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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει την τεχνολογία των QR Codes (Κωδικών) οι οποίοι 

ουσιαστικά είναι η μετεξέλιξη των γνωστών γραμμωτών κωδίκων (barcode), οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται ευρύτατα παγκοσμίως σε πάρα πολλούς τομείς της βιομηχανίας, σε όλα 

τα στάδια της εμπορικής και μεταποιητικής αλυσίδας και σε πολλές άλλες εμπορικές και 

βιομηχανικές εφαρμογές. Υπάρχει εκτενής ανασκόπηση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας και 

τάσεων στον τομέα αυτόν, καθώς και κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής 

τους παγκοσμίως (case studies). 

Χρησιμοποιώντας μία δωρεάν και ανοιχτού κώδικα (open source) βιβλιοθήκη 

ανάγνωσης QR κωδίκων, δημιουργήθηκε εξαρχής μία εφαρμογή για το λειτουργικό 

σύστημα Android, η οποία είναι πλήρως εξελληνισμένη και η οποία έχει την δυνατότητα 

ανάγνωσης τέτοιων κωδίκων και περαιτέρω επεξεργασίας τους και χρήσης τους, αλλά και 

της δημιουργίας τέτοιων κωδίκων και της περαιτέρω χρήσης τους για οποιονδήποτε σκοπό. 

Η εφαρμογή κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε είναι δυνατή η επέκταση της σε άλλες 

γλώσσες χωρίς να γίνει καμία τροποποίηση στον κώδικα της εφαρμογής (multi-language). 

Απλώς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μεταφράσει τα αρχεία XML της εφαρμογής σε μία 

τρίτη γλώσσα (πέραν των ελληνικών και αγγλικών που υπάρχουν ήδη) και αυτόματα η 

εφαρμογή να μπορεί να εμφανίσει τα μηνύματα αυτά. 
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Εισαγωγή 

Οι κώδικες QR είναι γραμμωτοί κώδικες δύο διαστάσεων (2D) οι οποίοι ήρθαν να 

αντικαταστήσουν/συμπληρώσουν τους κλασσικούς γραμμωτούς κώδικες (Barcodes), οι 

οποίοι λόγω παλαιότητας και περιορισμένου μεγέθους δεν μπορούν πλέον να 

αποθηκεύσουν μεγάλο όγκο πληροφορίας, η οποία είναι απαραίτητη στην εποχή της 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και του διαδικτύου. 

Ουσιαστικά είναι ένας άλλος τρόπος να αντιστοιχούμε πληροφορία σε ένα γράφημα το 

οποίο μπορεί να διαβαστεί-σαρωθεί, τόσο από τις κλασσικές συσκευές ανάγνωσης όπως τα 

barcode scanners, αλλά και από έξυπνα κινητά τηλέφωνα (Smartphones) και ταμπλέτες που 

διαθέτουν πλέον ως στάνταρντ εξοπλισμό κάμερες υψηλής ευκρίνειας, οι οποίες είναι 

προφανές ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ εύκολα και για τέτοιες εφαρμογές 

λειτουργίες (δηλαδή για την ανάγνωση τέτοιων γραφικών). 

Ως εκ τούτου, η ανάγνωση τέτοιων QR κωδικών είναι στενά συνδεδεμένη με τα 

λειτουργικά συστήματα που κυριαρχούν σήμερα στην αγορά αυτών των κινητών 

συσκευών1, δηλαδή το λειτουργικό σύστημα android και το αντίστοιχο iOS της Apple για το 

iphone, αλλά και άλλα λειτουργικά συστήματα για τέτοιες συσκευές όπως Windows 8 για 

κινητά τηλέφωνα κτλ. Η εφαρμογή που δημιουργήθηκε, αλλά και όλη η έρευνα και η 

ανάλυση, βασίστηκαν στο λειτουργικό σύστημα Android, και τις διάφορες εφαρμογές και 

δυνατότητας των QR  κωδίκων σε αυτό.  

Στην παρούσα εργασία  παρουσιάζεται αναλυτικά μία πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση 

χρήσης (εφαρμογής) των QR Κωδίκων στην Ιαπωνία, όπου οι κώδικες αυτοί είναι πολύ 

δημοφιλείς και τυγχάνουν ευρύτατης εφαρμογής σε πλήθος τομέων της βιομηχανίας και 

του εμπορίου. Επίσης παρουσιάζεται μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση χρήσης στην 

Σαουδική Αραβία. 

Επίσης δημιουργήθηκε εξαρχής μία εφαρμογή η οποία απευθύνεται στην ελληνική 

αγορά και ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις, αλλά και στους τελικούς χρήστες που θέλουν 

μία απλή, εύκολη και εξελληνισμένη εφαρμογή για εργασίες γενικού σκοπού. Για αυτό τον 

λόγο, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην απλότητα, στην αμεσότητα και φυσικά στην χρήση της 

                                                           

1
 Με τον όρο «κινητές συσκευές» σε αυτή την εργασία από εδώ και πέρα θα αναφέρονται όλες οι 

συσκευές που βασικά φέρουν λειτουργικό σύστημα Android, αλλά και iphone iOS, ή αντίστοιχο της Nokia ή και 

το πρόσφατα εμφανισθέν Windows 8 για κινητά τηλέφωνα. Επίσης έχουν ως εξοπλισμό μία τουλάχιστον κάμερα 

υψηλής ευκρίνειας με την δυνατότητα καταγραφής εικόνας κινούμενης και μη, καθώς και δυνατότητες 

περαιτέρω επεξεργασίας της εικόνας που συλλαμβάνει η κάμερα, όπως αποθήκευση, αποστολή με διάφορους 

τρόπους κτλ. 
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ελληνικής γλώσσας σε όλα τα μηνύματα και μενού της εφαρμογής. Η εφαρμογή είναι 

ιδιαίτερα απλή και φιλική στην χρήση, ενώ έχει την δυνατότητα τόσο της ανάγνωσης 

τέτοιων QR κωδικών και της άμεσης περαιτέρω επεξεργασίας τους, όπως π.χ. της 

αποστολής με e-mail. Bluetooth  κά, αλλά έχει επίσης την δυνατότητα της δημιουργίας ενός 

QR κώδικα για τις διάφορες δυνατές επιλογές τους (π.χ. URL, e-mail, στοιχεία επαφής κά) 

και επίσης της περαιτέρω χρήσης αυτού του γραφικού που δημιουργεί, δηλαδή αποστολή 

σε άλλη εφαρμογή, αποστολή σε e-printer αν είναι εγκαταστημένος, αλλά φυσικά 

αποστολή και σε e-mail, με Bluetooth κά. 

Η εφαρμογή είναι πλήρως λειτουργική και ανταποκρίνεται σε όλα τα σύγχρονα 

στάνταρτ του προγραμματισμού σε Android και πρόκειται να ανέβει στο Android Market σε 

δοκιμαστική έκδοση (Beta version). Παράλληλα η εφαρμογή δίνει την άμεση δυνατότητα  

μετάφρασης όλων των μηνυμάτων και των μενού της σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, χωρίς 

να χρειάζεται καμία αλλαγή στον πηγαίο κώδικα, δίνοντας έτσι πολύ εύκολα την 

δυνατότητα χρήσης παγκοσμίως αν βρεθούν εθελοντές μεταφραστές. Είναι προφανές ότι η 

επέκταση της εφαρμογής και οι εξειδικευμένες τροποποιήσεις της αλλά και χρήσεις είναι 

ένα από τα βασικά ζητούμενα των μελλοντικών επεκτάσεων αυτής της εργασίας. 

 



                     QR Codes & Εξελληνισμένη Εφαρμογή τους, Σοφία Τομπουλίδου 

 

 Σελίδα 11 από 85 

 

1. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας  

1.1.  Τι είναι τα QR Codes 

Ο ορισμός της Ελληνικής Wikipedia, ο οποίος ταυτίζεται με αυτόν της αγγλικής έκδοσης 

της, θεωρείται ο ακριβέστερος σήμερα: 

«…Ο κώδικας QR είναι ένας γραμμωτός κώδικας (barcode) δύο διαστάσεων, που 

δημιουργήθηκε από την ιαπωνική εταιρεία Denso-Wave το 1994. Το "QR" προέρχεται από 

τα αρχικά των λέξεων "Quick Response" (Γρήγορη Ανταπόκριση), γιατί οι δημιουργοί του 

είχαν ως κύριο σκοπό τα δεδομένα, που περιέχονται στον κώδικα, να αποκωδικοποιούνται 

με μεγάλη ταχύτητα. Ο Κώδικας QR είναι πολύ διαδεδομένος στην Ιαπωνία, όπου αποτελεί 

το πιο δημοφιλές είδος κώδικα δύο διαστάσεων…» [1]. 

 

Εικόνα 1: Ανάλυση μίας γραφικής απεικόνισης ενός QR κώδικα [2]. 

Διακρίνονται τα διαφορετικά γραφικά στις τρείς από τις τέσσερεις 

γωνίες του γραφικού καθώς και η προς ανάγνωση πληροφορία μέσα 

στο γράφημα. Λόγω της ύπαρξης κώδικα ανάνηψης από λάθη (Error 

correction code), ακόμη και αν μέρος του γραφικού έχει λερωθεί ή 

σκιστεί, είναι δυνατή η ανάκτηση της αρχικής πληροφορίας 

Η χρήση των QR Κωδικών είναι ελεύθερη σε όλον τον κόσμο για κάθε χρήση, εμπορική 

ή μη. Η περιγραφή τους και η ανάλυση τους είναι δημοσιευμένη σε ένα στάνταρτ ISO που 

δημιουργήθηκε το 2000 και αναθεωρήθηκε το 2006 [3]. 

1.2.Βασικά Χαρακτηριστικά των QR 

Τα QR Codes έχουν μία σειρά από ισχυρά χαρακτηριστικά [2]: 

• Μεγάλη περιεκτικότητα πληροφορίας: ένα κώδικας QR μπορεί να αποθηκεύσει 

4.296 χαρακτήρες  
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• Μικρό μέγεθος: Επειδή η πληροφορία αποθηκεύεται σε δύο διαστάσεις (2D), το 

μέγεθος του γραφικού ενός QR  κώδικα μπορεί να είναι το 1/10 του μεγέθους ενός 

γραμμικού κώδικα 

• Αποθήκευση ιδεογραμμάτων: Επειδή δημιουργήθηκε από Ιαπωνική εταιρεία, είναι 

προφανής η εγγενής υποστήριξη των ιαπωνικών ιδεογραμμάτων, αλλά και αυτών 

άλλων αντίστοιχων γλωσσών 

• Αντοχή σε βρωμιά ή απώλεια μέρους του γραφικού: Επειδή υπάρχει υποστήριξη 

κώδικα διόρθωσης λαθών,  ακόμη και αν λείπει ή δεν διακρίνεται ένα 30% της 

αρχικής πληροφορίας, αυτό υπό περιπτώσεις μπορεί να ανακτηθεί επιτυχώς 

• Ανάγνωση υπό γωνία: Λόγω της ύπαρξης των διαφορετικών γραφικών στις τρείς 

από τις τέσσερεις γωνίες του γραφικού, αυτό μπορεί να αναγνωστεί και 

αποκωδικοποιηθεί σωστά, κάτω από οποιαδήποτε γωνία θέασης σε σχέση με την 

κάμερα της κινητής συσκευής. 

• Δυνατότητα Συμπίεσης Πληροφορίας: Λόγω της δυνατότητας ανάγνωσης σε δύο 

διαστάσεις, η πληροφορία μπορεί να αποθηκευθεί σε διάφορα μέρη του γραφικού, 

επιτρέποντας έτσι και μικρότερη επιφάνεια του γραφικού αλλά και ανάγνωση της 

ίδιας πληροφορίας σε διαφορετικά σημεία, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. 

 

Εικόνα 2: Τα ίδια δεδομένα μπορούν να αναγνωστούν είτε στο επάνω 

μεγαλύτερο γραφικό, αλλά εξίσου και στα μικρότερα αυτού τέσσερα 

γραφικά [4]. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται λόγω της ανάγνωσης 

πληροφορίας σε δύο διαστάσεις (2D) 
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1.3.Αντίστοιχες-Παραπλήσιες Υλοποιήσεις 

Σε κάποιες αντίστοιχες υλοποιήσεις οι οποίες δυστυχώς δεν κατέληξαν στην 

βιομηχανική χρήση για διάφορους λόγους άσχετους με την ποιότητα και τις δυνατότητες 

της υλοποίησης, υπήρχαν πολύ ισχυρότερα χαρακτηριστικά, όπως context awareness, η 

δυνατότητα δηλαδή της τροποποίησης ή επεξεργασίας της πληροφορίας, σε σχέση με την 

φυσική θέση του χρήστη ή του γραφικού, αλλά και σύμφωνα με τις γλωσσικές προτιμήσεις 

της συσκευής, σε συνδυασμό με πληροφορία που μπορούσε η εφαρμογή να «αλιεύει» από 

την κινητή συσκευή του χρήστη (π.χ. το όνομα του χρήστη, μία συγκεκριμένη επαφή από τις 

υπάρχουσες επαφές, αλλά και καταχωρήσεις στο ημερολόγιο κά) [4].  

 

Εικόνα 3: Προηγμένη δυνατότητα ανάγνωσης πληροφορίας από ένα είδος QR κώδικα [4]. Η 

δυνατότητα εδώ της αλληλεπίδρασης του χρήστη με τα δεδομένα είναι μεγαλύτερη από τους QR 

κώδικες της εταιρείας Denso που χρησιμοποιούνται σήμερα 

 

Στην Εικόνα 3 διακρίνονται οι διάφορες δυνατότητες που δίνει η παραπάνω 

αναφερόμενη υλοποίηση αντίστοιχων κωδικών QR. Εδώ δίνεται η δυνατότητα να 

διαφοροποιηθεί η παρεχόμενη πληροφορία (Context awareness) αφού μπορεί να 

συσχετιστεί άμεσα με το περιβάλλον του χρήστη της κινητής συσκευής, αλλά και της 

γλώσσας που χρησιμοποιείται στην συσκευή, σε συνδυασμό με τα περιεχόμενα του 

ημερολογίου της συσκευής αυτής. 

Επίσης σε μία άλλη αντίστοιχη υλοποίηση περιγράφονται λεπτομερώς τέτοιες 

δυνατότητες, η χρήση δηλαδή  των QR κωδίκων στην κατεύθυνση της παραμετροποιημένης 

επικοινωνίας του κώδικα QR με την εφαρμογή στην κινητή συσκευή του χρήστη [5]. Μετά 

την ανάγνωση του κώδικα, το αρχείο που δημιουργείται από αυτή χωρίζεται σε δύο βασικά 

τμήματα («Ιδιωτικό» και «δημόσιο» τμήμα αντίστοιχα). Ενώ το «δημόσιο» τμήμα του 

κώδικα παραμένει ίδιο και αναλλοίωτο για όλες τις κινητές συσκευές, το «ιδιωτικό» μέρος 
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του αφού αλληλεπιδράσει με κάποιο τρόπο και με την κινητή συσκευή, αλλά και με 

κάποιον σέρβερ, μπορεί να επιστρέψει στην συγκεκριμένη κινητή συσκευή, 

παραμετροποιημένη πληροφορία, πλήρως εξαρτώμενη από τις ιδιαιτερότητες του 

συγκεκριμένου χρήστη, αλλά και άλλες πληροφορίες, όπως χωρική πληροφορία, 

πληροφορία εγκαταστημένης γλώσσας, πολιτιστικές πληροφορίες κά. Σχηματικά οι 

δυνατότητες αυτές απεικονίζονται στην εικόνα 4. 

 

Εικόνα 4: Αλληλεπίδραση του κώδικα QR με συγκεκριμένες πληροφορίες χρήστη και/ή 

κινητής συσκευής. Ο κώδικας QR έχει πλέον δύο τμήματα: «Δημόσιο» το οποίο 

παραμένει κοινό και αναλλοίωτο για όλους, και «Ιδιωτικό» το οποίο μπορεί να 

παραμετροποιηθεί για να αλληλεπιδράσει με τον χρήστη 

 

1.4.Τεχνική Περιγραφή ενός QR 

Ένα QR είναι ένα τετράγωνο ασπρόμαυρο γραφικό με τρία τετράγωνα στις τρείς από 

τις τέσσερεις γωνίες του. Μέσα στο γράφημα, τα ασπρόμαυρα πίξελ που το αποτελούν, 

μπορούν να αποκωδικοποιηθούν από ένα λογισμικό αναγνώρισης τέτοιων κωδίκων. Η 

χωρητικότητα του γραφικού σε πληροφορία, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του 
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προγόνου του Barcode, ενώ είναι ιδιαίτερα ανεκτικό σε λάθη ανάγνωσης λόγω απώλειας 

μέρους του γραφικού από εξωτερικούς παράγοντες όπως σκίσιμο, βρωμιά, ξεθώριασμα κά. 

 

Εικόνα 5: Ανάλυση διάφορων πεδίων του QR Code. 1. Οι 

χρωματισμοί υπάρχουν μόνο για την εύκολη ανάδειξη των σημείων.  

 

1. Άκρη του γραφικού (Finder Pattern): Αποτελείται από τρία ίδια δομικά 

στοιχεία που βρίσκονται σε όλες τις γωνίες του γραφικού εκτός από αυτή κάτω 

δεξιά. Κάθε δομικό στοιχείο είναι βασισμένο σε έναν πίνακα 3Χ3 μαύρων 

στοιχείων με άσπρο περίγραμμα το οποίο περιέχεται ξανά σε μαύρο φόντο. Τα 

τρία αυτά στοιχεία επιτρέπουν την ταυτοποίηση του QR ως τέτοιου και την 

εύρεση της σωστής γωνίας θέασης (λόγω της έλλειψης του 4ου στοιχείου κάτω 

δεξιά). 

2. Διαχωριστές (Separators): Είναι άσπρου χρώματος και έχει πάχος ενός pixel για 

να βελτιώνει την αναγνωρισημότητα των Άκρων του Γραφικού ξεχωρίζοντας τα 

από τα δεδομένα του 

3. Χρονική Δομή (Timing Patterns): Η εναλλαγή μεταξύ άσπρων και μαύρων 

δομών επιτρέπει στον αποκωδικοποιητή να αντιληφθεί σωστά το πάχος 

(μέγεθος) μίας βασικής δομής (module) 

4. Δομές Ευθυγράμμισης (Alignment Patterns): Επιτρέπουν στο λογισμικό που 

αποκωδικοποιεί το γραφικό να υπερκεράσει τις μέσου μεγέθους 

παραμορφώσεις της εικόνας (λόγω γωνίας θέασης κτλ). Η έκδοση 1 του QR 
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Code δεν περιείχε τέτοια δυνατότητα, ενώ οι επόμενες εκδόσεις όσο 

μεγάλωναν την χωρητικότητα του γραφικού μεγάλωναν και τις δυνατότητες 

αυτού του πεδίου. 

5. Πληροφορία Διάταξης Περιεχομένου (Format Information):Εμπεριέχεται σε 15 

bit δίπλα στους διαχωριστές και αποθηκεύει πληροφορία για το επίπεδο 

διόρθωσης λαθών και τον επιλεγμένο τρόπο που γίνεται αυτό (masking pattern) 

6. Δεδομένα (Data): Τα δεδομένα μετατρέπονται σε ακολουθία  bit και 

αποθηκεύονται σε «λέξεις»-τμήματα των 8 bit (ονομαζόμενα κωδικολέξεις, 

codewords) 

7. Διόρθωση Λαθών (Error Correction): Παρόμοιο με την περιοχή δεδομένων οι 

κώδικες της διόρθωσης λαθών αποθηκεύουν σε κωδικολέξεις των 8 bit στην 

αντίστοιχη περιοχή 

8. Υπολειπόμενα bit (Remainder bit): Η περιοχή αυτή αποτελείται από άδεια bit 

εάν τα bit των δεδομένων ή της διόρθωσης λαθών δεν μπορούν να διαιρεθούν 

με το μέγεθος 8 bit των κωδικολέξεων χωρίς υπόλοιπο στην διαίρεση. 

Όλο το γραφικό του QR Code (τετράγωνο σχήμα) πρέπει να είναι περιβαλλόμενο 

από την λεγόμενη «ζώνη ησυχίας» (Quiet zone) στο ίδιο χρώμα με τα άσπρα τμήματα του 

γραφικού ώστε να βελτιώνει την δυνατότητα αποκωδικοποίησης από τα υπάρχοντα 

λογισμικά. 

1.5.Χωρητικότητα και Διόρθωση Λαθών στα QR 

Η χωρητικότητα των QR Code εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η έκδοση του 

κώδικα QR που χρησιμοποιείται, το επίπεδο διόρθωση λαθών, το καθοριζόμενο μέγεθος 

του (και αυτό εξαρτώμενο και από την έκδοση του QR), και το είδος των δεδομένων προς 

κωδικοποίηση (κωδικοσελίδα της γλώσσας κτλ): 

• Έκδοση: Οι σαράντα σήμερα διαφορετικές εκδόσεις των κωδίκων QR διαφέρουν 

βασικά στον αριθμό των μπλοκ πληροφορίας (modules). Η έκδοση 1 περιείχε 

μάξιμουμ 21Χ21 μπλοκ, εκ των οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 133 

από αυτά (με το μικρότερο δυνατό λόγο υποστήριξης λαθών) για να αποθηκεύσουν 

δεδομένα. Ο μεγαλύτερος QR κώδικας (έκδοση 40) έχει μάξιμουμ μέγεθος 177Χ177 

το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει 23.648 μπλοκ πληροφορίας (modules). 

• Επίπεδο Διόρθωσης Λαθών: Οι κώδικες QR χρησιμοποιούν τους κώδικες Reed-

Solomon [6] ένα ειδικό τρόπο διόρθωσης που ταξινομεί την δυνατότητα ανάνηψης 
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από λάθη σε τέσσερα επίπεδα τα οποία είναι δυνατόν να επιλεγούν από τον χρήστη 

δημιουργό του γραφικού την στιγμή της εκτέλεσης (δημιουργίας) σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα [7]: 

 

Επίπεδο Ποσοστό 

L 7% 

M 15% 

Q 25% 

H 30% 
 

Εικόνα 6: Διάφορα επίπεδα δυνατότητας ανάνηψης από λάθη, 

βασισμένα στο ποσοστό των βασικών μπλοκ που 

χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. Είναι προφανές ότι το 

πλήθος των μπλοκ αυτών αφαιρείται από το πλήθος των 

διαθέσιμων προς κωδικοποίηση δεδομένων μπλοκ.  

 

 

Είναι προφανές ότι ένα υψηλότερο επίπεδο (δυνατότητα) ανάνηψης από λάθη, 

χρησιμοποιεί μεγαλύτερο ποσοστό κωδικολέξεων για αυτό το σκοπό, μειώνοντας 

αντίστοιχα το διαθέσιμο μέγεθος αποθήκευσης δεδομένων στο γραφικό. 

• Κωδικοποιημένα Δεδομένα: Ο QR κώδικας μπορεί να χρησιμοποιήσει 

διαφορετικούς τρόπους κωδικοποίησης δεδομένων και άρα το μέγεθος της προς 

κωδικοποίηση πληροφορίας εξαρτάται προφανώς και από αυτούς. Οι βασικές 

τάξεις αποθήκευσης πληροφορίας είναι οι παρακάτω: 

o Μόνο αριθμοί: Είναι προφανές ότι σε αυτή την περίπτωση η χωρητικότητα 

του QR αυξάνεται κατά πολύ επιτρέποντας την αποθήκευση ενός πολύ 

μεγάλου αριθμητικού 

o Αλφαριθμητικό:  Μόνο κεφαλαία Λατινικά γράμματα μαζί με αριθμούς και 

αρκετούς ειδικούς χαρακτήρες όπως το $ και το κενό.  

o 8-bit: Μπορεί να αποθηκεύσει λατινικά και ιαπωνική γραφή (αντίστοιχο του 

εκτεταμένου ASCII 

o Kanji χαρακτήρες: Αναφέρεται αποκλειστικά στα ιδεογράμματα της 

Ιαπωνικής γλώσσας. Η χωρητικότητα εδώ είναι πολύ χαμηλή λόγω της 

εξαιρετικής πολυπλοκότητας των ιδεογραμμάτων [2], [5], [8]. 
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1.6.Περίπτωση χρήσης QR Code με ελληνικά 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά και με τον πίνακα που υπάρχει στο Παράρτημα 

σχετικά με την χωρητικότητα κάθε έκδοσης του QR Code, είναι αρκετά δύσκολο και ασαφές 

να υπολογίσουμε την μέγιστη χωρητικότητα του, αφού αυτή εξαρτάται από την «κλάση» 

ανάνηψης από λάθη (L,M,Q,H), και το είδος της πληροφορίας που θα κωδικοποιηθεί 

(Αριθμοί, Αλφαριθμητικό, Bit). 

Aν πάρουμε για παράδειγμα την υλοποίηση ενός QR Code για την ελληνική γλώσσα 

τότε αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσουμε UTF-8 για την κωδικοποίηση των χαρακτήρων οι 

οποίοι ως γνωστόν δεν χρησιμοποιούν ίδιο μήκος σε bit για κάθε  διαφορετικό χαρακτήρα 

αλλά το μήκος τους κυμαίνεται μεταξύ ενός και τεσσάρων Bytes. Αν πολύ αφαιρετικά 

δεχθούμε μέσο μήκος χαρακτήρα τα 2 byte και αυθαίρετα θέσουμε το επίπεδο ανάνηψης 

από λάθη σε M, τότε στο μεγαλύτερο μέγεθος QR CODE 177X177 και στην πιο πρόσφατη 

έκδοση 40, έχουμε 2.331 bit ωφέλιμης πληροφορίας από την οποία πρέπει να αφαιρεθεί το 

15% για την ανάνηψη λαθών δηλαδή 2.331-350=1.981 bit δηλαδή 247 bytes. 

Άρα ένα QR CODE με τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να χωρέσει περίπου 150 

χαρακτήρες.  

Βέβαια εδώ να τονίσουμε ότι τα νούμερα αυτά μπορούν να αλλάξουν ριζικά αν 

μειώσουμε το επίπεδο ανάνηψης λαθών ή αν εισάγουμε αγγλικό κείμενο το οποίο μπορεί 

να εισαχθεί σαν χαρακτήρες και όχι σαν bit. 

1.7.Περιορισμοί ανάγνωσης QR λόγω Hardware 

Περιορισμοί λόγω υλικού (hardware) δεν υπάρχουν στις σημερινές κινητές συσκευές 

(τηλέφωνα, ταμπλέτες κτλ), Σύμφωνα με το [8] όλες οι σημερινές συσκευές στην 

συντριπτική πλειοψηφία τους διαθέτουν αυτόματη εστίαση (auto-focus) στην κάμερα, το 

οποίο είναι ο κυριότερος παράγοντας εύκολης, γρήγορης και ασφαλούς αναγνώρισης ενός 

QR Code. Επίσης σύμφωνα πάντα με τους συγγραφείς, όλες αυτές οι σημερινές συσκευές 

έχουν δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών frames προς σύγκριση σε ελάχιστο χρόνο. Η 

χαμηλότερη ανάλυση που διαθέτουν σήμερα τέτοιες συσκευές (π.χ. δεν υπάρχει σήμερα 

συσκευή που να διαθέτει ανάλυση χαμηλότερη από 3MPixel δηλαδή 2.048 Χ 1.526 ) είναι 

κατά πολύ μεγαλύτερο από την ανάλυση που χρειάζεται για να διαβαστεί ένας κώδικας QR. 

Επίσης είναι προφανές ότι μπορούμε εύκολα λόγω της υπολογιστικής ισχύος αυτών των 

συσκευών να «πειράξουμε» την αρχική εικόνα όσον αφορά την αντίθεση (contrast) ή/και το 

saturation ώστε να γίνει η εικόνα ακόμη πιο ευκρινής. 
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Είναι προφανές ότι ειδικά στην περίπτωση που το QR έχει ένα μεγάλο ποσοστό 

ανάνηψης από λάθη (π.χ. Μ ή Q) τότε η ανάγνωση του κώδικα ακόμη και κάτω από πολύ 

ακραίες συνθήκες είναι πολύ εύκολη και γρήγορη υπόθεση. 

1.8.Η κατάσταση σήμερα  

Σήμερα οι αλγόριθμοι ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης των QR κωδίκων έχουν 

τελειοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να επιτρέπουν την επεξεργασία περίπου 14 

frames/sec κατά την διάρκεια ανάγνωσης QR [8], κάτι που σημαίνει ότι η μέση κινητή 

συσκευή μπορεί να αναγνώσει επιτυχώς έναν κώδικα QR μέσα σε ένα έως τρία 

δευτερόλεπτα.  

Εδώ να σημειωθεί ότι ο χρόνος ανάγνωσης είναι πράγματι ικανοποιητικός με την 

αυστηρή προϋπόθεση ότι ο χρήστης μπορεί να δει (κυριολεκτική χρήση του ρήματος 

«βλέπω») τον κώδικα QR, ώστε να στρέψει-κινήσει αντίστοιχα την κινητή συσκευή του, 

ώστε να καθοδηγήσει την κάμερα της κινητής συσκευής ώστε να κεντράρει πάνω στον 

κώδικα QR.  

1.9.Χρήσεις των QR 

Τα QR codes σήμερα βρίσκουν ευρύτατη εφαρμογή στις χώρες της Νότιο-Ανατολικής 

Ασίας, οι οποίες ως γνωστόν θεωρούνται και τεχνολογικά πολιτισμένες. Ανάμεσα σε αυτές 

ξεχωρίζει η Ιαπωνία στην οποία βρίσκουν καθολική εφαρμογή. 

Σήμερα στο ιντερνέτ υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για διάφορες πιθανές και 

απίθανες χρήσεις των QR Codes, με πολλές από αυτές να χαρακτηρίζονται ως αρκετά 

ευφάνταστες και πρωτοποριακές. 

Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα χρήσης QR μπορούν να αναφερθούν τα εξής: 

• Εκτυπώσεις μεγάλου και μικρού μεγέθους, σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν δυναμικά για την προσέλκυση αγοραστών, 

ενδιαφερομένων, ή απλώς να παρέχουν «φρέσκια», εξατομικευμένη και δυναμική 

πληροφορία που να εξαρτάται απολύτως από τον χρόνο, τον τόπο και το κοινό στο 

οποίο απευθύνεται (context awareness) [9] 

• Μέσα σε καταστήματα, η τοποθέτηση QR Code σε διάφορα σημεία μπορεί να 

κατευθύνει τους πελάτες σε προσφορές, εκπλήξεις, δώρα κτλ. Επίσης είναι 

προφανές ότι μπορεί να καθοδηγήσει βιαστικούς και ανυπόμονους στο σημείο ή 

στο αντικείμενο που ψάχνουν πολύ εύκολα 
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• Μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το προϊόν. Μπορούν να 

μεταφέρουν τον υποψήφιο αγοραστή στην σελίδα του προϊόντος με αναλυτικές 

εκτιμήσεις, αναφορές, λεπτομερή περιγραφή ή ότι άλλο θεωρεί χρήσιμο ο πωλητής 

• Αεροπορικές εταιρείας όπως η Delta Airlines έχουν καταργήσει οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο έκδοσης εισιτηρίου αλλά και check-in αντικαθιστώντας την όλη διαδικασία 

με QR codes με προφανή αποτελέσματα στο κόστος, αλλά και στην χρηστικότητα 

και αμεσότητα με τον ταξιδιώτη 

• Συνέδρια και άλλου τέτοιου είδους εκδηλώσεις μπορούν να κάνουν ευρύτατη 

χρήση των QR κατευθύνοντας τους συμμετέχοντες εύκολα και με ακρίβεια στο 

σημείο ενδιαφέροντος αλλά και παρέχοντας πληροφορίες on the spot. Η ίδια χρήση 

μπορεί να γίνει και σε μεγάλα ξενοδοχεία στα οποία υπάρχουν καθημερινά 

αντίστοιχες ανάγκες 

• Στις επιχειρήσεις Real Estate ο πελάτης μπορεί να δει άμεσα φωτογραφίες από το 

εσωτερικό κάποιου κτιρίου, να περιηγηθεί εικονικά σε αυτό, ή να έρθει κατευθείαν 

σε επαφή με τον μεσίτη 

• Στην αυτοκινητοβιομηχανία ο πελάτης μπορεί να έχει άμεση, επιλεκτική πρόσβαση 

σε όλα τα στοιχεία του οχήματος που τον ενδιαφέρει 

• Μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά ή επικουρικά με την διαφήμιση. Ο 

πελάτης μπορεί να δει περισσότερες στοχευόμενες λεπτομέρειες για το 

διαφημιζόμενο προϊόν, αλλά να έχει άμεση πρόσβαση σε στατιστικές μετρήσεις, 

χαρακτηριστικά και επιπλέον υλικό όπως βίντεο, εικόνες 3D, αναλυτικές οδηγίες 

χρήσης στην γλώσσα του κτλ 

Είναι προφανές ότι οι παραπάνω χρήσεις είναι απλά ενδεικτικές και χαρακτηριστικές των 

δυνατοτήτων των QR. Η φαντασία του χρήστη τους και η δυνατότητα των ανθρώπων μίας 

εταιρείας να κάνουν χρήση των νέων εργαλείων των νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητα 

εφόδια εταιρειών που θέλουν να καινοτομήσουν.  
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2. QR Codes Case Studies 

Στην σημερινή κοινωνία της καταιγιστικής στιγμιαίας πληροφορίας, το QR Code 

φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει. Οι χρήσεις του μπορούν να είναι ανεξάντλητες αφού πλέον 

είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα κινητά τηλέφωνα στον πλανήτη από 

ανθρώπους [10], άρα υπάρχει δεδομένη η απαραίτητη υποδομή ανάγνωσης QR ακόμη και 

σε κοινωνίες που δεν έχουν υιοθετημένες άλλες μορφές τεχνολογίας ή δυνατοτήτων λόγων 

πολιτιστικών ή άλλων διαφορών ή ελλείψεων. 

Η χρήση των QR Codes από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2010, αυξήθηκε κατά 

1200% [11]. 

2.1.Εφαρμογή QR Code στο μετρό στην Κορέα 

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εφαρμογή των QR Codes απαντάται στην Κορέα. Στον 

υπόγειο σιδηρόδρομο των πόλεων της χώρας οι τοίχοι του σταθμού αναμονής για το τρένο 

είναι καλυμμένοι με φωτογραφίες (πόστερ) πιστής απομίμησης των ραφιών ενός κανονικού 

σούπερ μάρκετ. 

Ο επιβάτης κατά την διάρκεια αναμονής του τρένου μπορεί να περιηγηθεί στα ράφια 

και να αποφασίσει για τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. 

Σκανάροντας τον QR κώδικα που βρίσκεται κάτω από κάθε προϊόν, αυτό μεταφέρεται 

στο ηλεκτρονικό καλάθι του πελάτη. 

Όταν ο πελάτης ολοκληρώσει τις ιδεατές αγορές του, εκτελώντας την παραγγελία του, 

αυτή αποστέλλεται στο σούπερ μάρκετ, όπου ο αρμόδιος υπάλληλος την συσκευάζει και 

παραδίδει στο δίκτυο διανομής. 

Την προαποφασισμένη από τον αγοραστή-πελάτη ώρα, η μεταφορική εταιρεία του 

σούπερ μάρκετ θα παραδώσει τις συσκευασμένες αγορές του ταξιδιώτη του υπόγειου 

σιδηρόδρομου στο σπίτι του, στο οποίο προφανώς ο ίδιος έχει ήδη φθάσει. 
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Εικόνα 7: Εικονικές Αγορές (Virtual Shopping) στο σταθμό του υπόγειου 

σιδηρόδρομου στην Νότια Κορέα. Τα πόστερ που καλύπτουν τους τοίχους του 

σταθμού είναι φωτογραφίες των ραφιών ενός σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής 

σκανάρει τον QR κώδικα που βρίσκεται κάτω από το προϊόν, και αυτό μεταφέρεται 

αυτόματα στο καλάθι αγορών του. Ολοκληρώνοντας την παραγγελία από το κινητό 

του τηλέφωνο, θα έχει την παραγγελία στο σπίτι του όταν επιστρέψει 

 

Σύμφωνα με την εταιρεία TESCO που βρίσκεται πίσω από αυτό το εγχείρημα, οι 

κορεάτες είναι από τους σκληρότερα εργαζόμενους στον κόσμο. Αυτό κάνει την καθημερινή 

ενασχόληση με αγορές σε σούπερ μάρκετ για αυτούς ιδιαίτερα κοπιαστική υπόθεση. 

Αν συνδυαστεί αυτό με την απόλυτη εξάρτηση του λαού αυτού μες τις ηλεκτρονικές 

συσκευές, και την αγάπη τους για κάθε τεχνολογική καινοτομία, μπορεί εύκολα να γίνει 

κατανοητό γιατί αυτός ο τρόπος αγορών έγινε αμέσως ιδιαίτερα προσφιλής σε αυτή τη 

χώρα. 

Εδώ να σημειωθεί ότι ακόμη και η πληρωμή γίνεται κατευθείαν από την κινητή 

συσκευή του πελάτη, αφού είναι επίσης διαδεδομένες οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω 

αυτών των συσκευών. 
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Εικόνα 8: Η εκκίνηση μίας εικονικής παραγγελίας αγαθών από ένα ηλεκτρονικό/ιδεατό 

σούπερ μάρκετ μέσω QR Code: Ο πελάτης σκανάρει τον QR κώδικα του προϊόντος όπως 

φαίνεται στην εικόνα 6, και αυτό μεταφέρεται στο καλάθι του. Όταν ολοκληρωθεί η 

παραγγελία, αυτή εκτελείται από το αρμόδιο τμήμα, και αφού συσκευαστεί 

παραδίδεται στον πελάτη την προσυμφωνημένη ώρα. 

 

Η TESCO ανακοίνωσε ότι μετά από την ολοκλήρωση αυτής της καμπάνιας, ο αριθμός 

των χρηστών που ενεγράφησαν (registration) για την χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

της εταιρείας ανέβηκε κατά 76% ενώ οι πωλήσεις ανέβηκαν 130% [12].  

 

Εικόνα 9: Αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας TESCO μετά από την 

ολοκλήρωση της καμπάνιας για το ιδεατό σουπερ μάρκετ στους 

σταθμούς του μετρό: 76% αύξηση στις εγγραφές της υπηρεσίας και 

130% αύξηση στις πωλήσεις [12]. 

2.2. Εφαρμογή των QR Code στην Σαουδική Αραβία 

Σε όλη την επικράτεια της Σαουδική Αραβίας, ακόμη και στην πρωτεύουσα της το 

Ριάντ, η ονοματοδοσία των δρόμων είναι ιδιαίτερα προβληματική. Αν και όλοι οι δρόμοι 

έχουν ονόματα τα οποία συναντούνται τόσο στο Google Earth και στις συναφείς 

ηλεκτρονικές εφαρμογές, αλλά και σε όλους τους συνεπείς χάρτες της χώρας, δεν υπάρχει 
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καμία ονοματοδοσία και σηματοδοσία πάνω στους ίδιους τους δρόμους και ιδιαίτερα 

στους μικρούς συνοικιακούς δρόμους, στους οποίους παρατηρείται παντελής έλλειψη από 

ταμπέλες, αλλά κυριότερα δεν υπάρχει αρίθμηση κτιρίων σε κανένα επίπεδο ! Το γεγονός 

αυτό, σε συνδυασμό με την διαφορετική (για τους δυτικούς) αραβική γραφή κάνει την 

εύρεση ενός δρόμου ή μίας τοποθεσίας ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση.  

 

Εικόνα 10: Ταμπέλα σε δρόμο του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας με 

πληροφορία χωροταξίας σε QR Code. Η αποκωδικοποίηση του QR δίνει 

ένα ζεύγος συντεταγμένων για χρήση σε GPS ή χάρτες Google κτλ 

 

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι τοπικές αρχές στο Ριάντ έχουν ξεκινήσει ένα φιλόδοξο 

πρόγραμμα τοποθέτησης πληροφορίας γεωστατικής χωροταξίας (GPS Coordinates) πάνω σε 

ταμπέλες που αναρτούν σε διάφορα σημεία, ξεκινώντας από το κέντρο της πόλης. Είναι 

προφανής η τρομερή  βοήθεια που παρέχεται στον χρήστη αυτής της ταμπέλας, αφού με 

ένα απλό σάρωμα της μπορεί να ανακτήσει τις ακριβείς συντεταγμένες του σημείου στο 

οποίο βρίσκεται και με την βοήθεια ενός προγράμματος πλοήγησης ή και χαρτών Google κά 
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να μπορέσει να αναζητήσει την διαδρομή του. Ταυτόχρονα μία τέτοια ταμπέλα μπορεί 

πολύ εύκολα να επεκταθεί ώστε να παρέχει και άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες. 

Εικόνα 11: Ταμπέλα δρόμου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας με QR  με συντεταγμένες GPS  και 

δίπλα η αποκωδικοποίηση του QR στην οθόνης ενός κινητού τηλεφώνου [13] 

 

2.3.Εφαρμογή QR σε Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 

Τα QR χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς για την οργάνωση και κατεύθυνση του χρήστη σε 

περαιτέρω υλικό μίας πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης [14]. Στο πανεπιστήμιο του 

Huddersfield στην Αγγλία, οι ερευνητές εγκατέστησαν QR παντού στην βιβλιοθήκη και γύρω 

από αυτή ώστε να βοηθούν τους χρήστες της να χρησιμοποιήσουν και άλλες πηγές πέρα 

από τα περιεχόμενα της. Π.χ. δίπλα στα επιστημονικά περιοδικά της βιβλιοθήκης υπάρχει 

το QR με λινκ στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού αυτού, ώστε ο αναγνώστης να 

μπορεί να δει το τελευταίο ηλεκτρονικό τεύχος. 
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Εικόνα 12: Οθόνη μετάβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση ενός επιστημονικού περιοδικού μετά από 

ανάγνωση QR Code. Το συγκεκριμένο γραφικό QR βρίσκεται τοποθετημένο στο ράφι 

πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης, δίπλα στα αντίστοιχα αντίτυπα αυτού του περιοδικού, δίνοντας την 

άμεση δυνατότητα στον αναγνώστη για περαιτέρω έρευνα [14] 

 

Οι ερευνητές μάλιστα υποστηρίζουν ότι σε επόμενο στάδιο θα συνδυάσουν τα QR με 

τις RFID ετικέτες που έχουν ήδη όλα τα μέλη της κοινότητας του πανεπιστημίου (καθηγητές 

και μαθητές) ώστε να μπορούν να εξειδικεύσουν την ζητούμενη πληροφορία όσον αφορά 

τον συγκεκριμένο χώρο, αλλά και βάσει των προτιμήσεων και του γενικότερου προφίλ του 

χρήστη. 
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3. Περιβάλλον Προγραμματισμού 

3.1.Η βιβλιοθήκη ZXing που χρησιμοποιήθηκε 

Οι κώδικες QR όπως προαναφέρθηκε είναι πολύπλοκες γραφικές παραστάσεις με 

δυνατότητα αποσφαλμάτωσης, ενώ εμπεριέχουν προηγμένες δυνατότητες και εφαρμογές 

για διαφορετικές γλώσσες, περιβάλλοντα και εφαρμογές.  

Η βιβλιοθήκη που χρειάζεται για την ορθή αναγνώριση αλλά και αποκωδικοποίηση 

τους απαιτεί την χρήση προηγμένων αλγόριθμων και τεχνικών. Μία από αυτές τις 

βιβλιοθήκες, η οποία διατίθεται δωρεάν για οποιονδήποτε σκοπό (creative commons), 

είναι η ZXing, η οποία διαβάζεται Zebra Crossing [15]. 

 

Εικόνα 13: Η δωρεάν βιβλιοθήκη Zxing για σκανάρισμα QR Codes. Η βιβλιοθήκη 

καθώς και ο πηγαίος κώδικας της παρέχονται δωρεάν για οποιονδήποτε σκοπό με 

άδεια Creative Commons [15] 

Η βιβλιοθήκη αυτή καλύπτει και κάποιες άλλες γλώσσες και περιβάλλοντα 

προγραμματισμού, αλλά το μεγάλο της ατού είναι ότι είναι στραμμένη στο Android. 

Αναλυτικά τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης είναι (Οι επεξηγήσεις παρέμειναν στα 

αγγλικά αφού είναι πολύ τεχνικοί όροι για να μεταφραστούν ολοκληρωμένα) : 

• cpp: Partial C++ port 

• iphone: iPhone client + port to Objective C / C++ (QR code only) 

• zxing.appspot.com: The source behind our web-based barcode generator  

• csharp: Partial C# port 

• jruby: Ruby wrapper 

• actionscript: partial port to Actionscript 

• javase: J2SE-specific client code 
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Ειδικά για το android υπάρχουν διάφοροι τρόποι και βαθμοί ενσωμάτωσης της 

βιβλιοθήκης, για την χρήση των οποίων ο χρήστης πρέπει να αποφασίσει αναλόγως με το 

ζητούμενο. Οι βασικές επιλογές που έχει ο χρήστης όσον αφορά στo Android, είναι: 

• core: (The core image decoding library, and test code) η βασική απαραίτητη 

βιβλιοθήκη για περιπτώσεις πλήρους ενσωμάτωσης και κώδικας για έλεγχο και 

αποσφαλμάτωση 

• zxingorg: (The source behind zxing.org/w ) Όλος ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής 

• android: (Android client, called Barcode Scanner) ο πηγαίος κώδικας της 

απαραίτητης βιβλιοθήκης. Εδώ να σημειωθεί ότι η βιβλιοθήκη παράγει ένα τελικό 

προιόν το οποίο μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ως σκάνερ. Αλλά σε αυτή την 

περίπτωση η χρήση του πηγαίου αυτού κώδικα δεν είναι ορθή. Εάν ο χρήστης 

επιθυμεί (ή απαιτείται) την εγκατάσταση του ZXing, τότε αυτή πρέπει να γίνεται 

ΠΑΝΤΑ μέσω του Android Market, όπου είναι προφανές ότι θα υπάρχει πάντα η 

τελευταία έκδοση, αλλά κυριότερα με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει η δυνατότητα 

αυτόματης αναβάθμισης στην τελευταία έκδοση. 

• androidtest: (Android test app) Μία πολύ απλοϊκή έτοιμη εφαρμογή μόνο για 

επίδειξη και ΜΟΝΟ για προγραμματιστές που θέλουν να πάρουν μία ιδέα για τις 

δυνατότητες της βιβλιοθήκης 

• android-integration: (Supports integration with our Barcode Scanner app via Intent) 

Η καλύτερη δυνατή λύση: Παρέχει τα απαραίτητα handles προς την εφαρμογή 

μέσω κλήσεων σε ειδικά κατασκευασμένη για αυτό το σκοπό κλάση  

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες βιβλιοθηκών και τρόπων που μπορεί κάποιος να 

χρησιμοποιήσει την βιβλιοθήκη Zxing στο Android: 

1. Να ενσωματώσει στο android project ολόκληρη την βιβλιοθήκη χωρίς καμία 

επεξεργασία. Αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα σενάρια και οι δημιουργοί της 

βιβλιοθήκης υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να συμβαίνει σχεδόν ποτέ! Οι λόγοι είναι 

απλοί: Πρώτον ο προγραμματιστής πρέπει να διαβάσει και να καταλάβει πολύ καλά 

έναν πολύ δύσκολο και πολύπλοκο κώδικα ώστε να ξέρει πως και που να 

«κολλήσει» τον δικό του κώδικα, και Δεύτερον γιατί έτσι χάνεται η βασική 

δυνατότητα που παρέχει το Android μέσω του Android Market, δηλαδή την 

αυτόματη αναβάθμιση και ενημέρωση του κώδικα και του προγράμματος. Έτσι ο 

προγραμματιστής θα είναι αναγκασμένος να ανασυντάσσει τον κώδικα του κάθε 

φορά που η βιβλιοθήκη αναβαθμίζεται με αβέβαια αποτελέσματα στο μέλλον 
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αφού δεν μπορεί να γνωρίζει αν ο τρόπος που «συνέδεσε» τον δικό του κώδικα με 

τις κλήσεις στην βιβλιοθήκη θα παραμείνει εφικτός και στο μέλλον. 

2. Να ενσωματώσει τις απαραίτητες δύο κλάσεις που έχουν γράψει οι δημιουργοί της 

βιβλιοθήκης για αυτόν το σκοπό (IntentIntegrator.java, IntentResult.java)2 μέσα στο 

android project. Αυτός ο τρόπος δίνει μία σειρά από ανυπέρβλητα πλεονεκτήματα: 

a. Είναι εύκολος και άμεσος τρόπος χωρίς πολύπλοκες εισαγωγές κώδικα και 

αβέβαια αποτελέσματα ασυμβατότητας, εκδόσεων, ελλείψεων 

βιβλιοθηκών κτλ 

b. Παρέχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της βιβλιοθήκης 

c. Παρέχει την δυνατότητα της εύκολης αποσφαλμάτωσης και της αρχής του 

διαχωρισμού: Ο προγραμματιστής ασχολείται μόνο με τον κώδικα που έχει 

γράψει ο ίδιος, άρα μπορεί εύκολα να καταλάβει και να διορθώσει 

d. Η ενσωμάτωση αυτών των βιβλιοθηκών χειρίζεται αυτόματα και όλα τα 

λάθη, προβλήματα ή ελλείψεις στην συσκευή του τελικού χρήστη. ΤΟ 

κυριότερο αποτέλεσμα είναι ότι οι δύο αυτές κλάσεις-«χειριστές» ελέγχουν 

την πρώτη φορά την κινητή συσκευή του χρήστη και εάν η εφαρμογή-

βιβλιοθήκη του ΖΧing δεν είναι εγκατεστημένη, προτρέπουν τον χρήστη με 

αντίστοιχο μήνυμα να μεταβεί στο Android Market και να την 

μεταφορτώσει. Μετά από το download της βιβλιοθήκης ZXing, η εφαρμογή 

που την χρησιμοποιεί θα εκτελεστεί αυτόματα. 

Εδώ να σημειωθεί ότι είναι προφανές ότι η ZXing μπορεί (και ενδείκνυται όπως 

προαναφέρθηκε) να εγκατασταθεί ως εφαρμογή. Παρακάτω παρατίθεται το QR Code που 

οδηγεί κατευθείαν στο Android Market για την μεταφόρτωση της3: 

 

                                                           

2
 Ο κώδικας των δύο αυτών συναρτήσεων μαζί με τον κώδικα της υπόλοιπης εφαρμογής 

παρατίθενται στο Παράρτημα 
3
 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκαταστημένη καμία εφαρμογή αναγνώρισης QR Code στην 

κινητή συσκευή του χρήστη, η μεταφόρτωση μπορεί να γίνει από εδώ: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android  
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Εικόνα 14: QR Code Που οδηγεί στο Android Market για την 

μεταφόρτωση (download) στην κινητή συσκευή του χρήστη 

της βιβλιοθήκης ZXing ως εφαρμογής 

Όπως αναφέρεται στα FAQ4 της εφαρμογής, η βιβλιοθήκη ZXing μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, ακόμη και να προεγκατασταθεί (εργοστασιακά) 

σε οποιαδήποτε έκδοση συσκευής Android. Δεν μπορεί να πουληθεί, ούτε να 

χρησιμοποιηθεί ώστε να ενσωματώσει διαφημίσεις ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική 

προστιθέμενης αξίας.  

Πλέον από την έκδοση 1.7 η βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται και για κινητές συσκευές της 

Apple με iOS 4 ή μεταγενέστερο. 

Τα προβλήματα που έχουν αναφερθεί με τις διάφορες συσκευές που «τρέχουν» Λ.Σ. 

Android είναι ελάχιστα: κάποιες συσκευές δεν μπορούν να εστιάσουν σωστά τον φακό της 

κάμερας (Galaxy S2) ενώ σε κάποιες άλλες αναβοσβήνει το εμπρός φωτάκι της κάμερας το 

οποίο δεν έχει επιλυθεί ακόμη. 

3.1. Κινητή Συσκευή ως Τερματικό Αποσφαλμάτωσης 

Συνήθως η κάθε κινητή συσκευή (π.χ. Samsung, HTC κτλ) έχει τους δικούς της οδηγούς-

drivers που πρέπει να εγκατασταθούν στον Η/Υ ώστε να αναγνωριστεί σωστά. Αυτό 

συνήθως γίνεται εγκαθιστώντας την σουίτα που διαθέτει η κάθε τέτοια εταιρεία για να 

επικοινωνεί ο Η/Υ με την συσκευή της ώστε να ανταλλάσει αρχεία, μεταφέρει πολυμέσα 

                                                           

4
 Frequently Asked Questions-Συχνές Ερωτήσεις, 

http://code.google.com/p/zxing/wiki/FrequentlyAskedQuestions  
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όπως μουσική, βίντεο κτλ. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται η επικοινωνία και ο έλεγχος με τον 

κατασκευαστή της συγκεκριμένης συσκευής και ΟΧΙ η αναζήτηση των οδηγών στο Android 

ή στο Eclipse. 

 

Εικόνα 15: Κινητή Συσκευή Android συνδεδεμένη 

σε Η/Υ μέσω του καλωδίου USB. Απαραίτητη η 

επιλογή είδους σύνδεσης με τον Η/Υ, αφού έχουν 

εγκατασταθεί οι οδηγοί (Drivers) της 

συγκεκριμένης συσκευής στον Η/Υ (π.χ. Samsung 

KIES platform). 

3.2.Το περιβάλλον δημιουργίας της Εφαρμογής 

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε σε περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών (IDE)5 Eclipse στο 

οποίο είχε ενσωματωθεί όλη η βιβλιοθήκη προγραμματισμού για Android6.  

Το περιβάλλον προγραμματισμού Eclipse το οποίο διανέμεται δωρεάν, βασικά 

υποστηρίζει προγραμματισμό σε Java. Με την προσθήκη του Android SDK7, ο 

                                                           

5
 IDE: Interface Development Environment 

6
 Eclipse Bundle with Android SDK: http://developer.android.com/sdk/index.html#win-bundle  

7
 SDK: Software Development Kit, Απαραίτητες βιβλιοθήκες και περιβάλλον ανάπτυξης ενός 

συγκεκριμένου είδους ή γλώσσας προγραμματισμού. Συνήθως ο όρος χρησιμοποιείται για το Java 

SDK, για το απαραίτητο δηλαδή σετ βιβλιοθηκών και προγραμμάτων που χρειάζονται σε έναν 

υπολογιστή για να εκτελεστεί επιτυχώς κώδικας γραμμένος σε γλώσσα Java. 
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προγραμματιστής έχει στην διάθεση του όλα τα απαραίτητα για προγραμματισμό για 

Android συσκευές.  

 

Εικόνα 16: Ιδεατή Συσκευή Android εκτελεσμένη από το Android SDK κάτω από 

περιβάλλον Eclipse σε Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Windows. Η ιδεατή συσκευή είναι 

πλήρως λειτουργική και ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει ενέργειες με αυτές μίας 

πραγματικής συσκευής ώστε να εξομοιώσει πλήρως την χρήση της. 

Εφόσον ο προγραμματισμός αφορά σε Android ενώ γίνεται σε περιβάλλον Windows ή 

Linux, ο προγραμματιστής έχει δύο επιλογές όσον αφορά στην αποσφαλμάτωση του 

παραγόμενου κώδικα: 

1. Δημιουργία μίας ιδεατής συσκευής (Virtual device) μέσω του Android SDK και 

μάλιστα με πλήρως παραμετροποιήσιμα χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο χρήστης, 

όπως μέγεθος και ανάλυση οθόνης, ύπαρξη ή μη περιφερειακών όπως GPS, 

κάμερα (ες), εσωτερική μνήμη, μέγεθος RAM, ύπαρξη πληκτρολογίου ή μη, κά. 

2. Σύνδεση στον Η/Υ μίας πραγματικής συσκευής Android και εγκατάσταση και 

εμφάνιση του προγράμματος που δημιουργεί σε αυτήν. Αυτός ο τρόπος έχει μία 

σειρά από αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα τα οποία συνοψίζονται σε πολύ 
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μεγαλύτερη ταχύτητα εγκατάστασης και εκτέλεσης (το κυριότερο προτέρημα), 

αλλά και η δοκιμή του παραγόμενου προγράμματος σε μία πραγματική συσκευή 

με την αίσθηση που δίνει αυτό, καθώς και την δοκιμή συνθηκών όπως η 

περιστροφή της συσκευής και συνεπακόλουθα περιστροφής και του 

προγράμματος κτλ. 

 

Εικόνα 17: Δημιουργία ιδεατών συσκευών στο Android SDK μέσω του Eclipse IDE. 

Η δημιουργία τέτοιων συσκευών είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη ώστε να 

μπορεί ο προγραμματιστής να δοκιμάσει τον παραγόμενο κώδικα σε διάφορα 

περιβάλλοντα. 

Όσον αφορά στην περίπτωση της σύνδεσης πραγματικής κινητής συσκευής στον Η/Υ 

για την χρήση ως τερματικού προς αποσφαλμάτωση, υπάρχουν κάποια απαραίτητα  

βήματα που πρέπει να γίνουν: 

1. Πρέπει να ενεργοποιηθεί η επιλογή Εργαλεία – Επιλογές – Επιλογές 

Προγραμματιστή (Tools – Settings – Developer Option)  

2. Πρέπει να ενεργοποιηθεί η επιλογή USB Debugging η οποία είναι 

απενεργοποιημένη 
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Εικόνα 18: Ενεργοποίηση επιλογών στην κινητή συσκευή απαραίτητων για αποσφαλμάτωση σε αυτή: 

Ενεργοποίηση της επιλογής Εργαλεία – Επιλογές – Επιλογές Προγραμματιστή και της επιλογής 

Αποσφαλμάτωση USB 

Τo Eclipse παρέχει ενσωματωμένη κονσόλα εκτέλεσης κώδικα Java, ενώ με την 

προσθήκη του Android SDK μπορεί να δουλέψει στον ίδιο κύκλο συγγραφή κώδικα – 

έλεγχος – αποσφαλμάτωση μέσω της αποστολής του προγράμματος Android είτε στην 

ιδεατή συσκευή που έχει δημιουργηθεί, είτε στην πραγματική συσκευή Android που έχει 

συνδεθεί στον Η/Υ μέσω του καλωδίου USB και αφού έχουν εγκατασταθεί οι οδηγοί 

(drivers) της συγκεκριμένης κινητής συσκευής. 

3.3. Λειτουργικό Σύστημα (OS) Android 

Το Android είναι μία σουίτα ανοιχτού κώδικα (open source) για προγραμματισμό 

κινητών συσκευών που δημιουργήθηκε από την Google Και την Open Handset Alliance. 

Αν και κάποιες από τις δυνατότητες του και τα χαρακτηριστικά του έχουν εμφανιστεί 

και σε άλλες πλατφόρμες (Symbian, iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Java, κά) 

υπάρχουν αρκετά από αυτά που το κάνουν μοναδικό και πρωτοπόρο [16].  

Κάποια από τα βασικά προτερήματα του Android είναι τα παρακάτω: 

• Είναι μία πραγματικά ανοιχτή, δωρεάν πλατφόρμα για προγραμματισμό, 

βασισμένη στο Linux και στα ανοιχτά πρότυπα. Έτσι οι κατασκευαστές κινητών 

συσκευών μπορούν να την χρησιμοποιήσουν χωρίς να πληρώσουν δικαιώματα ενώ 

στους προγραμματιστές αρέσει το γεγονός ότι δεν είναι «δεμένη» με κάποιο 

συγκεκριμένο κατασκευαστή ή μοντέλο ώστε να δεσμεύονται από αυτό 

• Έχει αρθρωτή αρχιτεκτονική εμπνευσμένη από την οριζόντια αρχιτεκτονική του 

ιντερνέτ: Τμήματα μίας εφαρμογής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες, και όχι 

απαραίτητα για τον σκοπό που δημιουργήθηκαν. Επίσης εύκολα μπορούν να 
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αντικατασταθούν ήδη εγκαταστημένες εκδόσεις εφαρμογών στον πυρήνα του 

λειτουργικού συστήματος με πιο πρόσφατες εκδόσεις 

• Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες από την αρχική εγκατάσταση (out 

of the box): Η χρήση GPS ή τριγωνομέτρησης επιτρέπει την εύρεση της θέσης του 

χρήστη και την ενεργοποίηση σχετικών εφαρμογών που μπορούν να εξειδικευθούν 

βάσει τοποθεσίας. Υπάρχει επίσης μία πλήρης SQL βάση δεδομένων προς χρήση. Οι 

φυλλομετρητές και υπηρεσίες χαρτών μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε 

εφαρμογές. Αυτά όλα αυξάνουν τις δυνατότητες των συσκευών, χαμηλώνοντας 

πολύ το κόστος ανάπτυξης εφαρμογών 

• Αυτόματη διαχείριση του κύκλου ζωής μίας εφαρμογής (management of application 

life cycle): Οι εφαρμογές είναι απομονωμένες η μία από την άλλη σε πολλαπλά 

επίπεδα ασφαλείας, προσφέροντας επίπεδα σταθερότητας πρωτόγνωρα για 

κινητές συσκευές. Η διαχείριση των εφαρμογών δεν εναπόκειται πια στον χρήστη, 

ενώ είναι στραμμένο στην χαμηλή κατανάλωση ισχύος, αλλά και πόρων του 

συστήματος με τέτοιες βασικές αρχές και τεχνικές που δεν έχει συμβεί σε άλλη 

αντίστοιχη πλατφόρμα  

• Γραφικά και ήχοι πολύ υψηλής ποιότητας: Γραφικά anti-alising 2 διαστάσεων και 

κινούμενα γραφικά εμπνευσμένα από το flash, μαζί με γραφικά 3 διαστάσεων 

επιταχυνόμενα από την OpenGL βιβλιοθήκη, δίνουν νέα πνοή σε παιχνίδια και 

εφαρμογές. Οι codecs για τα συχνότερα στάνταρτ εικόνας και ήχου (Μεταξύ άλλων 

H.265(AVC), mp3, AAC) είναι ενσωματωμένοι στο αρχικό λειτουργικό σύστημα.  

• Μεταφερσιμότητα ανάμεσα σε ευρύτατη γκάμα παρόντος και μελλοντικού 

hardware: Όλα τα προγράμματα γράφονται σε Java και εκτελούνται στην Ιδεατή 

Μηχανή Dalvik, ώστε ο κώδικας να είναι μεταφέρσιμος μεταξύ ARM, x86, και άλλων 

αρχιτεκτονικών. Είσοδοι κειμένου μπορούν να γίνουν από πληκτρολόγιο, οθόνη 

αφής, trackball κά. Η οθόνη χρήστη (User Interface) μπορεί να παραμετροποιηθεί 

σε οποιαδήποτε ανάλυση ή προσανατολισμό και διαστάσεις οθόνης [17] 

Πράγματι κατά την διάρκεια της δημιουργίας της παρακάτω εφαρμογής, το Android 

έδειξε κάποιες από τις παραπάνω ιδιότητες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αποδείχθηκε 

ιδιαίτερα φιλικό ακόμη και στον άπειρο χρήστη ενώ πολλές φορές τα λάθη και οι 

παραλείψεις υποδείχθηκαν με σαφήνεια τόσο η θέση τους, όσο και οι πιθανές επιλογές 

διόρθωσης ή συμπλήρωσης. Σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα φιλικό στον χρήστη δωρεάν 

ηλεκτρονικό βιβλίο [18] της σειράς “Head First” για android προγραμματισμό, η δημιουργία 

της εφαρμογής έγινε εφικτή. 
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3.4. Το περιβάλλον προγραμματισμού Eclipse 

Το δωρεάν εργαλείο Eclipse είναι ένα πλήρες περιβάλλον προγραμματισμού (IDE, 

Integrated Development Environment) στο οποίο ο χρήστης-προγραμματιστής μπορεί να 

γράψει τον κώδικα και ταυτόχρονα να ολοκληρώσει τον κύκλο συγγραφή κώδικα – έλεγχος 

– αποσφαλμάτωση στο ίδιο περιβάλλον.  

 

Εικόνα 19: Το περιβάλλον προγραμματισμού Eclipse σε κατάσταση αποσφαλμάτωσης (debugging 

mode). Είναι ορατή αριστερά πάνω η ουρά εκτέλεσης διαδικασιών, ενώ δεξιά πάνω εμφανίζονται 

σε πραγματικό χρόνο οι όποιες ορισμένες μεταβλητές και η τρέχουσα τιμή τους. Στο κάτω μέρος 

της οθόνης «τρέχουν» σε πραγματικό χρόνο τα μηνύματα που επιστρέφει ο συμβολομεταφραστής 

(Debugger) της Java. 

Το Eclipse είναι ένα έργο ανοιχτού κώδικα (open source) το οποίο βασικά 

επικεντρώνεται στην δημιουργία μιας επεκτάσιμης πλατφόρμας ανάπτυξης, σε όλο τον 

κύκλο των πλαισίων εφαρμογής για την κατασκευή, την εγκατάσταση και τη διαχείριση του 

λογισμικού σε όλο τον κύκλο ζωής του.  

Το Eclipse είναι γνωστό περισσότερο ως ένα Java IDE, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η 

κοινότητα Eclipse περιέχει πάνω από 200 έργα ανοικτού κώδικα. Τα έργα αυτά 

οργανώνονται εννοιολογικά σε επτά διαφορετικές  κατηγορίες: 

• Ανάπτυξη Λογισμικού για Επιχειρήσεις 

• Ανάπτυξη Λογισμικού για Ενσωματωμένες (Embedded) και μη συσκευές 

• Rich Client πλατφόρμες 

• Δυναμικές Ιντερνέτ (Rich Internet) Εφαρμογές 

• Πλαίσια εφαρμογής 
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• Εφαρμογές Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Λογισμικού 

• Service Oriented Architecture (SOA) 

Η κοινότητα του Eclipse επίσης υποστηρίζεται από μεγάλους προμηθευτές, καινοτόμες 

νεοσύστατες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά καθώς και από ανθρώπους που 

ασχολούνται με τα παραπάνω έργα σε οποιαδήποτε φάση διαχείρισης ή υλοποίησης τους. 
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4. Η Εφαρμογή που Δημιουργήθηκε 

Η εφαρμογή ονομάστηκε QRScanSimple. Όπως προαναφέρθηκε βασίζεται πάνω στην 

βιβλιοθήκη ZXing, η οποία θεωρείται ότι είναι ήδη εγκαταστημένη στην κινητή συσκευή του 

χρήστη. Την πρώτη φορά που θα εγκαταστήσει κάποιος την QRScanSimple, εάν η Zxing δεν 

είναι εγκαταστημένη, θα του ζητηθεί να το κάνει μεταβαίνοντας στο Android Market.  

 

Εικόνα 20: Την πρώτη φορά που θα εκτελεστεί η εφαρμογή GRScanSimple αν δεν υπάρχει 

εγκαταστημένη η βιβλιοθήκη ZXing, εμφανίζεται το κατάλληλο μήνυμα στον χρήστη ώστε 

να μεταβεί στο Android market για να την μεταφορτώσει στην κινητή του συσκευή. 

 

Εάν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη η Zxing, η εφαρμογή θα εκκινήσει αμέσως και θα 

μεταβεί στην αρχική οθόνη η οποία αποτελείται από δύο μεγάλα κουμπιά που 

καταλαμβάνουν όλη την διαθέσιμη οθόνη της κινητής συσκευής, με κατεύθυνση 

αναγκαστικά οριζόντια (landscape). 

Η αναγκαστική στρέψη της κινητής συσκευής από τον χρήστη σε οριζόντια θέση, 

θεωρείται προαπαιτούμενο για την σωστή εκτέλεση της σάρωσης ενός QR code, αφού η 

βιβλιοθήκη ZXing σκανάρει μόνο σε οριζόντια κατάσταση. 

4.1.Χαρακτηριστικά της Εφαρμογής 

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απευθυνόμενη σε μία δυναμική παγκόσμια αγορά όπως 

είναι αυτή του Android μέσω του Android Market στο οποίο έχουν δυνατότητα πρόσβασης 

όλοι οι χρήστες του Android από όλον τον κόσμο. 
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Για αυτό δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής, ενώ 

ταυτόχρονα έμφαση δόθηκε στην δυνατότητα να μεταφράζεται η εφαρμογή σε 

οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου, χωρίς να χρειάζεται κανείς να πειράξει στο ελάχιστο τον 

πηγαίο κώδικα αυτής. 

Αυτό μπορεί να γίνει με τον παρακάτω τρόπο: 

Οι προγραμματιστές του Android έχουν δώσει την δυνατότητα στον πηγαίο κώδικα να 

καλεί αυτόματα αρχεία διαφορετικών γλωσσών αρκεί αυτά να είναι αποθηκευμένα σε 

ειδικούς φακέλους. Όσον αφορά σε οποιεσδήποτε συμβολοσειρές8 μέσα στον πηγαίο 

κώδικα αυτές προς το παρόν υπάρχουν μέσα στην εφαρμογή σε δύο γλώσσες: Ελληνικά και 

Αγγλικά. Εάν όμως μεταφραστούν και σε άλλες γλώσσες και προστεθούν σε ένα αυτόνομο 

αρχείο XML, τότε η απλή προσθήκη ενός φακέλου με την ονομασία values-XX όπου ΧΧ είναι 

η συντομογραφία της γλώσσας (Π.χ. values-fr για την γαλλική γλώσσα), κάτω από τον 

φάκελο res, θα φορτώσει αυτόματα την γαλλική γλώσσα στην εφαρμογή, χωρίς ΚΑΜΙΑ 

άλλη αλλαγή. Να σημειωθεί εδώ ότι το android αντιλαμβάνεται την γλώσσα της κινητής 

συσκευής του χρήστη και βάσει αυτής ελέγχει την εφαρμογή αν έχει την δυνατότητα της 

ίδιας γλώσσας, Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα, η εφαρμογή εκκινεί στην προεπιλεγμένη 

γλώσσα της (Για αυτό και προς το παρόν η εφαρμογή έχει προεπιλεγμένη γλώσσα την 

ελληνική και ΟΧΙ την αγγλική).  

                                                           

8
 Συμβολοσειρές (Character Sequences, Strings) που αφορούν σε μηνύματα, αποτελέσματα, 

υποδείξεις, ετικέτες και οτιδήποτε άλλο αφορά σε γλωσσικές υποδείξεις 
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Εικόνα 21: Κάτω από τον φάκελο res υπάρχουν οι φάκελοι vaues, 

values-en. Στον φάκελο values υπάρχει το αρχείο strings.xml με 

όλες τις συμβολοσειρές της εφαρμογής στην προεπιλεγμένη 

γλώσσα της που είναι τα Ελληνικά. Ο φάκελος vaues-en περιέχει 

το αρχείο strings.xml με τις ίδιες ονομασίες συμβολοσειρών, αλλά 

στην αγγλική γλώσσα, έτσι η κινητή συσκευή στην οποία 

εγκαθίσταται η εφαρμογή ελέγχει τις διαθέσιμες γλώσσες και 

επιλέγει αυτή που ταυτίζεται με την γλώσσα του συστήματος. Αν 

δεν υπάρχει διαθέσιμη ίδια γλώσσα, επιλέγει την προεπιλεγμένη 

γλώσσα της εφαρμογής. 
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Το βασικό αρχείο που περιέχει όλες τις συμβολοσειρές στο Android, είναι το αρχείο 

strings.XML, το οποίο είναι προφανώς ένα κλασικό αρχείο XML με τις αντίστοιχες ιδιότητες. 

Οι συμβολοσειρές (strings) μέσα σε αυτό αντιμετωπίζονται ως αυτόνομα αντικείμενα, 

τα οποία έχουν δύο πεδία: 

• Πεδίο 1: Ονομασία Συμβολοσειράς: Υπόκειται στους κλασσικούς περιορισμούς της 

XML, δηλαδή η ονομασία δεν μπορεί να ξεκινά από κεφαλαίο γράμμα, δεν μπορεί 

να έχει κενά, και περιέχει την μικρή λατινική γραφή, αριθμούς και την κάτω παύλα 

(_). 

• Πεδίο2: Η τιμή του αντικειμένου: Στην περίπτωση αυτή είναι μία οποιαδήποτε 

ονομασία, χωρίς κανένα περιορισμό σχετικά με την χρήση χαρακτήρων και το 

κυριότερο μπορεί να είναι γραμμένη σε οποιαδήποτε γλώσσα, αφού το Android 

υποστηρίζει εγγενώς την γραφή κειμένου σε UTF-89 [19]. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

    <string name="app_name">QRScanGreek</string> 

    <string name="dummy_button">Αδειο Κουμπί</string> 

    <string name="StartScan">Διάβασμα ενός κώδικα QR</string> 

    <string name="StartCreate">Δημιουργία ενός κώδικα QR</string> 

    <string name="Initilal_Message">Επιλογή Εργασίας</string> 

</resources> 

 

Εικόνα 22: Παράδειγμα XML αρχείου όπου αποθηκεύονται όλες οι συμβολοσειρές που εμφανίζονται 

στο πρόγραμμα Android ως μηνύματα, υποδείξεις κτλ. Η ονομασία του string είναι το πεδίο name 

και ακολουθεί τους περιορισμούς a-z, 0-9,_ ενώ η τιμή του (το εμφανιζόμενο κείμενο στον χρήστη) 

μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα (εδώ στα ελληνικά) και να περιέχει οποιονδήποτε 

εκτυπώσιμο χαρακτήρα UTF-8  

4.2.Δυνατότητες της Εφαρμογής 

Οι δυνητικές κατηγορίες που μπορούμε να ορίσουμε για την εφαρμογή, έρχονται από 

τις αντίστοιχες δυνατότητες αναγνώρισης και ταξινόμησης των QR. Αυτές είναι οι εξής δύο 

για την περίπτωση ανάγνωσης ενός QR Code: 

• Αναγνώριση (Σκανάρισμα) προϊόντος, το αντίστοιχο δηλαδή του barcode (Scan 

Product) 

                                                           

9
 Το UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) είναι ένα σχήμα κωδικοποίησης χαρακτήρων 

μεταβλητού μήκους. Χρησιμοποιεί από ένα μέχρι τέσσερα byte ανά χαρακτήρα ανάλογα με το 

σύμβολο και το κωδικό του σημείο. Η IETF (Internet Engineering Task Force) απαιτεί όλα τα 

πρωτόκολλα Διαδικτύου να αναγνωρίζουν και να υποστηρίζουν τουλάχιστον ως σχήμα 

κωδικοποίησης χαρακτήρων τουλάχιστον το UTF-8. 
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• Αναγνώριση (Σκανάρισμα) οποιουδήποτε WQR (Scan Something) 

Ενώ αντίστοιχα για την δημιουργία ενός QR υπάρχουν αντίστοιχα επτά επιλογές: 

• Δημιουργία QR για διεύθυνση διαδικτύου (Encode URL) 

• Δημιουργία QR για τηλεφωνικό αριθμό (Encode Phone) 

• Δημιουργία QR για στοιχεία Επαφής (Encode Contact) 

• Δημιουργία QR για ηλεκτρονική διεύθυνση (Encode E-mail) 

• Δημιουργία QR για SMS (Encode SMS) 

• Δημιουργία QR για συντεταγμένες τοποθεσίας (GPS) (Encode Location) 

• Δημιουργία QR για οτιδήποτε (Encode Something General) 

Να σημειωθεί εδώ, ότι υπάρχει ανοιχτή συζήτηση για τις οποιεσδήποτε προσθήκες στο 

μέλλον ως δυνατότητα δημιουργίας μία ξεχωριστής κατηγορίας QR [20], [21]. 

4.2.1. Λειτουργία Ανάγνωσης QR 

 

Εικόνα 23: Αρχική οθόνη της εφαρμογής QRScanSimple με τα δύο μεγάλα κουμπιά 

που αντιστοιχούν σε δύο βασικές λειτουργίες: Ανάγνωση ή Δημιουργία αντίστοιχα 

ενός QR κώδικα 

Το κουμπί «διάβασμα ενός Κώδικα QR», είναι προφανές ότι έχει μόνο μια δυνατότητα: 

Εκκινεί αυτόματα την λειτουργία Ανάγνωσης (σκανάρισμα) η οποία είναι η κλήση της Zxing. 

Η λειτουργία αυτή είναι εφικτή μόνο σε οριζόντια θέση λόγω τεχνικών περιορισμών που 

αναφέρονται στην βιβλιοθήκη [15]. Να σημειωθεί ότι στην λειτουργία αυτή δεν χρειάζεται 

άλλη παρέμβαση από τον χρήστη. Απλώς οδηγεί την οθόνη της κινητής συσκευής πάνω ή 

μπροστά από το QR, και η βιβλιοθήκη αναλαμβάνει και να εστιάσει την κάμερα, και να 
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αναγνωρίσει σωστά το QR (βάσει των τριών τετραγώνων που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως). Μόλις γίνει επιτυχής η αναγνώριση, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός 

σύντομος ήχος και εμφανίζονται στην οθόνη τα αποκωδικοποιημένα περιεχόμενα του QR. 
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Εικόνα 24
10

: Η οθόνη της εφαρμογής κατά την διάρκεια της προσπάθειας 

αναγνώρισης ενός barcode. Όταν η εφαρμογή αναγνωρίσει επιτυχώς ένα barcode 

(ή QR αντίστοιχα), θα κάνει έναν σύντομο ήχο, θα παγώσει την οθόνη και θα 

εμφανίσει τα αποκωδικοποιημένα πλέον στην οθόνη. 

4.2.2. Λειτουργία Δημιουργίας QR 

Το κουμπί «Δημιουργία ενός Κώδικα QR» οδηγεί σε επτά διαφορετικές κατηγορίες-

δυνατότητες δημιουργίας, οι οποίες είναι αντιστοιχισμένες σε ένα ξεχωριστό κουμπί, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

                                                           

10
 Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από το http://www.appstoresales.net/store-blog/app-

store-zxing/  
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Εικόνα 25: Η οθόνη της εφαρμογής QRScanSimple που οδηγεί στην δημιουργία ενός 

QR. Υπάρχουν κουμπιά που το καθένα δημιουργεί ένα διαφορετικό είδος QR, ενώ το 

μεγάλο κουμπί «Γενικό Κείμενο», είναι κατάλληλο για κάθε είδους QR. 

Το κάθε κουμπί της εφαρμογής οδηγεί σε ξεχωριστή μάσκα εισαγωγής με ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά για την κάθε μία. Τα κουμπιά έγιναν μεγάλα ώστε να καταλαμβάνουν όλη 

την διαθέσιμη οθόνη της εφαρμογής ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς 

ιδιαίτερο κόπο. Επίσης θεωρήθηκε σημαντικό να μην αποσπάται ο άπειρος χρήστης από 

οτιδήποτε άλλο, όπως κουμπί «About» κτλ. 

4.2.3. Δημιουργία QR οποιουδήποτε κειμένου 

Στην πρώτη αυτή γενική επιλογή δεν υπάρχει κανενός είδους περιορισμός όσον αφορά 

στον τύπο των δεδομένων, στην μορφή, ή στην γλώσσα. Υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες 

του πλανήτη μέσω του UTF-8 όπως έχει προαναφερθεί. 
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Εικόνα 26: Οθόνη εισαγωγής ενός οποιουδήποτε κειμένου για δημιουργία 

QR. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός (πέραν του μεγέθους) στο είδος των 

δεδομένων (αριθμοί, γράμματα, διάφορες γλώσσες κτλ). 

4.2.4. Δημιουργία QR Διεύθυνσης Ίντερνετ (URL) 

Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν περιορισμοί της βιβλιοθήκης ZXing ώστε να 

απορρίπτει οτιδήποτε δεν έχει την σωστή μορφή (http://....).  

 

Εικόνα 27: Οθόνη εισαγωγής ενός  κειμένου για δημιουργία διεύθυνσης  

internet .  

Αυτό γίνεται και στην μάσκα εισαγωγής μέσω της χρήσης των ενσωματωμένων 

συναρτήσεων-λειτουργιών του android. Συγκεκριμένα σε επίπεδο XML, στο αντίστοιχο 

αντικείμενο EditText  μέσω της κλήσης 

android:inputType =”textWebEditText”  

εξασφαλίζεται η σωστή εισαγωγή στοιχείων από τον χρήστη. Ίσως σε μελλοντικές εκδόσεις 

της εφαρμογής να χρειαστεί να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν αυτοί οι περιορισμοί. Σε 

περίπτωση λάθους εισαγωγής, ο χρήστης θα λάβει το κάτωθι μήνυμα: 
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Εικόνα 28: Οθόνη εισαγωγής ενός οποιουδήποτε κειμένου για δημιουργία 

QR. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός (πέραν του μεγέθους) στο είδος των 

δεδομένων (αριθμοί, γράμματα, διάφορες γλώσσες κτλ). 

Να σημειωθεί εδώ, ότι το συγκεκριμένο μήνυμα είναι της βιβλιοθήκης ZXing. Στις 

επόμενες εκδόσεις τα μηνύματα αυτά θα πρέπει να γίνουν τοπικά (method override) ώστε 

και να είναι πιο κατατοπιστικά, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα μέσω του strings.XML να 

εμφανίζονται στην γλώσσα του χρήστη. 

4.2.5. Δημιουργία SMS 

Στην περίπτωση του SMS σε μελλοντικές εκδόσεις θα πρέπει να προστεθούν οι 

δυνατότητες εισαγωγής τηλεφώνου του παραλήπτη, αλλά και μέθοδος ελέγχου του 

μεγέθους του μηνύματος. 

 

Εικόνα 29: Οθόνη εισαγωγής ενός SMS. Σε μελλοντικές εκδόσεις θα πρέπει 

να προστεθεί η δυνατότητα εισαγωγής του τηλεφωνικού αριθμού του 

παραλήπτη, καθώς και έλεγχος μεγέθους. 
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4.2.6. Περίπτωση δημιουργίας QR με e-mail 

Στην περίπτωση δημιουργίας e-mail η μάσκα εισαγωγής κάνει έλεγχο σε αυτά που 

εισήγαγε ο χρήστης βάσει της δυνατότητας στο αντίστοιχο αντικείμενο EditText  μέσω 

της κλήσης 

android:inputType =” textEMailAddress”  

Και εδώ σε επόμενες εκδόσεις πρέπει να αναβαθμιστούν οι συναρτήσεις ελέγχου και 

τα αντίστοιχα μηνύματα προς τον χρήστη. 

4.2.7. Περίπτωση Δημιουργίας QR Τηλεφώνου 

Σε αυτή την περίπτωση ο έλεγχος της εισαγωγής σωστού τηλεφωνικού αριθμού γίνεται 

και πάλι από το ίδιο το android, μέσω της δήλωσης της αντίστοιχης ιδιότητας 

android:inputType =” phone”  

και εδώ θα πρέπει να συμπληρωθούν οι συναρτήσεις λάθους και ενημέρωσης του χρήστη 

για χρήση σε πολυγλωσσικό περιβάλλον. 

  

Εικόνα 30: Δημιουργία QR Τηλεφώνου και αποστολή του με e-mail μέσω της 

συσκευής Android.  
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4.2.8. Περίπτωση δημιουργίας QR Συντεταγμένων 

Στο πεδίο αυτό προς το παρόν η εισαγωγή γίνεται χωρίς έλεγχο, γιατί η συγκεκριμένη 

δυνατότητα απαιτεί την υπερφόρτωση (method overlaod) πολύπλοκων και εξειδικευμένων 

συναρτήσεων μετατροπής συντεταγμένων και ελέγχου εισαγωγής τους. 

 

Εικόνα 31: Δημιουργία QR Συντεταγμένων GPS. Σε μελλοντικές εκδόσεις 

θα πρέπει η μάσκα εισαγωγής να εξειδικευθεί σε μοίρες, δευτερόλεπτα 

κτλ, ενώ παράλληλα να περιέχει έλεγχο λαθών και ίσως διόρθωση τους. 

Ίσως στις επόμενες εκδόσεις θα πρέπει να αναζητηθεί ένα έτοιμο κομμάτι κώδικα ώστε 

να αναλάβει τον έλεγχο αυτών των πεδίων, και ίσως και την μετατροπή τους, αφού ούτε το 

android διαθέτει κάτι αντίστοιχο. 

4.2.1. Περίπτωση δημιουργίας QR Επαφής 

Για την περίπτωση της δημιουργίας ενός QR πλήρους επαφής δημιουργήθηκε 

ολόκληρη μάσκα εισαγωγής στο android με αντίστοιχα πεδία όπως φαίνονται στις 

παρακάτω εικόνες.  
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Εικόνα 32: Δημιουργία QR Επαφής. Η αριστερή εικόνα είναι το πάνω μέρος της οθόνης, ενώ η 

δεξιά είναι το κάτω μέρος αυτής με το κουμπί ΟΚ. Διακρίνονται οι υποδείξεις του κάθε πεδίου προς 

τον χρήστη (π.χ. Διεύθυνση, e-mail κτλ). 

Το κάθε πεδίο αντιστοιχίστηκε σε ανεξάρτητη μεταβλητή (string variable) ώστε να 

μπορούν να σταλούν στην βιβλιοθήκη Zxing με τον τρόπου που εκείνη τα «περιμένει». Να 

σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα και δημιουργίας QR από υπάρχουσα επαφή στην 

κινητή συσκευή, μέσω της κλήσης της δυνατότητας αυτής από το αντίστοιχο hardware 

κουμπί του android, συνήθως στο κάτω μέρος της οθόνης του χρήστη11. 

                                                           

11
 Λόγω της ύπαρξης πολλών διαφορετικών συσκευών στο Android, αυτό το κουμπί δεν είναι 

πάντα το ίδιο (σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχει καν ως αυτόνομο hardware κουμπί). 

Συνήθως είναι ένα κουμπί κάτω δίπλα στο κουμπί home με ένα γραφικό κάποιου είδους που δείχνει 

δύο επικαλυπτόμενα τετράγωνα, κάποιες ίδιες γραμμές, κά. Οι χρήστες Windows ίσως το έχουν 

συνυφασμένο με το «δεξί κλικ». 
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Εικόνα 33: Στην περίπτωση δημιουργίας επαφής, στην αριστερή εικόνα διακρίνονται 

οι επιπλέον δυνατότητες που παρέχει η εφαρμογή: Είτε την αποστολή του QR είτε 

την αποθήκευση στις επαφές. Στην δεξιά εικόνα έχει επιλεγεί η αποστολή με e-mail. 

Διακρίνονται και τα στοιχεία της επαφής, μέσα στο κείμενο του e-mail με τους 

τίτλους τους. 

Οι επιπλέον επιλογές που είναι διαθέσιμες στον χρήστη της κινητής συσκευής με το 

πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού στην κινητή συσκευή περιλαμβάνουν είτε την αποστολή 

του QR σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή υπηρεσία μπορεί να την δεχθεί, αλλά και κατευθείαν 

την επεξεργασία και αποθήκευση στις επαφές της κινητής συσκευής. Αυτό είναι χρήσιμο αν 

η μία κινητή συσκευή διαβάσει κατευθείαν από την οθόνη μίας άλλης τα στοιχεία μίας 

επαφής. 

Στην εικόνα παραπάνω διακρίνονται τα στοιχεία της επαφής μέσα στο κείμενο του e-

mail. Το κάθε πεδίο έχει το αντίστοιχο διακριτικό τίτλο στην αρχή του ώστε να γίνεται 

μοναδικά αντιληπτό από όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές και να ταξινομείται σωστά. 
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Εικόνα 34: ΤΟ QR που δημιουργεί η εφαρμογή συνοδεύεται και από το αντίστοιχο κείμενο εισαγωγής. 

Η αποτύπωση του QR και του κειμένου δεν είναι σε ένα στατικό γράφημα, αλλά αντίθετα η θέση του 

κειμένου αλλάζει δυναμικά σύμφωνα με την περιστροφή της κινητής συσκευής. 

Να σημειωθεί εδώ ότι ενώ η εφαρμογή κατά την διάρκεια της ανάγνωσης ή της 

δημιουργίας QR είναι αναγκαστικά προσανατολισμένη σε κάθετη θέαση για λόγους που 

προαναφέρθηκαν, το QR που δημιουργήθηκε ΔΕΝ είναι στατικό γραφικό όσον αφορά και 

το κείμενο που εμφανίζει, αλλά δυναμικά απεικονιζόμενο κείμενο, όπως φαίνεται στην 

προηγούμενη εικόνα. 

4.2.2. Επεξεργασία πληροφορίας ή QR 

 Από τα σημαντικότερα τμήματα και λειτουργίες της εφαρμογής, είναι η δυνατότητα 

περαιτέρω επεξεργασίας, τόσο της πληροφορίας που αποκωδικοποιήθηκε από κάποιο QR, 

αλλά και του QR που δημιούργησε η εφαρμογή. Και στις δύο περιπτώσεις, η λογική είναι 

αντίστοιχη αφού χρησιμοποιήθηκαν οι ενσωματωμένες συναρτήσεις του Android για την 

περαιτέρω επεξεργασία και αποστολή πληροφορίας. 
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Εικόνα 35: Η οθόνη της εφαρμογής όταν ο χρήστης πατήσει την επιλογή  περεταίρω 

επεξεργασίας του Android (Συνήθως ένα από τα δύο τρία hardware κουμπιά στο κάτω μέρος της 

συσκευής) . Πατώντας το κουμπί “share” του δίνονται μια σειρά από επιλογές. Οι δυνατότητες 

που παρέχονται εξαρτώνται από την έκδοση του Android, αλλά και από τις εγκαταστημένες 

εφαρμογές (π.χ. δημιουργία ή άνοιγμα σε pdf αναγνώστη).  

4.3.Μελλοντικές Επεκτάσεις της Εφαρμογής  

Η εφαρμογή είναι προφανώς σε έκδοση beta. 

Έχει δοκιμαστεί εκτενώς και σε διαφορετικές κινητές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα 

android διαφορετικών εκδόσεων και σε ταμπλέτες Samsung. 

Απέδωσε ικανοποιητικά, και το κυριότερο είναι ότι δείχνει σταθερή, χωρίς 

«κρεμάσματα», «κολλήματα» ή το κυριότερο χωρίς να κλείνει χωρίς λόγο κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης. 

Αυτά που φαίνεται ότι θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα σε επόμενες εκδόσεις είναι: 

• Μετάφραση των αρχείων μηνυμάτων και κειμένου σε βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες 

• Καλύτερος έλεγχος της εισαγωγής διεύθυνσης ιστού (URL) και δυνατότητα 

μετάφρασης των αντίστοιχων μηνυμάτων 

• Έλεγχος του πλήθους των γραμμάτων εισαγωγής SMS καθώς και εισαγωγή αριθμού 

(και ίσως ονόματος) παραλήπτη. Επίσης δυνατότητα μετάφρασης των αντίστοιχων 

μηνυμάτων 
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• Στην εισαγωγή e-mail δυνατότητα μετάφρασης των αντίστοιχων μηνυμάτων 

• Στην εισαγωγή τηλεφώνου δυνατότητα μετάφρασης των αντίστοιχων μηνυμάτων 

• Στην εισαγωγή συντεταγμένων GPS θα πρέπει να γίνει η περισσότερη δουλειά, ίσως 

με την προσθήκη κάποιων έτοιμων συναρτήσεων που να ελέγχουν και να 

επιδιορθώνουν την εισαγωγή των πολύπλοκων αριθμών που χρειάζονται (μοίρες, 

ακτίνια κτλ), και βέβαια δυνατότητα μετάφρασης των αντίστοιχων μηνυμάτων 

• Στην περίπτωση δημιουργίας επαφής, δημιουργία ενός ξεχωριστού αρχείου XML 

όπου να γίνονται όλοι οι έλεγχοι για κάθε πεδίο ξεχωριστά και φυσικά δυνατότητα 

μετάφρασης των αντίστοιχων μηνυμάτων 

 

Επίσης εφόσον η εφαρμογή διανέμεται από το Android market, τα σχόλια των χρηστών 

είναι σίγουρο ότι θα κατευθύνουν τις επόμενες εκδόσεις της εφαρμογής προς την σωστή 

κατεύθυνση. 
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5. Συμπεράσματα 

Η τεχνολογία των QR συγκεντρώνει μία σειρά από αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα. 

Αυτά είναι: 

• Είναι δωρεάν και δεν υπάρχει κανενός είδους royalty fee, ενώ τα τεχνικά τους 

χαρακτηριστικά περιγράφονται σαφώς σε ένα ISO, 

• Η μεγάλη χωρητικότητα σε πληροφορία, ενώ αντίστοιχα το μέγεθος σε σχέση με 

τον γραμμικό κώδικα (barcode) είναι μικρότερο, 

• Η ανοχή σε λάθη και κακομεταχείριση της εκτύπωσης, όπως βρωμιά, απώλεια 

μέρους αυτής κά, 

• Η δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης τους σε διαφορετικά μεγέθη αλλά και σε 

μέρη ή υλικά, δίνει μεγάλη δυνατότητα στον διαφημιζόμενο να επιλέξει τον τρόπο 

τοποθέτησης τους, 

• Μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν (adaptability) σε νέες κατηγορίες, τρόπους και 

μεθόδους ανάγνωσης, 

• Μπορεί να αναγνωστεί πολύ εύκολα και άμεσα από τις σημερινές κινητές συσκευές 

(υπό διαφορετικές γωνίες, διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, υφή και 

διαστρωμάτωση υλικού), 

• Μπορούν να αποθηκεύσουν ταξινομημένη θεματικά πληροφορία (π.χ. SMS, 

vContact, phone κτλ) 

Η δημιουργία εφαρμογών ανάγνωσης ή δημιουργίας QR είναι σχετικά βατή αλλά και 

δωρεάν υπόθεση, αφού υπάρχουν πλέον βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα (Zxing) που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό. Ειδικά στο Android, το οποίο είναι και αυτό 

δωρεάν, μπορεί και συνδυάζεται με την αμεσότητα και ευκολία πρόσβασης σε συναρτήσεις 

και δομές απαραίτητες για τον σκοπό αυτό όπως η χρήση της κάμερας, αυτόματη αποστολή 

των δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία σε άλλες εφαρμογές, e-mail κτλ. 

Ήδη υπάρχει μία ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην χρήση τους, ενώ πλέον 

είναι πολλές οι ευφάνταστες και καινοτόμες χρήσεις τους. Στο μέλλον διαφαίνεται μία 

γενικευμένη χρήση τους σε τομείς όπως η διαφήμιση, ενημέρωση, εικονική 

πραγματικότητα,  αλλά και στους τομείς της στοχευόμενης επικοινωνίας με τον χρήστη 

μέσω προσδιορισμού θέσης και της διάχυτης υπολογιστικής (augment reality, context 

awareness, location based services, ubiquitous computing). 
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Ίσως στο απώτερο μέλλον να παρουσιαστεί ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη 

αποθήκευση πληροφορίας, αλλά αυτό μάλλον θα λυθεί με την ανακατεύθυνση του χρήστη 

ή της εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο ή υπηρεσία που θα διατηρεί αυτή την επιπλέον 

πληροφορία, ή ίσως χρειαστούν πολλά και μεγάλα βήματα στον τομέα της ασφάλειας,  της 

αλλοίωσης ή άλλου είδους.  
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7. Παράρτημα 

7.1. Κώδικας της βιβλιοθήκης ZXing που χρειάζεται να 

ενσωματωθεί σε ένα android project 

7.1.1. IntentIntegrator.java 

/* 

 * Copyright 2009 ZXing authors 

 * 

 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 

 * you may not use this file except in compliance with the License. 

 * You may obtain a copy of the License at 

 * 

 *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 * 

 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 

 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 

 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 

 * See the License for the specific language governing permissions and 

 * limitations under the License. 

 */ 

 

package com.google.zxing.integration.android; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Arrays; 

import java.util.Collection; 

import java.util.Collections; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.List; 

import java.util.Map; 

 

import android.app.Activity; 

import android.app.AlertDialog; 

import android.content.ActivityNotFoundException; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.PackageManager; 

import android.content.pm.ResolveInfo; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

 

/** 

 * <p>A utility class which helps ease integration with Barcode Scanner via 

{@link Intent}s. This is a simple 

 * way to invoke barcode scanning and receive the result, without any need 

to integrate, modify, or learn the 

 * project's source code.</p> 

 * 
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 * <h2>Initiating a barcode scan</h2> 

 * 

 * <p>To integrate, create an instance of {@code IntentIntegrator} and call 

{@link #initiateScan()} and wait 

 * for the result in your app.</p> 

 * 

 * <p>It does require that the Barcode Scanner (or work-alike) application 

is installed. The 

 * {@link #initiateScan()} method will prompt the user to download the 

application, if needed.</p> 

 * 

 * <p>There are a few steps to using this integration. First, your {@link 

Activity} must implement 

 * the method {@link Activity#onActivityResult(int, int, Intent)} and 

include a line of code like this:</p> 

 * 

 * <pre>{@code 

 * public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent 

intent) { 

 *   IntentResult scanResult = 

IntentIntegrator.parseActivityResult(requestCode, resultCode, intent); 

 *   if (scanResult != null) { 

 *     // handle scan result 

 *   } 

 *   // else continue with any other code you need in the method 

 *   ... 

 * } 

 * }</pre> 

 * 

 * <p>This is where you will handle a scan result.</p> 

 * 

 * <p>Second, just call this in response to a user action somewhere to 

begin the scan process:</p> 

 * 

 * <pre>{@code 

 * IntentIntegrator integrator = new IntentIntegrator(yourActivity); 

 * integrator.initiateScan(); 

 * }</pre> 

 * 

 * <p>Note that {@link #initiateScan()} returns an {@link AlertDialog} 

which is non-null if the 

 * user was prompted to download the application. This lets the calling app 

potentially manage the dialog. 

 * In particular, ideally, the app dismisses the dialog if it's still 

active in its {@link Activity#onPause()} 

 * method.</p> 

 * 

 * <p>You can use {@link #setTitle(String)} to customize the title of this 

download prompt dialog (or, use 

 * {@link #setTitleByID(int)} to set the title by string resource ID.) 

Likewise, the prompt message, and 

 * yes/no button labels can be changed.</p> 

 * 

 * <p>Finally, you can use {@link #addExtra(String, Object)} to add more 

parameters to the Intent used 

 * to invoke the scanner. This can be used to set additional options not 

directly exposed by this 

 * simplified API.</p> 

 * 
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 * <p>By default, this will only allow applications that are known to 

respond to this intent correctly 

 * do so. The apps that are allowed to response can be set with {@link 

#setTargetApplications(List)}. 

 * For example, set to {@link #TARGET_BARCODE_SCANNER_ONLY} to only target 

the Barcode Scanner app itself.</p> 

 * 

 * <h2>Sharing text via barcode</h2> 

 * 

 * <p>To share text, encoded as a QR Code on-screen, similarly, see {@link 

#shareText(CharSequence)}.</p> 

 * 

 * <p>Some code, particularly download integration, was contributed from 

the Anobiit application.</p> 

 * 

 * <h2>Enabling experimental barcode formats</h2> 

 * 

 * <p>Some formats are not enabled by default even when scanning with 

{@link #ALL_CODE_TYPES}, such as 

 * {@link com.google.zxing.BarcodeFormat#PDF_417}. Use {@link 

#initiateScan(java.util.Collection)} with 

 * a collection containing the names of formats to scan for explicitly, 

like "PDF_417", to use such 

 * formats.</p> 

 * 

 * @author Sean Owen 

 * @author Fred Lin 

 * @author Isaac Potoczny-Jones 

 * @author Brad Drehmer 

 * @author gcstang 

 */ 

public class IntentIntegrator { 

 

  public static final int REQUEST_CODE = 0x0000c0de; // Only use bottom 16 

bits 

  private static final String TAG = IntentIntegrator.class.getSimpleName(); 

 

  public static final String DEFAULT_TITLE = "Install Barcode Scanner?"; 

  public static final String DEFAULT_MESSAGE = 

      "This application requires Barcode Scanner. Would you like to install 

it?"; 

  public static final String DEFAULT_YES = "Yes"; 

  public static final String DEFAULT_NO = "No"; 

 

  private static final String BS_PACKAGE = 

"com.google.zxing.client.android"; 

  private static final String BSPLUS_PACKAGE = "com.srowen.bs.android"; 

 

  // supported barcode formats 

  public static final Collection<String> PRODUCT_CODE_TYPES = list("UPC_A", 

"UPC_E", "EAN_8", "EAN_13", "RSS_14"); 

  public static final Collection<String> ONE_D_CODE_TYPES = 

      list("UPC_A", "UPC_E", "EAN_8", "EAN_13", "CODE_39", "CODE_93", 

"CODE_128", 

           "ITF", "RSS_14", "RSS_EXPANDED"); 

  public static final Collection<String> QR_CODE_TYPES = 

Collections.singleton("QR_CODE"); 

  public static final Collection<String> DATA_MATRIX_TYPES = 

Collections.singleton("DATA_MATRIX"); 
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  public static final Collection<String> ALL_CODE_TYPES = null; 

   

  public static final List<String> TARGET_BARCODE_SCANNER_ONLY = 

Collections.singletonList(BS_PACKAGE); 

  public static final List<String> TARGET_ALL_KNOWN = list( 

          BS_PACKAGE, // Barcode Scanner 

          BSPLUS_PACKAGE, // Barcode Scanner+ 

          BSPLUS_PACKAGE + ".simple" // Barcode Scanner+ Simple 

          // What else supports this intent? 

      ); 

   

  private final Activity activity; 

  private String title; 

  private String message; 

  private String buttonYes; 

  private String buttonNo; 

  private List<String> targetApplications; 

  private final Map<String,Object> moreExtras; 

   

  public IntentIntegrator(Activity activity) { 

    this.activity = activity; 

    title = DEFAULT_TITLE; 

    message = DEFAULT_MESSAGE; 

    buttonYes = DEFAULT_YES; 

    buttonNo = DEFAULT_NO; 

    targetApplications = TARGET_ALL_KNOWN; 

    moreExtras = new HashMap<String,Object>(3); 

  } 

   

  public String getTitle() { 

    return title; 

  } 

   

  public void setTitle(String title) { 

    this.title = title; 

  } 

 

  public void setTitleByID(int titleID) { 

    title = activity.getString(titleID); 

  } 

 

  public String getMessage() { 

    return message; 

  } 

 

  public void setMessage(String message) { 

    this.message = message; 

  } 

 

  public void setMessageByID(int messageID) { 

    message = activity.getString(messageID); 

  } 

 

  public String getButtonYes() { 

    return buttonYes; 

  } 

 

  public void setButtonYes(String buttonYes) { 
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    this.buttonYes = buttonYes; 

  } 

 

  public void setButtonYesByID(int buttonYesID) { 

    buttonYes = activity.getString(buttonYesID); 

  } 

 

  public String getButtonNo() { 

    return buttonNo; 

  } 

 

  public void setButtonNo(String buttonNo) { 

    this.buttonNo = buttonNo; 

  } 

 

  public void setButtonNoByID(int buttonNoID) { 

    buttonNo = activity.getString(buttonNoID); 

  } 

   

  public Collection<String> getTargetApplications() { 

    return targetApplications; 

  } 

 

  /** 

   * @deprecated call {@link #setTargetApplications(List)} 

   */ 

  @Deprecated 

  public void setTargetApplications(Collection<String> targetApplications) 

{ 

    List<String> list = new ArrayList<String>(targetApplications.size()); 

    for (String app : targetApplications) { 

      list.add(app); 

    } 

    setTargetApplications(list); 

  } 

   

  public void setTargetApplications(List<String> targetApplications) { 

    if (targetApplications.isEmpty()) { 

      throw new IllegalArgumentException("No target applications"); 

    } 

    this.targetApplications = targetApplications; 

  } 

   

  public void setSingleTargetApplication(String targetApplication) { 

    this.targetApplications = Collections.singletonList(targetApplication); 

  } 

 

  public Map<String,?> getMoreExtras() { 

    return moreExtras; 

  } 

 

  public void addExtra(String key, Object value) { 

    moreExtras.put(key, value); 

  } 

 

  /** 

   * Initiates a scan for all known barcode types. 

   */ 

  public AlertDialog initiateScan() { 
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    return initiateScan(ALL_CODE_TYPES); 

  } 

 

  /** 

   * Initiates a scan only for a certain set of barcode types, given as 

strings corresponding 

   * to their names in ZXing's {@code BarcodeFormat} class like "UPC_A". 

You can supply constants 

   * like {@link #PRODUCT_CODE_TYPES} for example. 

   * 

   * @return the {@link AlertDialog} that was shown to the user prompting 

them to download the app 

   *   if a prompt was needed, or null otherwise 

   */ 

  public AlertDialog initiateScan(Collection<String> desiredBarcodeFormats) 

{ 

    Intent intentScan = new Intent(BS_PACKAGE + ".SCAN"); 

    intentScan.addCategory(Intent.CATEGORY_DEFAULT); 

 

    // check which types of codes to scan for 

    if (desiredBarcodeFormats != null) { 

      // set the desired barcode types 

      StringBuilder joinedByComma = new StringBuilder(); 

      for (String format : desiredBarcodeFormats) { 

        if (joinedByComma.length() > 0) { 

          joinedByComma.append(','); 

        } 

        joinedByComma.append(format); 

      } 

      intentScan.putExtra("SCAN_FORMATS", joinedByComma.toString()); 

    } 

 

    String targetAppPackage = findTargetAppPackage(intentScan); 

    if (targetAppPackage == null) { 

      return showDownloadDialog(); 

    } 

    intentScan.setPackage(targetAppPackage); 

    intentScan.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

    intentScan.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_WHEN_TASK_RESET); 

    attachMoreExtras(intentScan); 

    startActivityForResult(intentScan, REQUEST_CODE); 

    return null; 

  } 

 

  /** 

   * Start an activity.<br> 

   * This method is defined to allow different methods of activity starting 

for 

   * newer versions of Android and for compatibility library. 

   * 

   * @param intent Intent to start. 

   * @param code Request code for the activity 

   * @see android.app.Activity#startActivityForResult(Intent, int) 

   * @see android.app.Fragment#startActivityForResult(Intent, int) 

   */ 

  protected void startActivityForResult(Intent intent, int code) { 

    activity.startActivityForResult(intent, code); 

  } 
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  private String findTargetAppPackage(Intent intent) { 

    PackageManager pm = activity.getPackageManager(); 

    List<ResolveInfo> availableApps = pm.queryIntentActivities(intent, 

PackageManager.MATCH_DEFAULT_ONLY); 

    if (availableApps != null) { 

      for (ResolveInfo availableApp : availableApps) { 

        String packageName = availableApp.activityInfo.packageName; 

        if (targetApplications.contains(packageName)) { 

          return packageName; 

        } 

      } 

    } 

    return null; 

  } 

 

  private AlertDialog showDownloadDialog() { 

    AlertDialog.Builder downloadDialog = new AlertDialog.Builder(activity); 

    downloadDialog.setTitle(title); 

    downloadDialog.setMessage(message); 

    downloadDialog.setPositiveButton(buttonYes, new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

      @Override 

      public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) { 

        String packageName = targetApplications.get(0); 

        Uri uri = Uri.parse("market://details?id=" + packageName); 

        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri); 

        try { 

          activity.startActivity(intent); 

        } catch (ActivityNotFoundException anfe) { 

          // Hmm, market is not installed 

          Log.w(TAG, "Google Play is not installed; cannot install " + 

packageName); 

        } 

      } 

    }); 

    downloadDialog.setNegativeButton(buttonNo, new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

      @Override 

      public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {} 

    }); 

    return downloadDialog.show(); 

  } 

 

 

  /** 

   * <p>Call this from your {@link Activity}'s 

   * {@link Activity#onActivityResult(int, int, Intent)} method.</p> 

   * 

   * @return null if the event handled here was not related to this class, 

or 

   *  else an {@link IntentResult} containing the result of the scan. If 

the user cancelled scanning, 

   *  the fields will be null. 

   */ 

  public static IntentResult parseActivityResult(int requestCode, int 

resultCode, Intent intent) { 

    if (requestCode == REQUEST_CODE) { 

      if (resultCode == Activity.RESULT_OK) { 

        String contents = intent.getStringExtra("SCAN_RESULT"); 
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        String formatName = intent.getStringExtra("SCAN_RESULT_FORMAT"); 

        byte[] rawBytes = intent.getByteArrayExtra("SCAN_RESULT_BYTES"); 

        int intentOrientation = 

intent.getIntExtra("SCAN_RESULT_ORIENTATION", Integer.MIN_VALUE); 

        Integer orientation = intentOrientation == Integer.MIN_VALUE ? null 

: intentOrientation; 

        String errorCorrectionLevel = 

intent.getStringExtra("SCAN_RESULT_ERROR_CORRECTION_LEVEL"); 

        return new IntentResult(contents, 

                                formatName, 

                                rawBytes, 

                                orientation, 

                                errorCorrectionLevel); 

      } 

      return new IntentResult(); 

    } 

    return null; 

  } 

 

 

  /** 

   * Defaults to type "TEXT_TYPE". 

   * @see #shareText(CharSequence, CharSequence) 

   */ 

  public AlertDialog shareText(CharSequence text) { 

    return shareText(text, "TEXT_TYPE"); 

  } 

 

  /** 

   * Shares the given text by encoding it as a barcode, such that another 

user can 

   * scan the text off the screen of the device. 

   * 

   * @param text the text string to encode as a barcode 

   * @param type type of data to encode. See {@code 

com.google.zxing.client.android.Contents.Type} constants. 

   * @return the {@link AlertDialog} that was shown to the user prompting 

them to download the app 

   *   if a prompt was needed, or null otherwise 

   */ 

  public AlertDialog shareText(CharSequence text, CharSequence type) { 

    Intent intent = new Intent(); 

    intent.addCategory(Intent.CATEGORY_DEFAULT); 

    intent.setAction(BS_PACKAGE + ".ENCODE"); 

    intent.putExtra("ENCODE_TYPE", type); 

    intent.putExtra("ENCODE_DATA", text); 

    String targetAppPackage = findTargetAppPackage(intent); 

    if (targetAppPackage == null) { 

      return showDownloadDialog(); 

    } 

    intent.setPackage(targetAppPackage); 

    intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

    intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_WHEN_TASK_RESET); 

    attachMoreExtras(intent); 

    activity.startActivity(intent); 

    return null; 

  } 

   

  private static List<String> list(String... values) { 
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    return Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(values)); 

  } 

 

  private void attachMoreExtras(Intent intent) { 

    for (Map.Entry<String,Object> entry : moreExtras.entrySet()) { 

      String key = entry.getKey(); 

      Object value = entry.getValue(); 

      // Kind of hacky 

      if (value instanceof Integer) { 

        intent.putExtra(key, (Integer) value); 

      } else if (value instanceof Long) { 

        intent.putExtra(key, (Long) value); 

      } else if (value instanceof Boolean) { 

        intent.putExtra(key, (Boolean) value); 

      } else if (value instanceof Double) { 

        intent.putExtra(key, (Double) value); 

      } else if (value instanceof Float) { 

        intent.putExtra(key, (Float) value); 

      } else if (value instanceof Bundle) { 

        intent.putExtra(key, (Bundle) value); 

      } else { 

        intent.putExtra(key, value.toString()); 

      } 

    } 

  } 

 

} 
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7.1.2. IntentResult.java 

/* 

 * Copyright 2009 ZXing authors 

 * 

 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 

 * you may not use this file except in compliance with the License. 

 * You may obtain a copy of the License at 

 * 

 *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 * 

 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 

 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 

 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 

 * See the License for the specific language governing permissions and 

 * limitations under the License. 

 */ 

 

package com.google.zxing.integration.android; 

 

/** 

 * <p>Encapsulates the result of a barcode scan invoked through {@link 

IntentIntegrator}.</p> 

 * 

 * @author Sean Owen 

 */ 

public final class IntentResult { 

 

  private final String contents; 

  private final String formatName; 

  private final byte[] rawBytes; 

  private final Integer orientation; 

  private final String errorCorrectionLevel; 

 

  IntentResult() { 

    this(null, null, null, null, null); 

  } 

 

  IntentResult(String contents, 

               String formatName, 

               byte[] rawBytes, 

               Integer orientation, 

               String errorCorrectionLevel) { 

    this.contents = contents; 

    this.formatName = formatName; 

    this.rawBytes = rawBytes; 

    this.orientation = orientation; 

    this.errorCorrectionLevel = errorCorrectionLevel; 

  } 

 

  /** 

   * @return raw content of barcode 

   */ 

  public String getContents() { 

    return contents; 

  } 

 

  /** 
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   * @return name of format, like "QR_CODE", "UPC_A". See {@code 

BarcodeFormat} for more format names. 

   */ 

  public String getFormatName() { 

    return formatName; 

  } 

 

  /** 

   * @return raw bytes of the barcode content, if applicable, or null 

otherwise 

   */ 

  public byte[] getRawBytes() { 

    return rawBytes; 

  } 

 

  /** 

   * @return rotation of the image, in degrees, which resulted in a 

successful scan. May be null. 

   */ 

  public Integer getOrientation() { 

    return orientation; 

  } 

 

  /** 

   * @return name of the error correction level used in the barcode, if 

applicable 

   */ 

  public String getErrorCorrectionLevel() { 

    return errorCorrectionLevel; 

  } 

   

  @Override 

  public String toString() { 

    StringBuilder dialogText = new StringBuilder(100); 

    dialogText.append("Format: ").append(formatName).append('\n'); 

    dialogText.append("Contents: ").append(contents).append('\n'); 

    int rawBytesLength = rawBytes == null ? 0 : rawBytes.length; 

    dialogText.append("Raw bytes: (").append(rawBytesLength).append(" 

bytes)\n"); 

    dialogText.append("Orientation: ").append(orientation).append('\n'); 

    dialogText.append("EC level: 

").append(errorCorrectionLevel).append('\n'); 

    return dialogText.toString(); 

  } 

 

} 
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7.2. Κώδικας της Εφαρμογής 

7.2.1. InitialScreen.Java 

package  com .google .qrscangreek .zxingIntegrated ; 
 
 
import com .google .qrscangreek .zxingIntegrated .util .SystemUiHider ; 
import com .google .zxing .integration .android .IntentIntegrator ; 
import com .google .zxing .integration .android .IntentResult ; 
 
import android .annotation .TargetApi ; 
import android .app.Activity ; 
import android .app.AlertDialog ; 
import android .content .DialogInterface ; 
import android .content .Intent ; 
import android .os.Build ; 
import android .os.Bundle ; 
import android .os.Handler ; 
import android .provider .ContactsContract ; 
import android .view .MotionEvent ; 
import android .view .View ; 
import android .widget .Button ; 
import android .widget .Toast ; 
 
/** 
* An example full-screen activity that shows and hi des the system UI 
(i.e. 
* status bar and navigation/system bar) with user i nteraction. 
*  
* @see SystemUiHider 
*/  
public  class  InitialScreen extends Activity { 
/** 
 * Whether or not the system UI should be auto-hidd en after 
 * {@link #AUTO_HIDE_DELAY_MILLIS} milliseconds. 
 */  
private  static  final  boolean  AUTO_HIDE = true; 
 
/** 
 * If {@link #AUTO_HIDE} is set, the number of milli seconds to wait 
after 
 * user interaction before hiding the system UI. 
 */  
private  static  final  int  AUTO_HIDE_DELAY_MILLIS = 3000; 
 
/** 
 * If set, will toggle the system UI visibility upon  interaction. 
Otherwise, 
 * will show the system UI visibility upon interacti on. 
 */  
private  static  final  boolean  TOGGLE_ON_CLICK = true; 
 
/** 
 * The flags to pass to {@link SystemUiHider#getInst ance}. 
 */  
private  static  final  int  HIDER_FLAGS = 
SystemUiHider .FLAG_HIDE_NAVIGATION; 
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/** 
 * The instance of the {@link SystemUiHider} for thi s activity. 
 */  
private  SystemUiHider mSystemUiHider ; 
 
@Override 
protected  void  onCreate (Bundle savedInstanceState ) { 
    super.onCreate (savedInstanceState ); 
 
    setContentView (R.layout .activity_initial_screen ); 
 
    final  View controlsView = 
findViewById (R.id .fullscreen_content_controls ); 
    final  View contentView = findViewById (R.id .fullscreen_content ); 
 
    // Set up an instance of SystemUiHider to control t he system UI 
for 
    // this activity. 
    mSystemUiHider = SystemUiHider .getInstance (this, contentView , 
            HIDER_FLAGS ); 
    mSystemUiHider .setup (); 
    mSystemUiHider 
            .setOnVisibilityChangeListener (new 
SystemUiHider .OnVisibilityChangeListener () { 
                // Cached values. 
                int  mControlsHeight ; 
                int  mShortAnimTime ; 
 
                @Override 
                @TargetApi (Build .VERSION_CODES.HONEYCOMB_MR2) 
                public  void  onVisibilityChange (boolean  visible ) { 
                    if (Build .VERSION.SDK_INT >= 
Build .VERSION_CODES.HONEYCOMB_MR2) { 
                        // If the ViewPropertyAnimator API is 
available 
                        // (Honeycomb MR2 and later), use it to 
animate the 
                        // in-layout UI controls at the bottom of the 
                        // screen. 
                        if (mControlsHeight == 0) { 
                            mControlsHeight = 
controlsView .getHeight (); 
                        } 
                        if (mShortAnimTime == 0) { 
                            mShortAnimTime = 
getResources ().getInteger ( 
                                    
android .R.integer .config_shortAnimTime ); 
                        } 
                        controlsView 
                                .animate () 
                                .translationY (visible ? 0 : 
mControlsHeight ) 
                                .setDuration (mShortAnimTime ); 
                    } else { 
                        // If the ViewPropertyAnimator APIs aren't 
                        // available, simply show or hide the in-
layout UI 
                        // controls. 
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                        controlsView .setVisibility (visible ? 
View .VISIBLE 
                                : View .GONE); 
                    } 
 
                    if (visible && AUTO_HIDE) { 
                        // Schedule a hide(). 
                        delayedHide (AUTO_HIDE_DELAY_MILLIS); 
                    } 
                } 
            }); 
 
    // Set up the user interaction to manually show or hide the 
system UI. 
    contentView .setOnClickListener (new View .OnClickListener () { 
        @Override 
        public  void  onClick (View view ) { 
            if (TOGGLE_ON_CLICK) { 
                mSystemUiHider .toggle (); 
            } else { 
                mSystemUiHider .show(); 
            } 
        } 
    }); 
 
    // Upon interacting with UI controls, delay any sch eduled hide() 
    // operations to prevent the jarring behavior of co ntrols going 
away 
    // while interacting with the UI. 
    //findViewById(R.id.dummy_button).setOnTouchListene r( 
        //  mDelayHideTouchListener); 
     
    Button buttonScan = (Button ) findViewById (R.id .BtnScn ); 
    buttonScan .setOnClickListener (new View .OnClickListener () { 
        @Override 
        public  void  onClick (View v ) { 
             
            IntentIntegrator integrator = new 
IntentIntegrator (InitialScreen .this); 
            integrator .initiateScan (); 
            startActivityForResult (getIntent (), 0);          
 
        } 
    }); 
     
    Button buttonCreate = (Button ) findViewById (R.id .BtnCrt ); 
    buttonCreate .setOnClickListener (new View .OnClickListener () { 
        @Override 
        public  void  onClick (View v ) { 
             
            //call the activity of CreateQR here 
            Intent CreateQRIntent = new Intent (v.getContext (), 
                     CreateQR .class ); 
            startActivity (CreateQRIntent ); 
 
        } 
    }); 
     
     
     
} 
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 @TargetApi (Build .VERSION_CODES.HONEYCOMB) 
 @Override 
 public  void  onActivityResult (int  requestCode , int  resultCode , Intent 
intent ) { 
    IntentResult result = 
IntentIntegrator .parseActivityResult (requestCode , resultCode , 
intent ); 
    if (result != null) { 
      final  String contents = result .getContents (); 
      if (contents != null) { 
 
          //creating a new alert dialog (pop-up window with m essage) 
          AlertDialog .Builder alertDialog = new 
AlertDialog .Builder (InitialScreen .this); 
          
/**************** Preparing The Alert Dialog to Sho w 
*********************/  
          // Setting Dialog Title 
          alertDialog .setTitle (R.string .result_succeeded ); 
           
          // Setting Dialog Message 
          alertDialog .setMessage (contents +"\n" +"\n" + 
getString (R.string .ContinueWithResult )); 
    
          // Setting Icon to Dialog 
          alertDialog .setIcon (R.drawable .ic_launcher ); 
 
          // Setting Positive "Yes" Button 
          alertDialog .setPositiveButton (R.string .yes_btn , new 
DialogInterface .OnClickListener () { 
              public  void  onClick (DialogInterface dialog ,int  which ) { 
      
                  /* Sharing the contents with other applications 
                   * Remember it can be generic text, or you can 
start 
                   * searching inside contents to decide what kind of  
                   * data it is, and send it to more specific apps 
                   */  
                  Intent sendIntent = new Intent (); 
                  sendIntent .setAction (Intent .ACTION_SEND); 
                  sendIntent .putExtra (Intent .EXTRA_TEXT, contents ); 
                  sendIntent .setType ("text/plain" ); 
                  startActivity (sendIntent ); 
 
              } 
          }); 
    
          // Setting Negative "NO" Button 
          alertDialog .setNegativeButton (R.string .no_btn , new 
DialogInterface .OnClickListener () { 
              public  void  onClick (DialogInterface dialog , int  which ) 
{         
 
              //Toast.makeText(getApplicationContext(), 
R.string.no_btn_pressed, Toast.LENGTH_SHORT).show() ; 
              dialog .cancel ();     
              //for the moment nothing else is needed here. If yo u 
press No it returns to Initial Sceen 
                               
              } 
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          }); 
/************************************************** ******************
*******/  
           
          // Showing Alert Message 
          alertDialog .show(); 
           
           
      } else { 
        //showDialog(R.string.result_failed, 
getString(R.string.result_failed_why)); 
          Toast .makeText (getApplicationContext (), 
R.string .result_failed , Toast .LENGTH_LONG).show(); 
      } 
    } 
  } 
 
 @Override 
protected  void  onPostCreate (Bundle savedInstanceState ) { 
    super.onPostCreate (savedInstanceState ); 
 
    // Trigger the initial hide() shortly after the act ivity has been 
    // created, to briefly hint to the user that UI con trols 
    // are available. 
    //delayedHide(100); 
} 
 
/** 
 * Touch listener to use for in-layout UI controls t o delay hiding 
the 
 * system UI. This is to prevent the jarring behavio r of controls 
going away 
 * while interacting with activity UI. 
 */  
View .OnTouchListener mDelayHideTouchListener = new 
View .OnTouchListener () { 
    @Override 
    public  boolean  onTouch (View view , MotionEvent motionEvent ) { 
        if (AUTO_HIDE) { 
            delayedHide (AUTO_HIDE_DELAY_MILLIS); 
        } 
        return false; 
    } 
}; 
 
Handler mHideHandler = new Handler (); 
Runnable mHideRunnable = new Runnable () { 
    @Override 
    public  void  run () { 
        mSystemUiHider .hide (); 
    } 
}; 
 
/** 
 * Schedules a call to hide() in [delay] millisecond s, canceling any 
 * previously scheduled calls. 
 */  
private  void  delayedHide (int  delayMillis ) { 
    mHideHandler .removeCallbacks (mHideRunnable ); 
    mHideHandler .postDelayed (mHideRunnable , delayMillis ); 
} 
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} 

 

7.2.2. AlertActivity.java 

package  com .google .qrscangreek .zxingIntegrated ; 
 
import com .google .zxing .integration .android .IntentIntegrator ; 
 
import android .app.Activity ; 
import android .app.AlertDialog ; 
import android .app.Dialog ; 
import android .content .DialogInterface ; 
import android .os.Bundle ; 
import android .provider .ContactsContract ; 
import android .view .View ; 
import android .widget .Button ; 
import android .widget .EditText ; 
import android .widget .LinearLayout ; 
import android .widget .Toast ; 
 
public  class  AlertActivity extends Activity { 
 
    @Override 
    public  void  onCreate (Bundle savedInstanceState ) {                         
        super.onCreate (savedInstanceState );                          
        setContentView (R.layout .vcontact_data ); 
         
        final  EditText etName = (EditText ) 
findViewById (R.id .contactName ); 
        final  EditText etSurName = (EditText ) 
findViewById (R.id .contactSurName ); 
        final  EditText etWorkPhone = (EditText ) 
findViewById (R.id .contactWorkPhone ); 
        final  EditText etMobPhone = (EditText ) 
findViewById (R.id .contactMobilePhone ); 
        final  EditText etAddress = (EditText ) 
findViewById (R.id .contactAddress ); 
        final  EditText etEmail = (EditText ) 
findViewById (R.id .contactEmail ); 
         
        Button btn = (Button ) findViewById (R.id .vcontact_btn1 ); 
        btn .setOnClickListener (new View .OnClickListener () { 
     
            @Override 
            public  void  onClick (View v ) { 
                     
                final  CharSequence inputName =etName.getText (); 
                final  CharSequence inputSurName =etSurName .getText (); 
                final  CharSequence inputWorkPhone 
=etWorkPhone .getText (); 
                final  CharSequence inputMobPhone 
=etMobPhone .getText (); 
                final  CharSequence inputAddress =etAddress .getText (); 
                final  CharSequence inputEmail =etEmail .getText (); 
                     
                Bundle bundle = new Bundle (); 
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bundle .putString (ContactsContract .Intents .Insert .NAME, inputName +" 
" +inputSurName ); 
                
bundle .putString (ContactsContract .Intents .Insert .PHONE, 
inputWorkPhone .toString ()); 
                
bundle .putString (ContactsContract .Intents .Insert .EMAIL, 
inputEmail .toString ()); 
                
bundle .putString (ContactsContract .Intents .Insert .POSTAL, 
inputAddress .toString ()); 
 
                IntentIntegrator integrator = new 
IntentIntegrator (AlertActivity .this);              
                integrator .addExtra ("ENCODE_DATA", bundle ); 
                
integrator .shareText (bundle .toString (),"CONTACT_TYPE");  
                               
                //Toast.makeText(getApplicationContext(), 
bundle.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show();          
         
            } 
        }); 
    } 
 
} 

 

7.2.3. CreateQR.java 

package  com .google .qrscangreek .zxingIntegrated ; 
 
 
import com .google .zxing .integration .android .IntentIntegrator ; 
import android .annotation .SuppressLint ; 
import android .app.Activity ; 
import android .app.AlertDialog ; 
import android .content .DialogInterface ; 
import android .content .Intent ; 
import android .os.Bundle ; 
import android .provider .ContactsContract ; 
import android .view .View ; 
import android .widget .Button ; 
import android .widget .EditText ; 
import android .widget .Toast ; 
 
public  class  CreateQR extends Activity { 
    /** 
     * All the different types of QR Coding 
     */  
    final  String Encode_Type_TEXT ="TEXT_TYPE"; 
    final  String Encode_Type_SMS ="SMS_TYPE"; 
    final  String Encode_Type_EMAIL ="EMAIL_TYPE" ; 
    final  String Encode_Type_PHONE ="PHONE_TYPE"; 
    final  String Encode_Type_CONTACT ="CONTACT_TYPE"; 
    final  String Encode_Type_LOCATION ="LOCATION_TYPE"; 
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    String UserInput ="" ; // get input to encode from the user in 
AlertDialog 
 
    public  void  onCreate (Bundle icicle ) { 
        super.onCreate (icicle ); 
        setContentView (R.layout .create_qr ); 
 
        /** 
         * VARIOUS TYPES FOR encodeBarcode("TYPE", "data"); 
         * static java.lang.String  CONTACT       A  contact. 
         *  static java.lang.String EMAIL         A n email type. 
         *  static java.lang.String LOCATION      A  geographic 
location. 
         *  static java.lang.String PHONE 
         *  Use Intent.putExtra(DATA, string) where  string is the 
phone number to call. 
         *  static java.lang.String SMS           A n SMS type.  
         *  static java.lang.String TEXT          P lain text. 
         */  
        Button buttonCreateTXT = (Button ) 
findViewById (R.id .encode_qr );        
        buttonCreateTXT .setOnClickListener (new View .OnClickListener () 
{ 
            @Override 
            public  void  onClick (View v ) {            
                ShowDialog2User (getString (R.string .encode_general ),  
                                
getString (R.string .alert_dialog_msg_text ),  
                                
getString (R.string .alert_dialog_positive_button ),   
                                Encode_Type_TEXT ); 
            } 
        });     
         
        //button for URL creation. Remember there is no wat ch for 
correct format http://... 
        Button buttonCreateURL = (Button ) 
findViewById (R.id .encode_url );        
        buttonCreateURL .setOnClickListener (new View .OnClickListener () 
{ 
            @Override 
            public  void  onClick (View v ) {            
                ShowDialog2User (getString (R.string .encode_url ),  
                                
getString (R.string .alert_dialog_msg_address ),  
                                
getString (R.string .alert_dialog_positive_button ),   
                                Encode_Type_TEXT ); 
            } 
        });  
         
        /** button for SMS creation.  
         * Remember there is no watch for 168 chara cters 
         */  
        Button buttonCreateSMS = (Button ) 
findViewById (R.id .encode_sms );        
        buttonCreateSMS .setOnClickListener (new View .OnClickListener () 
{ 
            @Override 
            public  void  onClick (View v ) {            
                ShowDialog2User (getString (R.string .encode_sms ),  
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getString (R.string .alert_dialog_msg_sms ),  
                                
getString (R.string .alert_dialog_positive_button ),   
                                Encode_Type_SMS ); 
            } 
        });  
         
        //button for encoding a telephone num. There is no watch for 
numbers and + or - 
        Button buttonCreatePhone = (Button ) 
findViewById (R.id .encode_phone );        
        buttonCreatePhone .setOnClickListener (new 
View .OnClickListener () { 
            @Override 
            public  void  onClick (View v ) {            
                ShowDialog2User (getString (R.string .encode_phone ),  
                                
getString (R.string .alert_dialog_msg_phone ),  
                                
getString (R.string .alert_dialog_positive_button ),   
                                Encode_Type_PHONE ); 
            } 
        }); 
         
         
        /**  
         * button for encoding a full Vcontact.  
         */  
        Button buttonCreateContact = (Button ) 
findViewById (R.id .encode_contact );        
        buttonCreateContact .setOnClickListener (new 
View .OnClickListener () { 
            @SuppressLint ("NewApi" ) 
            @Override 
            public  void  onClick (View v ) {            
                Intent AlertAct = new Intent (v.getContext (), 
                         AlertActivity .class ); 
                startActivity (AlertAct ); 
            } 
        }); 
 
        /**  
         * button for encoding an e-mail  
         */  
        Button buttonCreateEmail = (Button ) 
findViewById (R.id .encode_email );        
        buttonCreateEmail .setOnClickListener (new 
View .OnClickListener () { 
            @Override 
            public  void  onClick (View v ) {            
                ShowDialog2User (getString (R.string .encode_email ),  
                                
getString (R.string .alert_dialog_msg_email ),  
                                
getString (R.string .alert_dialog_positive_button ),   
                                Encode_Type_EMAIL ); 
            } 
        });      
         
        //button for encoding GPS Coordinates  
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        Button buttonCreateGPSCoor = (Button ) 
findViewById (R.id .encode_location );        
        buttonCreateGPSCoor .setOnClickListener (new 
View .OnClickListener () { 
            @Override 
            public  void  onClick (View v ) {            
                ShowDialog2User (getString (R.string .encode_location ),  
                                
getString (R.string .alert_dialog_msg_location ),  
                                
getString (R.string .alert_dialog_positive_button ),   
                                Encode_Type_LOCATIO N); 
            } 
        }); 
         
    } 
 
    public  void  ShowDialog2User (String title , String message ,  
            String posButton , final  String Encode_Type ){ 
         
        final  AlertDialog .Builder alert = new 
AlertDialog .Builder (CreateQR .this); 
        // Set an EditText view to get user input    
        final  EditText inputName = new EditText (CreateQR .this);   
        //final EditText inputName = new EditText(CreateQR. this);   
        alert .setView (inputName ); 
        alert .setTitle (title );   
        alert .setMessage (message); 
        
 
        alert .setPositiveButton (posButton ,  
                new DialogInterface .OnClickListener () {   
            public  void  onClick (DialogInterface dialog , int  
whichButton ) {   
                UserInput = inputName .getText ().toString ();   
                 
                //calling the IntentIntegrator to encode the QR 
                encodeBarcode (Encode_Type , UserInput );       
            }   
        }).show();  
    } 
     
    /** 
     * Encoding the given data to a QR. it calls th e shareText method 
     * of the IntentIntegrator class 
     *  
     * @param type 
     * @param data 
     */  
    protected  void  encodeBarcode (CharSequence type , CharSequence 
data ) { 
        IntentIntegrator integrator = new IntentIntegrator (this); 
        integrator .shareText (data , type ); 
    } 
           
               
} 
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7.2.4. MyDialogFragment.java 

package  com .google .qrscangreek .zxingIntegrated ; 
 
import android .annotation .TargetApi ; 
import android .app.Activity ; 
import android .app.AlertDialog ; 
import android .app.Dialog ; 
import android .app.DialogFragment ; 
import android .content .DialogInterface ; 
import android .os.Build ; 
import android .os.Bundle ; 
import android .util .Log; 
 
 
public  class  MyDialogFragment extends Activity { 
 
 
    @TargetApi (Build .VERSION_CODES.HONEYCOMB) 
    void  showDialog () { 
        DialogFragment newFragment = 
MyAlertDialogFragment .newInstance (1); 
        newFragment .show(getFragmentManager (), "dialog" ); 
    } 
 
    public  void  doPositiveClick () { 
        // Do stuff here. 
        Log .i ("FragmentAlertDialog" , "Positive click!" ); 
    } 
     
    @TargetApi (Build .VERSION_CODES.HONEYCOMB) 
    public  void  doNegativeClick () { 
        // Do stuff here. 
        Log .i ("FragmentAlertDialog" , "Negative click!" ); 
    } 
 
     
 
    @TargetApi (Build .VERSION_CODES.HONEYCOMB) 
    public  static  class  MyAlertDialogFragment extends DialogFragment 
{ 
 
        @TargetApi (Build .VERSION_CODES.HONEYCOMB) 
        public  static  MyAlertDialogFragment newInstance (int  title ) { 
            MyAlertDialogFragment frag = new MyAlertDialogFragment (); 
            Bundle args = new Bundle (); 
            args .putInt ("title" , title ); 
            frag .setArguments (args ); 
            return frag ; 
        } 
         
        @TargetApi (Build .VERSION_CODES.HONEYCOMB) 
        @Override 
        public  Dialog onCreateDialog (Bundle savedInstanceState ) { 
            int  title = getArguments ().getInt ("title" ); 
             
            return new AlertDialog .Builder (getActivity ()) 
                    //.setIcon(R.drawable.ic_launcher) 
                    .setTitle (title ) 
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                    .setPositiveButton ("R.string.alert_dialog_ok" , 
                        new DialogInterface .OnClickListener () { 
                            public  void  onClick (DialogInterface 
dialog , int  whichButton ) { 
                                
((MyDialogFragment )getActivity ()).doPositiveClick (); 
                            } 
                        } 
                    ) 
                    
.setNegativeButton ("R.string.alert_dialog_cancel" , 
                        new DialogInterface .OnClickListener () { 
                            public  void  onClick (DialogInterface 
dialog , int  whichButton ) { 
                                
((MyDialogFragment )getActivity ()).doNegativeClick (); 
                            } 
                        } 
                    ) 
                    .create (); 
        } 
    } 
 
} 
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7.3. Χωρητικότητα QR CODE 

Eίνα προφανές ότι η χωρητικότητα του QR CODE εξαρτάται από την ποσότητα και το είδος 

της πληροφορίας.  

Στο παρακάτω αναλυτικό πίνακα12 οι τίτλοι του έχουν ως εξής 

• Numeric (Only numeric) 

• Alphanumeric (Captial ASCII letters and numbers) 

• Binary (Bytes - Hexidecimal) 

 

• Type "L" (7% Ανάνηψη από λάθη) 

• Type "M" (15% Ανάνηψη από λάθη) 

• Type "Q" (25 Ανάνηψη από λάθη) 

• Type "H" (30% Ανάνηψη από λάθη) 

 

 

Version Modules 
Error 

Correction 
Data bits Numeric Alphanumeric Binary 

1 21x21 

L 152 41 25 17 
M 128 34 20 14 
Q 104 27 16 11 
H 72 17 10 7 

2 25x25 

L 272 77 47 32 
M 224 63 38 26 
Q 176 48 29 20 
H 128 34 20 14 

3 29x29 

L 440 127 77 53 
M 352 101 61 42 
Q 272 77 47 32 
H 208 58 35 24 

4 33x33 

L 640 187 114 78 
M 512 149 90 62 
Q 384 111 67 46 
H 288 82 50 34 

5 37x37 

L 864 255 154 106 
M 688 202 122 84 
Q 496 144 87 60 
H 368 106 64 44 

6 41x41 

L 1.088 322 195 134 
M 864 255 154 106 
Q 608 178 108 74 
H 480 139 84 58 

7 45x45 L 1.248 370 224 154 

                                                           

12
 http://blog.qr4.nl/page/QR-Code-Data-Capacity.aspx  
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M 992 293 178 122 
Q 704 207 125 86 
H 528 154 93 64 

8 49x49 

L 1.552 461 279 192 
M 1.232 365 221 152 
Q 880 259 157 108 
H 688 202 122 84 

9 53x53 

L 1.856 552 335 230 
M 1.456 432 262 180 
Q 1.056 312 189 130 
H 800 235 143 98 

10 57x57 

L 2.192 652 395 271 
M 1.728 513 311 213 
Q 1.232 364 221 151 
H 976 288 174 119 

11 61x61 

L 2.592 772 468 321 
M 2.032 604 366 251 
Q 1.440 427 259 177 
H 1.120 331 200 137 

12 65x65 

L 2.960 883 535 367 
M 2.320 691 419 287 
Q 1.648 489 296 203 
H 1.264 374 227 155 

13 69x69 

L 3,424 1,022 619 425 
M 2.672 796 483 331 
Q 1.952 580 352 241 
H 1.440 427 259 177 

14 73x73 

L 3.688 1.101 667 458 
M 2.920 871 528 362 
Q 2.088 621 376 258 
H 1.576 468 283 194 

15 77x77 

L 4.184 1.250 758 520 
M 3.320 991 600 412 
Q 2.360 703 426 292 
H 1.784 530 321 220 

16 81x81 

L 4.712 1.408 854 586 
M 3.624 1.082 656 450 
Q 2.600 775 470 322 
H 2.024 602 365 250 

17 85x85 

L 5.176 1.548 938 644 
M 4.056 1.212 734 504 
Q 2.936 876 531 364 
H 2.264 674 408 280 

18 89x89 
L 5.768 1.725 1.046 718 
M 4.504 1.346 816 560 
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Q 3.176 948 574 394 
H 2.504 746 452 310 

19 93x93 

L 6.360 1.903 1.153 792 
M 5.016 1.500 909 624 
Q 3.560 1.063 644 442 
H 2.728 813 493 338 

20 97x97 

L 6.888 2.061 1.249 858 
M 5.352 1.600 970 666 
Q 3.880 1.159 702 482 
H 3.080 919 557 382 

21 101x101 

L 7.456 2.232 1.352 929 
M 5.712 1.708 1.035 711 
Q 4.096 1.224 742 509 
H 3.248 969 587 403 

22 105x105 

L 8.048 2.409 1.460 1.003 
M 6.256 1.872 1.134 779 
Q 4.544 1.358 823 565 
H 3.536 1.056 640 439 

23 109x109 

L 8.752 2.620 1.588 1.091 
M 6.880 2.059 1.248 857 
Q 4.912 1.468 890 611 
H 3.712 1.108 672 461 

24 113x113 

L 9.392 2.812 1.704 1.171 
M 7.312 2.188 1.326 911 
Q 5.312 1.588 963 661 
H 4.112 1.228 744 511 

25 117x117 

L 10.208 3.057 1.853 1.273 
M 8.000 2.395 1.451 997 
Q 5.744 1.718 1.041 715 
H 4.304 1.286 779 535 

26 121x121 

L 10.960 3.283 1.990 1.367 
M 8.496 2.544 1.542 1.,059 
Q 6.032 1.804 1.094 751 
H 4.768 1.425 864 593 

27 125x125 

L 11.744 3.514 2.132 1.465 
M 9.024 2.701 1.637 1,125 
Q 6.464 1.933 1.172 805 
H 5.024 1.501 910 625 

28 129x129 

L 12.248 3.669 2.223 1,528 
M 9.544 2.857 1.732 1.190 
Q 6.968 2.085 1.263 868 
H 5.288 1.581 958 658 

29 133x133 
L 13.048 3.909 2.369 1.628 
M 10.136 3.035 1.839 1.264 
Q 7.288 2.181 1.322 908 
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H 5.608 1.677 1.016 698 

30 137x137 

L 13.880 4.158 2.520 1,732 
M 10.984 3.289 1.994 1.370 
Q 7.880 2.358 1.429 982 
H 5.960 1.782 1.080 742 

31 141x141 

L 14.744 4.417 2.677 1.840 
M 11.640 3.486 2.113 1.452 
Q 8.264 2.473 1.499 1.030 
H 6.344 1.897 1.150 790 

32 145x145 

L 15.640 4.686 2.840 1,952 
M 12.328 3.693 2.238 1.538 
Q 8.920 2.670 1.618 1.112 
H 6.760 2.022 1.226 842 

33 149x149 

L 16.568 4.965 3.009 2.068 
M 13.048 3.909 2.369 1.628 
Q 9.368 2.805 1.700 1.168 
H 7.208 2.157 1.307 898 

34 153x153 

L 17.528 5.253 3.183 2.188 
M 13.800 4.134 2.506 1,722 
Q 9.848 2.949 1.787 1,228 
H 7.688 2.301 1.394 958 

35 157x157 

L 18.448 5.529 3.351 2.303 
M 14.496 4.343 2.632 1.809 
Q 10.288 3.081 1.867 1.283 
H 7,888 2.361 1.431 983 

36 161x161 

L 19.472 5.836 3.537 2.431 
M 15.312 4.588 2.780 1.911 
Q 10.832 3.244 1.966 1.351 
H 8.432 2.524 1.530 1.051 

37 165x165 

L 20.528 6.153 3.729 2.563 
M 15.936 4.775 2.894 1.989 
Q 11.408 3.417 2.071 1.423 
H 8.768 2.625 1.591 1.093 

38 169x169 

L 21.616 6.479 3.927 2.699 
M 16.816 5.039 3.054 2.099 
Q 12.016 3.599 2.181 1.499 
H 9.136 2.735 1.658 1,139 

39 173x173 

L 22.496 6.743 4.087 2.809 
M 17.728 5.313 3.220 2.213 
Q 12.656 3.791 2.298 1.579 
H 9.776 2,927 1.774 1.219 

40 177x177 

L 23.648 7.089 4.296 2.953 
M 18.672 5.596 3.391 2,331 
Q 13.328 3.993 2,420 1.663 
H 10.208 3,057 1.852 1.273 
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