
2007:14 HIP

E X A M E N S A R B E T E

Ljud- och musikhantering
i J2ME

 Markus Persson

Luleå tekniska universitet

Högskoleingenjörsprogrammet
 Datorspelutveckling 

Institutionen för LTU Skellefteå
Avdelningen för Fritid och Underhållning

2007:14 HIP - ISSN: 1404-5494 - ISRN: LTU-HIP-EX--07/14--SE



Ljud- och 
musikhantering i 

J2ME

Examensarbete i Datorspelsutveckling, 10p

Markus Persson

Handledare: David Linder
Examinator: Patrik Holmlund

Luleå Universitet / Resolution Interactive, 2007



Förord
Denna rapport beskriver hur jag gick till väga för att skapa en ljud- och musikhanterare i 
J2ME med hjälp av MMAPI och syftet med denna rapport är att försöka visa ett sätt att 
tänka på när man ska skapa en ljud- och musikhanterare. Jag gjorde detta examensarbete 
hos Resolution Interactive i Umeå, med David Linder som handledare. Varför jag valde 
att göra detta examensarbete är eftersom jag är lite intresserad utav ljud och musik, samt 
programmering, och att jag vill känna på hur det kan vara att arbeta som programmerare 
på en riktig arbetsplats.

Jag vill tacka min handledare David Linder som har varit till stor hjälp i mitt arbete, jag 
vill också tacka de anställda på Resolution Interactive som har fått en att känna sig varmt 
välkommen till arbetsplatsen.

Abstract
This document describes my work to create a sound- and musichandler in J2ME for 
mobilephones and webapplication. The goal of my project was to create the sound- and 
musichandler, as well as soundsources in the game that will start a given music when the 
player is close to the soundsource. The result is that I did succeed in creating a sound-
and musichandler, and I also succeeded in creating soundsources. An important thing 
thou is that most mobilephones today only can handle one player, and thus so is 
soundeffects disabled in the game if the mobilephone doesn’t support more then one 
player.

Sammanfattning
Idag finns det en mängd olika mobiltelefoner tillgängliga på marknaden och många av 
dessa har olika sorters stöd för ljud. Detta kan leda till stora problem för bland annat 
spelutvecklare, eftersom det är till fördel om spelet som skall publiceras kan fungera på 
så många olika mobiltelefoner som möjligt. Målet med detta arbete är att skapa en ljud-
och musikhanterare för Furiae med MMAPI, Mobile Media API.

MMAPI är ett API, Application Programming Interface, där v1.0 introducerades den 24:e 
Juni, 2002. Idag finns v1.2 som kom ut den 22:a Maj, 2006. Detta verktyg används för att 
applikationer ska kunna spela upp och spela in ljud och video, samt för att kunna ta 
bilder.

Ljud- och musikhanteringen av Furiae har under arbetets gång fortskridit tillfredställande. 
Behoven och önskemålen har på ett tillfredställande sätt till stor del lyckats lösas.
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Introduktion
Det finns idag många olika typer av verktyg för att ge spel ytterligare en dimension och 
en av dessa dimensioner är ljud. Ett av dessa verktyg är MMAPI som är framtaget och 
utvecklat under JCP, Java Community Process som JSR (Java Specification Request) 
#135. Ljud är i dagens spel mycket viktigt eftersom det inte bara ger spelet i sig ett djup, 
utan kan även ge spelaren information om avstånd, hinder och miljön denna befinner sig 
i. Målet med detta arbete är att skapa en ljud- och musikhanterare för Furiae.

Teori
Det finns en mängd olika mobiltelefoner och många av dessa har olika sorters stöd för 
ljud, vilket kan leda till stora problem för t.ex. spelutvecklare. Då ett spel ska publiceras 
är det fördelaktigt om det fungerar på så många olika mobiltelefoner som möjligt.

MMAPI

År 2001 så gjorde Nokia, Sun och Beatnik en JSR där de beskrev att de ville skapa ett 
API för J2ME, Java Platform - Micro Edition. Detta JSR blev nummer 135. Skälet till att 
skapa detta API var att det inte fanns något allmänt ljud eller multimedia support i 
J2ME.1 Så den 5:e Juni 2001 så las förslaget fram för röstning, där BEA, IBM, 
Matsushita, Motorola, Nokia, Siemens, Sun samt Zucotto röstade för JSR 135.2 Version 
1.0 var klar den 24:e Juni, 2002. MMAPI följer med J2ME och dess dokumentation3 kan 
man komma åt via J2ME's hemsida. MMAPI är designat så att det ska vara lätt att 
använda och utformat för att efterlikna J2ME's övriga namnkonventationer och syntax så 
mycket som möjligt. Många av de senaste applikationerna som använder sig utav J2ME 
använder sig också utav MMAPI för hantering av ljud och/eller multimedia. Alla 
MMAPI kommandon och klasser går att läsa mer utförligt på dess hemsida.3

MMAPI:s grunder

För att kunna spela upp ett ljud så använder MMAPI sig utav tre huvudsakliga objekt: 
DataSource (alternativt InputStream), Player samt Manager. Objekten illustreras i figur 1 
nedan. DataSource fylls med ljuddata, därefter skapar man en Player via Manager som 
skickar in DataSourcen samt dess MIME typ. Med Playern kan man bland annat ändra 
ljudvolymen, starta ljudet och stoppa ljudet. Det är möjligt att skapa minst två Players om 
System.getProperty("supports.mixing") returnerar ”true”.

Figur 1: En bild över de tre huvudsakliga objekten MMAPI använder sig av för att skapa ett ljud.
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Uppspelning av ljud

När man ska ladda in ett ljud från mobiltelefonen för uppspelning så måste man i förväg 
veta vart man har ljudfilen man vill spela upp samt dess MIME typ. För att läsa in en 
ljudfil till en InputStream används följande funktion:

getClass().getResourceAsStream(String arg0)

 arg0: Är vart filen ligger som ska spelas upp. T.ex. ”music.mid” eller 
”sfx/explosion.wav”.

För att skapa en spelare används följande funktion:

Manager.createPlayer(InputStream stream, String type)

 stream: Är InputStreamen vi fick via den föregående funktionen.

 type: MIME typen på det som ska spelas upp, t.ex. ”audio/X-wav” eller 
”audio/midi”

Starta spelaren med följande funktion:

Player.start()

Exempel 1 visar hur ett ljud kan spelas upp.

InputStream in = getClass.getResourceAsStream(”music.mid”);

try
{

Player p = Manager.createPlayer(in, ”audio/midi”);
p.start();

}
catch(Exception ex) {}

Exempel 1

Kontroller

När en Player har skapats kan man komma åt dess olika kontroller baserat bland annat på 
vad det är för mediatyp man har skickat in i Player. Nedan i exempel 2 visas hur man kan 
kolla vilka kontroller man kan hämta från den nuvarande spelaren.

Controllable controllable;
Control cs[] = controllable.getControls();

Exempel 2

Dessa är några av de kontroller man kan komma åt:

MetaDataControl

En kontroll för att kunna ta fram AUTHOR, COPYRIGHT, DATE samt TITLE 
information. Följande funktioner finns för MetaDataControl:

MetaDataControl.getKeys()

MetaDataControl.getKeyValue(String key)
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 key: Information som man vill hämta.

I exempel 3 visas det hur man kan hämta MetaDataControl och sedan försöka hämta 
AUTHOR informationen.

MetaDataControl mdc = 
(MetaDataControl)p.getControl(”MetaDataControl”);
String[] keys = mdc.getKeys();
for(int i=0; i<keys.length; ++i)
{

if(keys[i].equals(”AUTHOR_KEY”))
{

String author = mdc.getKeyValue(keys[i]);
}

}
Exempel 3

MIDIControl

En kontroll som kan tas fram om ljudet som spelas är midi. Denna kontroll ger mer 
funktioner över vad som kan göras med ljudet. Man kan t.ex. ta reda på vilka instrument 
som är tilldelade på de 16 kanalerna, samt ändra volymen på varje kanal. Dessa är några 
utav de funktioner som finns för MIDIControl:

getChannelVolume(int channel)

 channel: Kanalen för att hämta informationen ifrån, 0-15.

getProgram(int channel)

 channel: Hämta instrumentet från denna kanal, 0-15.

setChannelVolume(int channel, int volume)

 channel: Kanalen där ljudvolymen ska ändras, 0-15.

 volume: Den nya volymen, 0-127.

I exempel 4 visas det hur man ändrar en kanals ljudvolym.

MIDIControl mc = (MIDIControl)p.getControl(”MIDIControl”);
mc.setChannelVolume(2, 80);

Exempel 4

PitchControl

En kontroll som kan ändra pitchen på ett ljud, utan att påverka volymen. Följande 
funktioner finns för PitchControl:

getMaxPitch()

getMinPitch()

getPitch()

setPitch(int millisemitones)

 Millisemitones: Antal semitoner som pitchen ska ökas med.
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I exempel 5 visas det hur man tar reda på maximala pitchnivån.

PitchControl pc = 
(PitchControl)p.getControl(”PitchControl”);
int maxPitch = pc.getMaxPitch();

Exempel 5

RateControl

En kontroll som kan ändra uppspelningshastigheten, pitchen kan ändras som en oönskad 
sideffekt. Följande funktioner finns för RateControl:

getMaxRate()

getMinRate()

getRate()

setRate(int millirate)

 millirate: Uppspelningshastigheten, 200 000 är dubbelt så snabbt.

I exempel 6 visas det hur man gör för att ta reda på minimala ratenivån.

RateControl rc = (RateControl)p.getControl(”RateControl”);
int minRate = rc.getMinRate();

Exempel 6

StopTimeControl

En kontroll där man kan säga åt spelaren att stoppa sig själv efter en viss tid. Följande 
funktioner finns för StopTimeControl:

getStopTime()

setStopTime(long stopTime)

 stopTime: Tiden i mikrosekunder när man vill att Player ska stoppas.

I exempel 7 visas det hur man hämtar den senast satta stopptiden.

StopTimeControl stc = 
(StopTimeControl)p.getControl(”StopTimeControl”);
long stopTime = stc.getStopTime();

Exempel 7

TempoControl

En kontroll där man kan ändra tempot i en låt. Följande funktioner finns för 
TempoControl:

getTempo()

setTempo(int millitempo)

 millitempo: Det nya tempot i milli-beats/minut, måste vara större än 0 och 
t.ex. 120 000 är 120bpm.

I exempel 8 visas det hur man hämtar det nuvarande tempot.
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TempoControl tc = 
(TempoControl)p.getControl(”TempoControl”);
int tempo = tc.getTempo();

Exempel 8

VolumeControl

En kontroll för att bland annat ändra ljudvolymen.

För att t.ex. ändra ljudvolymen så används följande funktion:

setLevel(int level)

 level: Den nya ljudnivån, ett värde mellan 0 och 100.

I exempel 9 visas det hur man kan hämta VolumeControl och sedan ändra på 
ljudvolymen.

try
{

Player p = Manager.createPlayer(in, ”audio/midi”);
p.start();

}
catch(Exception ex) {}

VolumeControl vc = 
(VolumeControl)p.getControl(”VolumeControl”);
vc.setLevel(75);

Exempel 9

Lyssnare

När man startar en Player kan man även skapa en PlayerListener. En lyssnare snappar 
upp events som händer med spelaren. T.ex. om volymen ändras, eller om spelaren har 
blivit stoppad via Player.stop().

I exempel 10 visas det hur man lägger till en PlayerListener samt fångar några 
kommandon.

try
{

Player p = Manager.createPlayer(in, ”audio/midi”);
p.start();

p.addPlayerListener(new PlayerListener()
{

public void playerUpdate(Player player, String 
event, Object eventData)

{
if(player == p && 

event.equals(VOLUME_CHANGED))
System.out.println(”Volym ändrad.”);

if(player == p && event.equals(STARTED))
System.out.println(”Spelaren startad.”);

}
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});
}
catch(Exception ex) {}

Exempel 10

Felhantering

MMAPI har en egen exception för att fånga fel som kan uppstå. Denna exception heter 
MediaException, och den används precis som vilken annan exception som helst i Java. 
Exempel 11 visar hur man fångar MediaException.

try
{

// Kod
}
catch(MediaException e)
{

e.printStackTrace();
}

Exempel 11
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Utförande
Under försöket att skapa en ljud- och musikhanterare i Furiae användes MMAPI eftersom
det är det enda multimedia API:et. Ljudet i Furiae är till för att hjälpa spelaren att få en 
bättre bild och stämning av den omgivning som spelaren för tillfället befinner sig i. 
Ljudet är en stor del av spelet och gör hela spelupplevelsen bättre. T.ex. lugn musik om 
det inte är någon större fara för spelaren, och hetsig musik om det är något på gång runt 
spelaren.

En spelare ska kunna, med hjälp av ljud, uppfatta att denne närmar sig en betydelsefull 
NPC genom att musiken ändras till dess NPC:s tema när spelaren är i närheten utav 
denna NPC. Förutsatt att NPC:n har en musik kopplad till sig. Den föregående musiken 
ska då tonas ut, och den nya musiken ska på ett fint sätt tonas in. En annan viktig del är 
ljud på alla magieffekter i strider. Om spelaren väljer att kasta upp en vattensköld så ska 
en ljudeffekt spelas upp.

Nedan kommer en förklaring till hur dessa behov och önskemål har försökt lösas. Det 
kommer inte att finnas några exempel med kod eftersom koden för Furiae är 
konfidentiell.

Instansiering

Eftersom det endast behövs en instans av ljud- och musikhanterarklassen så gjordes den 
som en singleton klass. När klassen går in i konstruktorn så gör den en koll om den körs 
på webben eller om mobiltelefonen stödjer minst två spelare. Om spelet körs på webben 
eller om mobiltelefonen stödjer minst två spelare så tillåts ljudeffekter i spelet, annars 
kommer bara musik att kunna höras. Därefter sätter konstruktorn värden på
filändelsevariabeln till ”.ogg” om spelet körs på webben samt ”.mid” om spelet körs på 
mobiltelefon.

Uppspelning av ljud och musik

När man vill spela upp en ljudeffekt så anropar man bara playSound(”ljudfil”), och med
musik är det playMusic(”musikfil”). Är det en mobiltelefon som inte stödjer två eller fler 
kanaler så kommer ljud- och musikhanterarklassen att känna av detta i playSound 
funktionen och därav strunta i att försöka spela upp en ljudeffekt, eftersom den enda 
kanalen som mobilen klarar av att ha igång spelar musik. Om en musik redan spelas när 
man anropar playMusic så kommer ljud- och musikhanterarklassen att först tona ut den 
nuvarande musiken innan den startar den nya musiken.

Toning av musik sker i en egen tråd, detta eftersom spelet annars skulle ”låsa” sig tilldess 
att toningen blev klar.

Mid och Ogg

Alla ljudfiler som läses in är antingen i formatet .mid om det är till mobiltelefon, eller 
.ogg om det är till webbapplikationen. Varför mobiltelefoner inte använder ogg är därför 
att mid tar mycket mindre plats och mid stöds dessutom utav de flesta mobiltelefoner.
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Ljudkällor

För att kunna koppla musik till viktiga karaktärer och platser på kartan så skapades en 
klass kallad SoundSource. Denna ljudkälla har bland annat namnet på musikfilen som är 
kopplad till karaktären/platsen, en radie på hur långt ifrån karaktären som musiken hörs, 
en ljudkurva samt en prioritet.

Radie

I ljudkällan så finns en radie som man angett. I spelet används dock två radier runt
ljudkällan. En inre radie, den specificerade i ljudkällan, och är spelaren innanför denna så 
startar musiken som är kopplad till ljudkällan. Den yttre radie, som är den inre radien 
plus en konstant, och går spelaren utanför den yttre radien så slutar musiken och 
kartmusiken börjar igen. Detta gjordes därför att man inte vill ha en fin linje där musiken 
startas och stoppas om man bara rör sig någon millimeter fram och tillbaka.

Ljudkurva

Två stycken ljudkurvor implementerades. En där volymen för ljudkällan alltid är max, 
och en annan där musiken blir högre ju närmare ljudkällan man är, en vanlig ”y = k * x + 
m” kurva.

Prioritet

Prioritet kan läggas in i ljudkällan, men informationen om prioritet används för tillfället 
inte någonstans i spelet. Tanken är att om man är i närheten av två ljudkällor så ska den 
med högst prioritet spelas.



- 9 -

Resultat och Diskussion
Furiae har fått en fungerande ljud- och musikhanterare med MMAPI. Några enkla 
ljudeffekter, kartmusik samt ljudkällor har implementerats, men fortfarande krävs en stor 
arbetsinsats för att ljudsätta mer av spelet.

För tillfället används endast en spelare för uppspelning av ljudeffekter. Eftersom 
webbapplikationen troligtvis klarar av ännu fler spelare så kan det önskas att den ska 
klara av att spela upp fler ljudeffekter än en åt gången.

MMAPI är ett väldigt bra och kraftfullt API för J2ME. Det är väldigt enkelt att komma 
igång och få igång ett ljud samt att dokumentationen över API:et är väldigt bra. Något 
som jag tycker saknas i API:et med avseende på spel är en funktion för toning av ljud. 
Kanske att play och stop funktionerna i Player skulle kunna ta in en boolean som anger 
om ljudet ska tonas in respektive tonas ut.
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Förkortningar
API Application Programming Interface

BPM Beats Per Minute

J2ME Java 2 Micro Edition

MMAPI Mobile Media Application Programming Interface

NPC Non-Player Character
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