitmaps, conforme mostrado na 

figura 2.6 e colocar a imagem resultante num elemento SlidingDrawer, que fica oculto permitindo que o 

professor o arraste para a tela principal quando queira. O layout completo desse elemento pode ser visto 

inclusive no XML 2 da seção A.3 do Apêndice. 
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 Para as operações com Bitmaps que montam as imagens em realidade aumentada desejadas, 

interessa o método getMultipleValue(), que faz o processamento de múltiplos códigos QR. Para cada uma 

das fotos tiradas, ele itera nos códigos identificados, define a resposta correspondente à orientação através 

do método definingAnswerResource() e sobrepõe a imagem correspondente no retângulo determinado pelos 

olhos do código. No fim, verifica-se qual a foto com maior número de resultados para ser exibida ao 

professor. 

 Para a exibição da imagem na tela principal do grid, analisa-se o método onDrawerOpened(), que 

primeiro redimensiona o tamanho da foto através do método getResizedBitmap() para que ela se encaixe 

perfeitamene na tela do dispositivo utilizado, e logo define essa imagem como o conteúdo a ser mostrado. 

Todos esses métodos também são vistos em detalhes na seção A.2 do Apêndice. 

 

Análise dos Resultados 

 

 

Por conta da superioridade de processamento (processador e sistema operacional) do Galaxy Tab 

em relação ao Galaxy SII, o tablet foi usado para os experimentos quantitativos enquanto o smartphone foi 

usado para os experimentos qualitativos. Isso se explica pela identificação múltipla de códigos QR, que foi 

implementada no PaperClickers baseada na API que realiza a identificação de apenas um código. Essa 

implementação ainda está em desenvolvimento, por isso a extrema lentidão no processamento de um 

número elevado de códigos QR, 20 neste caso. Até mesmo no processamento de um número menor de 

códigos QR, 5 no caso dos testes qualitativos, o tempo não é satisfatório. 

 

4.1  Realização dos testes projetados 
 

4.1.1  Qualitativo 
  

O teste configurado na figura 2.8 foi realizado com o aplicativo PaperClickers carregado no 

smartphone Galaxy SII. Num primeiro momento ele processou os 5 primeiros códigos QR para a 

identificação da presença dos alunos. O resultado da identificação processada é exibida na figura 4.1, onde 

nota-se que 1 código não foi identificado. 

Essa presença então foi atribuída de maneira manual, através de um toque com o dedo no 

correspondente elemento do grid. Observa-se que o número total de códigos não identificados aparece no 

canto inferior esquerdo da tela, enquanto que o botão de confirmação no canto superior esquerdo aparece 

com um sinal de alerta. Mesmo assim avança-se para a próxima tela, e alunos que ficaram sem 

identificação de código QR são marcados como ausentes. 

 

 
Fig. 4.1: Resultado da captura dos 5 primeiros códigos QR para determinar presença. Observa-se qua apenas 4 deles 

foram identificados, faltando o 151561. Todos os demais, como era de se esperar, não foram identificados. 
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Na prática o número da questão perguntada não importa neste momento, então parte-se diretamente 

para a nova captura de imagens. Mas nesse segundo momento um dos códigos QR é trocado por um novo, 

para que se provoque a não identificação da resposta de um aluno presente e a identificação da resposta de 

um aluno ausente, e seu resultado é mostrado na figura 4.2. 

 

 
Fig. 4.2: Resultado da captura de 5 códigos QR (com uma troca) para determinar respostas. Observa-se que o 151562 

aparece como não identificado, pois ele estava antes presente. Já o 151565 foi identificado, mas possui um ícone 

diferenciado que indica sua ausência anterior. Todos os demais, como era de se esperar, aparecem como ausentes. 
 

Para os elementos presentes que tiveram respostas identificadas ou ausentes que não tiveram, não 

há ação a ser tomada, pois eles reagiram conforme esperado. Já o elemento antes presente mas que agora 

não está, é marcado manualmente como ausente. E aos elemento ante ausente mas que foi identificado, 

mantém-se a resposta apenas removendo manualmente sua marcação de ausente. Arrastando-se para baixo 

a seta no topo central da tela, a imagem em realidade aumentada aparece, como mostrado na figura 4.3.  

 

 
Fig. 4.3: Feedback em realidade aumentada para 3 códigos QR. Isso significa que, das 3 fotos tiradas, essa foi a que 

mais detectou códigos QR. Observa-se que mesmo assim um código da foto ainda não foi detectado. 
 

O teste realizado é muito pertinente para análise do funcionamento detalhado da interface para 

módulo de chamada implementada. Todos os possíveis fluxos são analisados, seja pela simulação de 

situações como chegada e saída de alunos durante a aula, ou seja pela própria não identificação de códigos. 

O principal fruto dessa funcionalidade é a capacidade que ela dá ao professor de alterar manualmente o 

estado de presença e a resposta identificados pelo processamento automatizado dos códigos QR. 

 

4.1.2  Quantitativo 
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O teste configurado na figura 2.12 foi realizado com o aplicativo PaperClickers carregado no tablet 

Galaxy Tab 3. Ele processou todos os 20 códigos QR, dispostos da mesma maneira, para a identificação da 

presença e respostas em tempos de 3 minutos e 15 segundos e 3 minutos e 13 segundos respecivamente. O 

resultado da identificação das presenças é exibida na figura 4.4, onde nota-se absolutamente todos os 

códigos foram identificados. Na figura 4.5, o resultado da identificação das respostas, novamente com 

100% de eficiência. Finalmente na figura 4.6 tem-se a imagem em realidade aumentada. 

 

 
Fig. 4.4: Resultado da captura de 20 códigos QR para determinar presença. Todos os códigos foram identificados e o 

retângulo no canto esquerdo inferior aparece verde e com o número 0. O botão de confirmação no canto superior 

esquerdo aparece sem o símbolo de alerta. 

 

 
Fig. 4.5: Resultado da captura de 20 códigos QR para determinar respostas. Novamente todos foram identificados. 

 

O teste realizado é muito pertinente para análise do funcionamento detalhado do feedback em 

realidade aumentada implementado. Um número alto de códigos QR é analisado, e posicionados de 

maneira que ruídos podem facilmente ser detecados, mas são desconsiderados de maneira inteligente pelo 
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aplicativo. O principal fruto dessa funcionalidade é a capacidade que ela dá ao professor de verificar a 

distribuição das respostas na sala de aula, mapeando os acertos e erros por regiões. 

 

 
Fig. 4.6: Feedback em realidade aumentada para 20 códigos QR. Todos os códigos QR foram sobrepostos pelas 

imagens que correspondem às respectivas respostas dadas de acordo com sua orientação. 
 

4.2  Módulo de Chamada 
 

 O aplicativo PaperClickers, que é um SRA (Sistema de Reposta à Audiência), conta agora com a 

interface para módulo de chamada implementada. O professor, antes de fazer qualquer pergunta, pode usá-

lo como uma ferramenta para a realização da chamada na sala de aula. E atuando manualmente, conforme 

mostrado na figura 4.7, ele valida ou retira presenças, e retifica a não identificação de presença pelo 

algoritmo que processa múltiplos códigos QR. 

 

 
Fig. 4.7: Atuação manual do professor na tela de presenças, alterando o estado do aluno de número 151561, cujo 

código QR foi exibido para foto mas não identificado, para ‘Presente’ 
 

 Feito isso no começo da aula, a continuidade do uso do aplicativo ao longo dela serve também para 

identificar possíveis situações comuns como a saída e entrada de alunos. Isso é feito com a atuação do 
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professor na tela de respostas, conforme mostrado na figura 4.8. Nela ele alterna os alunos entre as 

respostas dadas ou o estado de ausente, e também retifica a não identificação de respostas pelo algoritmo 

que processa múltiplos códigos QR. 

 

 
Fig. 4.8: Atuação manual do professor na tela de respostas, alterando o estado do aluno de número 151562, que saiu 

da sala de aula, para ausente, e podendo validar a resposta e presença do aluno de número 151565, que chegou à sala 

de aula após a realização da chamada. 
 

4.3  Realidade Aumentada 
 

 Além da funcionalidade acima citada, o PaperClickers conta com a exibição de uma das fotos 

tiradas com as respostas em realidade aumentada. Na verdade, por trás da implementação feita, a realidade 

aumentada também é aplicada nas demais fotos, como mostram as figuras 4.9 e 4.10. Isso é feito para 

futuras aplicações, mas no presente trabalho apenas a foto com maior número de códigos é exibida, 

conforme já visto na figura 4.6.  

 

 
Fig. 4.9: Realidade aumentada em foto alternativa 1, em que apenas 10 códigos QR foram identificados. 

 

A análise de qualquer uma dessas fotos pelo professor (mas neste caso da foto com o maior número 

de respostas identificadas), permite que seja estudado o desempenho dos alunos por regiões da sala de aula. 

Pode-se verificar, por exemplo, que alunos de um lado estão errando mais do que alunos de outro lado, 
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levando-se a concluir que há algo tirando a atenção de parte dos alunos da sala. Outra possível análise é 

que alunos próximos estão chegando à mesma resposta equivocada, pois seu desenvolvimento da questão 

está baseando-se num mesmo erro. 
 

 
Fig. 4.10: Realidade aumentada em foto alternativa 2, em que 15 códigos QR foram identificados. 

  

Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

 

5.1  Conclusões 
 

5.1.1  Contribuições 
 

 Os resultados do presente trabalho mostraram que é possível inovar na implementação de um 

Sistema de Resposta à Audiência com a implementação de funcionalidades que vão além da identificação 

da resposta da platéia. Conseguiu-se nos testes realizados mostrar essas funcionalidades em execução, mas 

devido a algumas limitações ainda falta um pouco de tempo para que o aplicativo chegue às mãos dos 

primeiros professores para testes práticos em sala de aula. A análise dos resultados dá base para duas 

contribuições iniciais importantes: 

 

 A realização da chamada dos alunos em sala de aulas através de novas metodologias que façam uso 

da tecnologia é promissora, seja por um SRA ou por outros sistemas desenvolvidos em paralelo; 

 O uso de realidade aumentada permite conclusões diferenciadas em relação aos tradicionais 

gráficos e tabelas, mostrando os dados dispostos numa imagem real do cenário de análise. 

 

Essas conclusões são fortes o suficiente para que se esteja muito próximo de aplicar o presente trabalho 

de (Bindá, 2013) num cenário real, colocando à prova a implementação feita no aplicativo PaperClickers. 

 
5.1.2  Limitações 
 

Uma parte dos resultados vistos no final do presente trabalho está relacionada às limitações 

encontradas ao longo de suas diversas etapas. Os seguintes fatores influenciaram significativamente: 

 

1. Tempo de processamento: A identificação de múltiplos códigos QR ainda está longe da perfeição. 

Essa implementação ainda está em desenvolvimento, por isso a resposta lenta ao processamento faz 

com que o uso do aplicativo ainda seja impraticável em salas de aula. 
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2. Pouco volume de dados: O número de alunos colocados na base de dados, e consequentemente 

códigos QR fotografados, foi muito reduzido. Isso se deve principalmente à limitação anterior. Um 

número maior tornaria o tempo de testes enorme. 

3. Imprecisão na identificação: A identificação dos códigos QR ainda possui imprecisões, inerentes à 

maneira como eles são segurados pelas pessoas. Isso dificultou a realização de mais testes práticos, 

pois os resultados pioravam muito se comparados a códigos QR colados na parede. 

 

As limitações encontradas ao longo do trabalho, além de justificarem os testes realizados e alguns 

resultados obtidos, sustentam a ideia de que o PaperClickers é um aplicativo bastante promissor, e que 

esses resultados podem significar apenas o início de aplicações diferenciadas para o SRA. 

 

5.2  Trabalhos Futuros 
 

O presente trabalho teve foco em inovar no SRA desenvolvido através do aplicativo PaperClickers 

e o uso de códigos QR impressos, agregando duas funcionalidades diversificadas. Considerando que nem 

mesmo o uso do aplicativo como um próprio SRA foi totalmente investigado como poderia, o 

PaperClickers tem muito o que render a pesquisadores e desenvolvedores da Unicamp e do Brasil inteiro. 

Pensando no módulo da chamada implementado num primeiro momento, os estados de ‘Presente’ e 

‘Ausente’ aparecem e se alternam ao longo de toda uma sessão, podendo um mesmo aluno ter seu estado 

modificado diversas vezes. Isso equivale, na prática, a um aluno que fica saindo e entrando da sala de aula, 

e a pergunta que se faz é: no fim das contas ele deve ser considerado como presente ou ausente? Então essa 

definição de estado final na sessão é um ponto a se pensar, embasada nos estados provisórios assumidos, 

mas com o toque final de decisão do professor, afinal é ele quem define de acordo com seus critérios. 

Já considerando o uso de realidade aumentada, foram trabalhadas todas as fotos tiradas para a 

detecção de respostas, mas apenas a com maior número de códigos QR identificados é exibida. Para uma 

análise mais abrangente, é evidente que deve-se exibir todas, pois elas se complementam na análise 

diferenciada que se deseja alcançar com o uso desse recurso no aplicativo. 

 

5.3  Considerações Finais 
 

 O Brasil inteiro está a caminho de soluções inteligentes para todos os problemas de educação do 

século XXI. Em grandes universidades públicas, assim como em pequenas escolas em zonas rurais, 

metodologias padrão de ensino são buscadas para manter níveis de ensino e aprendizado coerentes entre si. 

Nesse cenário, o PaperClickers desponta como uma solução inteligente, eficiente e barata para o problema 

de tornar uma aula numa instituição de ensino mais proveitosa, e pode elevar o padrão de ensino e 

aprendizado em salas de aula na sociedade brasileira.  
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Apêndice A 

 
A.1  Screenshots das ferramentas utilizadas 

 

 
Fig. A.1: MainActivity.java 

 

 
Fig. A.2: start_activity.xml 
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Fig. A.3: Interface do serviço online Bitbucket 

 

A.2  Métodos implementados em Java 

 
Método 1: Define as imagens que serão exibidas em cada elemento do grid de presenças 
@Override 
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 
   
 View view; 
 boolean flag, flagOneMore; 
 
 if (convertView == null) { 
  view = mInflater.inflate(R.layout.row_grid, null); 
 } else { 
  view = convertView; 
 } 
 
 //Trata exibição da imagem correspondente ao estado do aluno 
 ImageView imageview = (ImageView) view.findViewById(R.id.imgAnswer); 
 TextView textView = (TextView) view.findViewById(R.id.imgText); 
 
 Aluno aluno = mAlunoAll.get(position); 
   
 flag = aluno.isAluno_attendance(); 
 flagOneMore = aluno.isMatch(); 
   
 //Aluno presente 
 if (flag)  
  imageview.setImageResource(R.drawable.present);  
 //Aluno ausente 
 else if (flagOneMore) 
  imageview.setImageResource(R.drawable.absent);  
 //Aluno não detectado 
 else 
  imageview.setImageResource(R.drawable.answer_notdetected); 
 textView.setText(aluno.getAluno_ra()); 
 
 return view; 
} 
 
Método 2: Define as imagens que serão exibidas em cada elemento do grid de respostas 
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@Override 
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 
 
 View view; 
 boolean flag; 
 boolean flagAttendance; 
 
 if (convertView == null) { 
  view = mInflater.inflate(R.layout.row_grid, null); 
 } else { 
  view = convertView; 
 } 
 
 //Trata exibição da imagem correspondente à resposta (ou não identificação) do aluno 
 ImageView imageview = (ImageView) view.findViewById(R.id.imgAnswer); 
 TextView textView = (TextView) view.findViewById(R.id.imgText); 
 
 Aluno aluno = mAlunoAll.get(position); 
   
 flag = aluno.isMatch(); 
 flagAttendance = aluno.isAluno_attendance(); 
   
 if (flag) { 
  String answer = aluno.getAluno_answer(); 
  Log.d(TAG, "answer: " + answer); 
    
  if(flagAttendance) { 
   //Respostas de aluno presente 
   if (answer.equals("A")) 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_a); 
   else if (answer.equals("B")) 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_b); 
   else if (answer.equals("C")) 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_c); 
   else 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_d); 
  } else { 
   //Respostas de aluno ausente 
   if (answer.equals("A")) 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_absent_a); 
   else if (answer.equals("B")) 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_absent_b); 
   else if (answer.equals("C")) 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_absent_c); 
   else 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_absent_d); 
  } 
 } else { 
  if (aluno.getAluno_answer() != null) { 
   String answer = aluno.getAluno_answer(); 
   //Respostas de aluno presente  
   if (answer.equals("A")) 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_a); 
   else if (answer.equals("B")) 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_b); 
   else if (answer.equals("C")) 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_c); 
   else 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_d);  
  } else { 
   //Aluno não detectado 
   if(flagAttendance) { 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_notdetected); 
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   //Aluno ausente 
   } else { 
    imageview.setImageResource(R.drawable.absent);  }  
 } 
 textView.setText(aluno.getAluno_ra()); 
 
 return view; 
} 

 
Método 3: Chama método que popula grid de presenças e faz controle do número de alunos com presença indefinida 
protected void onPostExecute(List<Aluno> finalResult) { 
    

//Carrega cada elemento do resultado final no grid de presenças 
 imageAdapter = new GridAttendanceViewAdapter(getApplicationContext(), finalResult); 
 imagegrid.setAdapter(imageAdapter); 
    
 //Define o número de alunos sem status de 'Presente' ou 'Ausente' definido  
 numAlunos = (TextView) findViewById(R.id.numAlunos); 
 numAlunos.setText(countUndefinedAlunos.toString()); 
    
 //Trata controle do número de alunos sem status de 'Presente' ou 'Ausente' definido 
 if (countUndefinedAlunos != 0) {  
  done.setBackgroundResource(R.drawable.sel_button_warning); 
  numA-
lunos.setBackgroundDrawable(res.getDrawable(R.drawable.rectangle_alunos_incomplete)); 
 } else {  
  done.setBackgroundResource(R.drawable.sel_button_ok); 
  numA-
lunos.setBackgroundDrawable(res.getDrawable(R.drawable.rectangle_alunos_complete)); 
 } 
   
 if (Dialog.isShowing() && Dialog != null) { 
 
  Dialog.dismiss(); 
  Dialog = null; 
 } 
} 
 
Método 4: Chama método que popula grid de respostas e faz controle do número de alunos com resposta indefinida 
protected void onPostExecute(List<Aluno> finalResult) { 
 
 //Carrega cada elemento do resultado final no grid de respostas 
 imageAdapter = new GridViewAdapter(getApplicationContext(), finalResult); 
 imagegrid.setAdapter(imageAdapter); 
    
 //Define o número de alunos sem resposta ou estado de 'Ausente' definidos 
 numAnswers = (TextView) findViewById(R.id.numAnswers); 
 numAnswers.setText(countUndefinedAnswers.toString()); 
    
 //Trata controle do número de alunos sem resposta ou estado de 'Ausente' definidos 
 if (countUndefinedAnswers != 0) {   
  done.setBackgroundResource(R.drawable.sel_button_warning); 
  nu-
mAnswers.setBackgroundDrawable(res.getDrawable(R.drawable.rectangle_alunos_incomplete)); 
 } else { 
  done.setBackgroundResource(R.drawable.sel_button_ok); 
  nu-
mAnswers.setBackgroundDrawable(res.getDrawable(R.drawable.rectangle_alunos_complete));  
 } 
    
 if (slideImage != null) 
  sd.setVisibility(View.VISIBLE); 
 else 
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  sd.setVisibility(View.GONE); 
    
 if (Dialog.isShowing() && Dialog != null) { 
 
  Dialog.dismiss(); 
  Dialog = null; 
 } 
} 
 
Método 5: Trata alteração manual entre os estados ‘Presente’ e ‘Ausente’ feita pelo professor 
public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View v, int position, long id) { 
     
 ImageView imageview = (ImageView) v.findViewById(R.id.imgAnswer); 
     
 Aluno aluno = listaAlunos.get(position); 
 boolean flag = aluno.isAluno_attendance(); 
     
 if (flag) { 
  Log.d(TAG, "changed to absent!"); 
  imageview.setImageResource(R.drawable.absent); 
  aluno.setAluno_attendance(false); 
  listaAlunos.set(position, aluno); 
  db.updateAluno(aluno); 
 } else { 
  if (!aluno.isMatch()){ 
   aluno.setMatch(true); 
   countUndefinedAlunos--; 
   numAlunos.setText(countUndefinedAlunos.toString()); 
   if (countUndefinedAlunos == 0) { 
    done.setBackgroundResource(R.drawable.sel_button_ok); 
    numA-
lunos.setBackgroundDrawable(res.getDrawable(R.drawable.rectangle_alunos_complete)); 
   } 
  } 
      
  Log.d(TAG, "changed to present!"); 
  imageview.setImageResource(R.drawable.present); 
  aluno.setAluno_attendance(true); 
  listaAlunos.set(position, aluno); 
  db.updateAluno(aluno); 
 } 
} 
 

Método 6: Trata alteração manual entre as respostas ou o estado ‘Ausente’ feita pelo professor 
public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View v, int position, long id) { 
     
 ImageView imageview = (ImageView) v.findViewById(R.id.imgAnswer); 
     
 Aluno aluno = listaAlunos.get(position); 
     
 boolean flag = aluno.isMatch(); 
 boolean flagAttendance = aluno.isAluno_attendance(); 
     
 if (flag) { 
  String answer = aluno.getAluno_answer(); 
      
  if(!flagAttendance){ 
   if (answer.equals("A")) 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_a); 
   else if (answer.equals("B")) 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_b); 
   else if (answer.equals("C")) 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_c); 
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   else 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_d); 
       
   aluno.setAluno_attendance(true); 
   listaAlunos.set(position, aluno); 
   db.updateAluno(aluno); 
  } 
 } else {   
  if (aluno.getAluno_answer() == null) {  
   if (flagAttendance) { 
    countUndefinedAnswers--; 
    numAnswers.setText(countUndefinedAnswers.toString()); 
    if (countUndefinedAnswers == 0) {   
     done.setBackgroundResource(R.drawable.sel_button_ok); 
     nu-
mAnswers.setBackgroundDrawable(res.getDrawable(R.drawable.rectangle_alunos_complete)); 
    } 
   } else { 
    aluno.setAluno_attendance(true); 
   } 
 
   imageview.setImageResource(R.drawable.answer_a); 
   aluno.setAluno_answer("A"); 
  } else { 
   String answer = aluno.getAluno_answer(); 
       
   if (answer.equals("A")) { 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_b); 
    aluno.setAluno_answer("B"); 
   } else if (answer.equals("B")) { 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_c); 
    aluno.setAluno_answer("C"); 
   } else if (answer.equals("C")) { 
    imageview.setImageResource(R.drawable.answer_d); 
    aluno.setAluno_answer("D"); 
   } else { 
    imageview.setImageResource(R.drawable.absent); 
    aluno.setAluno_answer(null); 
    aluno.setAluno_attendance(false); 
   } 
  } 
            
  hashmap.put(aluno.getAluno_ra(), aluno.getAluno_answer()); 
  listaAlunos.set(position, aluno); 
  db.updateAluno(aluno); 
 } 
} 
 

Método 7: Processa múltplos códigos QR definindo qual foto será exibida em realidade aumentada ao professor 
public Collection<Result> GetMultipleValue(List<Aluno> alunosAll) { 
 

Collection<Result> results = new ArrayList<Result>(1); 
 Map<DecodeHintType, Object> HINTS; 
 Bitmap myBitmap; 
 int maxNumResults = 0; 
 
 HINTS = new EnumMap<DecodeHintType, Object>(DecodeHintType.class); 
 HINTS.put(DecodeHintType.TRY_HARDER, Boolean.TRUE); 
 HINTS.put(DecodeHintType.POSSIBLE_FORMATS, 
   EnumSet.of(BarcodeFormat.QR_CODE)); 
 
 //Itera nas imagens salvas na memória do dispositivo 
 for (int i = 0; i < f.size(); i++) { 
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  Canvas c = new Canvas(); 
  String angle = null; 
  Bitmap answerBitMap = null; 
  int answerResource; 
  int currentNumResults = 0; 
 
  //Cria Bitmap que será trabalhado até o resultado final 
  myBitmap = BitmapFactory.decodeFile(f.get(i)); 
 
  Bitmap newbMap = getBitmap(myBitmap, c); 
  BinaryBitmap bitmap = createBinaryBitmap(newbMap); 
 
  QRCodeMultiReader qcmr = new QRCodeMultiReader(); 
  try { 
   Result[] theResults = qcmr.decodeMultiple(bitmap, HINTS); 
     
   if (theResults != null) { 
      
    for (Result result: theResults){ 
       
     boolean validResult = false; 
       
     //Valida numeros de identificação encontrados 
     for (Aluno al: alunosAll) { 
      if (result.getText().contains(al.getAluno_ra())) 
       validResult = true; 
     } 
       
     if ((f.size() < 4 || i == 3) && validResult) { 
        
      System.out.println(result.getText()); 
        
      float left = 5000, top = 5000, right = 0, bottom = 0, 
width = 0, height = 0; 
      float widthGrown, heightGrown; 
        
      //Encontra orientação e define imagem de acordo com a 
resposta correspondente 
      for (Map.Entry<ResultMetadataType, Object> map : result 
        .getResultMetadata().entrySet()) { 
       if (map.getKey().name().equals("ORIENTATION")) 
        angle = map.getValue().toString(); 
      } 
        
      answerResource = definingAnswerResource(angle); 
      answerBitMap = BitmapFactory.decodeResource(res, an-
swerResource); 
        
      //Define o retângulo em que está contigo o centro do 
código QR 
      for (ResultPoint p: result.getResultPoints()){ 
       if (p.getX() < left) 
        left = p.getX(); 
       if (p.getY() < top) 
        top = p.getY(); 
       if (p.getX() > right) 
        right = p.getX(); 
       if (p.getY() > bottom) 
        bottom = p.getY(); 
      } 
        
      //Aumento de 50% no retângulo para enquadrar a imagem 
perfeitamente no código QR 
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      width = right - left; 
      height = bottom - top; 
        
      widthGrown = width/4; 
      heightGrown = height/4; 
        
      left = left - widthGrown; 
      top = top - heightGrown; 
      right = right + widthGrown; 
      bottom = bottom + heightGrown; 
        
      RectF rect = new RectF(left, top, right, bottom); 
        
      //Desenha Bitmap da imagem com a resposta no Bitmap da 
foto 
      c.drawBitmap(answerBitMap, null, rect, null); 
      currentNumResults++;  
     } 
       
    }  
    results.addAll(Arrays.asList(theResults)); 
   } 
     
  } catch (ReaderException re) { 
   re.printStackTrace(); 
  } 
    
  if ((f.size() < 4 || i == 3) && answerBitMap != null) { 
     
   //Exibe na tela de grid apenas a foto com mais códigos QR identificados 
   if (currentNumResults > maxNumResults){ 
    slideImage = newbMap; 
    maxNumResults = currentNumResults; 
   } 
  } 
    
 } 
   
 return results; 
} 

 
Método 8: Define a resposta correspondente à orientação do código QR 
public int definingAnswerResource(String angle) { 
 
 int answerResource; 
 int orientation = Integer.parseInt(angle); 
 
 if (orientation > 45 && orientation <= 135) 
  answerResource = R.drawable.answer_augmented_b; 
 else if (orientation > 135 && orientation <= 225) 
  answerResource = R.drawable.answer_augmented_c; 
 else if (orientation > 225 && orientation <= 315) 
  answerResource = R.drawable.answer_augmented_d; 
 else 
  answerResource = R.drawable.answer_augmented_a; 
 
 return answerResource; 
} 
 

Método 9: Chama método que redimensiona a imagem; e a exibe em realidade aumentada 
public void onDrawerOpened() { 
 // TODO Auto-generated method stub 
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 Display display = getWindowManager().getDefaultDisplay(); 
 Point size = new Point(); 
 display.getSize(size); 
 int width = size.x; 
 int height = size.y; 
     
 //Redimensiona imagem em realidade aumentada para se enquadrar melhor às dimensões do 
dispositivo 
 slideImage = getResizedBitmap(slideImage, height, width); 
 
 BitmapDrawable drawableImage = new BitmapDrawable( 
   getResources(), slideImage); 
 content.setImageDrawable(drawableImage);  
     
 slideArrow.setImageResource(R.drawable.arrow_slide_up); 
} 

 
Método 10: Redimensiona imagem em realidade aumentaada para se enquadrar melhor às dimensões do dispositivo 
public static Bitmap getResizedBitmap(Bitmap image, int newHeight, int newWidth) { 
 int width = image.getWidth(); 
 int height = image.getHeight(); 
 float scaleWidth = ((float) newWidth) / width; 
 float scaleHeight = ((float) newHeight) / height; 
 // create a matrix for the manipulation 
 Matrix matrix = new Matrix(); 
 // resize the bit map 
 matrix.postScale(scaleWidth, scaleHeight); 
 // recreate the new Bitmap 
 Bitmap resizedBitmap = Bitmap.createBitmap(image, 0, 0, width, height, 
   matrix, false); 
 return resizedBitmap; 
} 
 

A.3  Layouts implementados em XML 

 
XML 1: Layout do grid de presenças 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:orientation="horizontal" > 
 
    <RelativeLayout 
        android:id="@+id/buttonContainerPlus" 
        android:layout_width="55dp" 
        android:layout_height="fill_parent" 
        android:layout_alignParentLeft="true" 
        android:background="@android:color/background_light" > 
 
        <Button 
            android:id="@+id/button_done" 
            style="@android:attr/buttonBarButtonStyle" 
            android:layout_width="@dimen/buttonDone_width" 
            android:layout_height="@dimen/buttonDone_height" 
            android:layout_alignParentTop="true" 
            android:layout_marginLeft="@dimen/buttonDone_margin_left" 
            android:layout_marginRight="@dimen/buttonDone_margin_right" 
            android:layout_marginTop="@dimen/buttonDone_margin_top"  
            android:background="@drawable/sel_button_ok" /> 
         
        <Button 
            android:id="@+id/button_capturePlus" 
            style="@android:attr/buttonBarButtonStyle" 
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            android:layout_width="@dimen/buttonCapturePlus_width" 
            android:layout_height="@dimen/buttonCapturePlus_height" 
            android:layout_centerVertical="true" 
            android:layout_marginBottom="@dimen/buttonCapturePlus_margin_bottom" 
            android:layout_marginLeft="@dimen/buttonCapturePlus_margin_left" 
            android:layout_marginRight="@dimen/buttonCapturePlus_margin_right" 
            android:background="@drawable/sel_button_captureplus" 
            android:visibility="visible" /> 
         
        <TextView 
            android:id="@+id/numAlunos" 
         android:layout_width="@dimen/numAlunos_width" 
         android:layout_height="@dimen/numAlunos_height" 
         android:layout_alignParentBottom="true" 
         android:layout_marginLeft="@dimen/numAlunos_margin_left" 
            android:layout_marginRight="@dimen/numAlunos_margin_right" 
            android:layout_marginBottom="@dimen/numAlunos_margin_bottom" 
         android:textColor="@android:color/black" 
         android:textSize="@dimen/numAlunos_text_size"  
         android:gravity="center" /> 
         
    </RelativeLayout> 
 
    <GridView 
        android:id="@+id/gridView" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_toRightOf="@id/buttonContainerPlus" 
        android:columnWidth="80dp" 
        android:gravity="center" 
        android:horizontalSpacing="8dp" 
        android:numColumns="auto_fit" 
        android:stretchMode="columnWidth"  
        android:listSelector="#00000000" > 
    </GridView> 
 
</RelativeLayout> 
 
XML 2: Layout do grid de respostas 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:orientation="horizontal" > 
 
    <RelativeLayout 
        android:id="@+id/buttonContainerPlus" 
        android:layout_width="@dimen/buttonContainer_width" 
        android:layout_height="fill_parent" 
        android:layout_alignParentLeft="true" 
        android:background="@android:color/background_light" > 
 
        <Button 
            android:id="@+id/button_done" 
            style="@android:attr/buttonBarButtonStyle" 
            android:layout_width="@dimen/buttonDone_width" 
            android:layout_height="@dimen/buttonDone_height" 
            android:layout_alignParentTop="true" 
            android:layout_marginLeft="@dimen/buttonDone_margin_left" 
            android:layout_marginRight="@dimen/buttonDone_margin_right" 
            android:layout_marginTop="@dimen/buttonDone_margin_top" 
            android:background="@drawable/sel_button_ok" /> 
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        <Button 
            android:id="@+id/button_capturePlus" 
            style="@android:attr/buttonBarButtonStyle" 
            android:layout_width="@dimen/buttonCapturePlus_width" 
            android:layout_height="@dimen/buttonCapturePlus_height" 
            android:layout_centerVertical="true" 
            android:layout_marginBottom="@dimen/buttonCapturePlus_margin_bottom" 
            android:layout_marginLeft="@dimen/buttonCapturePlus_margin_left" 
            android:layout_marginRight="@dimen/buttonCapturePlus_margin_right" 
            android:background="@drawable/sel_button_captureplus" 
            android:visibility="visible" /> 
         
        <TextView 
            android:id="@+id/numAnswers" 
         android:layout_width="@dimen/numAlunos_width" 
         android:layout_height="@dimen/numAlunos_height" 
         android:layout_alignParentBottom="true" 
         android:layout_marginLeft="@dimen/numAlunos_margin_left" 
            android:layout_marginRight="@dimen/numAlunos_margin_right" 
            android:layout_marginBottom="@dimen/numAlunos_margin_bottom" 
         android:textColor="@android:color/black" 
         android:textSize="@dimen/numAlunos_text_size"  
         android:gravity="center" /> 
         
    </RelativeLayout> 
 
    <GridView 
        android:id="@+id/gridView" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_toRightOf="@id/buttonContainerPlus" 
        android:columnWidth="@dimen/gridview_column_width" 
        android:gravity="center" 
        android:horizontalSpacing="@dimen/gridview_horizontal_spacing" 
        android:numColumns="auto_fit" 
        android:stretchMode="columnWidth"  
        android:listSelector="#00000000" > 
    </GridView> 
     
    <SlidingDrawer 
        android:id="@+id/slidingDrawer" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="fill_parent" 
        android:content="@+id/content" 
        android:gravity="center_horizontal" 
        android:handle="@+id/handle" 
        android:orientation="vertical" 
        android:rotation="180" > 
 
        <LinearLayout 
            android:id="@+id/handle" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" > 
 
            <ImageView 
                android:id="@+id/imageView" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:contentDescription="@string/action_settings" 
                android:rotation="180" 
                android:src="@drawable/arrow_slide_down" /> 
        </LinearLayout> 
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        <ImageView 
            android:id="@+id/content" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:contentDescription="@string/action_settings" 
            android:rotation="180"/> 
    </SlidingDrawer> 
 
</RelativeLayout> 
 


