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Abstract

Scalable Vector Graphic (SVG) is a standard format recommended
by World Wide Web Consortium for 2D vector graphics on the web and
computer applications. With the growth of mobile device usage, and tech-
nologies in mobile device hardware and software, it is now possible to
use 2D vector graphics in mobile device with the SVG Mobile Profile,
SVG Basic and SVG Tiny. This paper explains the uses of Mobile 2D
Graphics (M2G) Application Programming Interface (API) and its suc-
cessor Scalable 2D Vector Graphics API 2.0 (JSR-287), which is an
optional package to use with Mobile Information Device Profile 2.0 and
Connected Limited Device Configuration of Java Platform, Micro Edi-
tion, with their comparisons. Several examples are used to demonstrate
how to use this package, its features and capabilities, to render and ma-
nipulate 2D graphics on mobile phone.

Keywords :    Java Micro Edition, Mobile Information Device Profile,
Mobile 2D Graphics, Scalable Vector Graphics, JSR-287

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir animasi 2 dimensi (2D) telah menjadi sangat
populer untuk menambah keindahan maupun menyediakan fasiltas agar suatu web
menjadi interaktif. Terdapat 2 macam cara animasi 2D pada web yang paling umum,
yaitu animasi raster-image, biasanya menggunakan animasi file Graphic Interchange
Format (GIF), dan animasi menggunakan vector graphic, yaitu animasi
menggunakan file flash yang dibuat menggunakan Macromedia Flash, dan dimainkan
pada web dengan menggunakan Flash player. Selain untuk animasi 2D, Macromedia
Flash dapat digunakan juga untuk membuat multimedia interaktif. Format SWF yang
digunakan oleh Macromedia Flash merupakan propretiary dari Macromedia.

Pada tahun 2001, World Wide Web Consortium (W3C) mengeluarkan Scal-
able Vector Graphic (SVG) sebagai standard untuk Extensible Markup Lan-
guage (XML) vector graphic pada Web. Bagi web developer, SVG merupakan
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komplemen Hypertext Markup Language (HTML) dan dapat dipakai bersama-
sama. HTML untuk aplikasi yang bersifat text-oriented, sedangkan SVG untuk
aplikasi yang bersifat graphic-oriented. SVG merupakan open-standard format
dan XML-based graphic untuk menyediakan vector graphic berbasis XML, baik
untuk aplikasi web pada desktop hingga aplikasi yang membutuhkan vector graphic
pada embedded device seperti mobile phone. Keuntungan menggunakan SVG
atau vector graphic adalah ukurannya kecil (lebih kecil dibandingkan dengan file
BMP, JPEG, atau GIF). Hal ini karena raster-based image seperti GIF mengencode
warna dari setiap pixel pada area-area persegi yang membentuk image tersebut.
Keuntungan yang kedua adalah vector graphic dapat diperbesar atau diperkecil
tanpa kehilangan kualitasnya, tidak seperti raster image. Perbedaan SVG dengan
format vector graphic yang lain yaitu, SVG dibuat berdasarkan XML. Karena
SVG didasarkan pada XML, maka SVG merupakan pilihan tepat untuk menampilkan
data-driven graphic pada web, misalnya untuk data statistik, data pasar modal,
dan sebagainya. Selain itu SVG juga dapat digunakan untuk grafik interaktif.
Spesifikasi SVG untuk implementasi pada mobile device disebut dengan SVG Tiny
(SVGT) yang merupakan subset dari SVG. Untuk mobile phone yang mendukung
Java 2 Micro Edition (J2ME) dan Mobile Information Device Profile (MIDP),
Java Community Process (JCP) mengeluarkan spesifikasi Scalable 2D Vector
Graphics (SVG) Application Programming Interface (API) for J2ME, dikenal
juga dengan Mobile 2D Graphics (M2G) atau JSR-226 pada November 2004,
sebagai optional package yang dapat digunakan bersama dengan MIDP untuk
menyediakan fasilitas yang mirip dengan SVGT. M2G telah banyak digunakan pada
aplikasi-aplikasi mobile, seperti animasi 2D (screen saver), aplikasi peta, komik
mobile, game 2D, ilustrasi teknik, user interface, dan aplikasi-aplikasi lain yang
membutuhkan grafik 2D. Selain JSR-226, terdapat juga teknologi lain untuk grafik
2D pada mobile device yaitu Adobe FlashLite, tetapi teknologi ini ditujukan untuk
mobile device high-end dan bukan merupakan bagian dari teknologi Java ME.

Untuk meningkatkan fasilitas penggunaan grafik 2D pada Java ME, saat ini
JCP sedang menyusun spesifikasi Scalable 2D Vector Graphics API 2.0 for Java
ME (JSR-287). Saat artikel ini ditulis, status dari JSR-287 telah mencapai stage
Proposed Final Draft. Diperkirakan beberapa bulan ke depan, JSR-287 akan
mencapai Final Release, dan tahun depan diharapkan telah tersedia emulator dan
mobile device yang mendukung JSR-287. Tulisan ini bertujuan untuk membahas
pemrograman aplikasi menggunakan M2G, disertai dengan contoh aplikasinya, serta
perbandingannya dengan JSR-287 sebagai teknologi lanjutan dari M2G.

2. SVG dan SVG Mobile Profile

Menurut W3C, SVG merupakan bahasa (language) untuk menggambarkan
grafik 2D dengan XML [1]. Versi SVG yang  direkomendasikan oleh W3C saat ini
adalah SVG 1.1. SVG mempunyai dua SVG Mobile Profile yang ditujukan untuk
resource-limited device, yaitu :

· SVG Basic (SVGB), untuk high-level mobile device, seperti Pocket PC,
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Personal Digital Assitant (PDA)
· SVG Tiny (SVGT), untuk  low-level mobile device, seperti mobile phone.

SVGT 1.1 merupakan subset dari SVGB 1.1, dan SVGB 1.1 merupakan subset
dari SVG 1.1.  Berikut ini merupakan contoh dokumen SVG 1.1.

<?xml version=”1.0" standalone=”no”?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC “-//W3C//DTD SVG 1.1//EN”
“http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd”>

<svg width=”100%” height=”100%” version=”1.1"
xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”>

<ellipse cx=”300" cy=”150" rx=”200" ry=”80"
style=”fill:rgb(255,255,0);
stroke:rgb(255,0,0);stroke-width:1"/>

</svg>

File di atas menggambarkan sebuah elips dengan stroke berwarna merah dan fill
berwarna kuning.

Gambar 1 SVG Ellipse

M2G mendukung rendering SVGT 1.1. Versi 1.2 dari SVGT sedang
dikembangkan oleh W3C, dan saat ini berada pada tingkat Candidate Recom-
mendation. SVGT 1.2 menambahkan fitur multimedia (elemen audio, video, ani-
mation), interaktivitas dengan element focus, XML events, elemen textArea, opac-
ity, linear dan radial gradient, dan pengaksesan trait melalui mikro DOM. JSR-287
dibuat untuk mendukung format SVGT 1.2.  File SVG Tiny dapat dibuat dengan
perangkat lunak lain, misalnya Adobe Illustrator, Sketsa, Inkscape, dan Beatware
Mobile Designer.

3. Java Platform, Micro Edition (Java ME)

Java ME merupakan bagian teknologi Java yang ditujukan untuk consumer
dan embedded device. Arsitektur Java ME mendefinisikan configuration, profile,
dan optional package yang membentuk Java Runtime Environment (JRE) untuk
mobile information device (MID). Configuration mendefinisikan dasar dari Java
ME runtime environment, terdiri dari virtual machine dan class library yang
merupakan kumpulan API untuk menyediakan fungsi-fungsi dasar, seperti network
connectivity dan memory footprint untuk kelompok device tertentu. Untuk mo-
bile phone, configuration yang digunakan adalah Connected Limited Device Con-
figuration (CLDC). Profile merupakan perluasan dari Configuration. Profile
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mendefinisikan higher-level API untuk application domain yang lebih spesifik.
Profile yang digunakan untuk pengembangan aplikasi pada mobile phone adalah
Mobile Information Device Profile (MIDP) [2]. Mobile Information Device
Profile (MIDP) merupakan profile CLDC yang menyediakan fitur untuk membuat
User Inferface (UI), fungsi Multimedia dan Game, Konektivitas ke jaringan dengan
HyperText Transfer Protocol (HTTP), HTTPS, datagram, socket, server socket
dan komunikasi dengan serial port [3].

Selain package dan class yang disediakan oleh Configuration dan Profile,
Java ME dapat juga menggunakan package yang disediakan untuk kebutuhan yang
lebih spesifik. Package opsional menyediakan beberapa API yang dispesifikasikan
dalam Java Specification Request (JSR) oleh JCP. Aplikasi Java ME (CLDC/
MIDP) dikenal dengan Midlet.

4. Mobile 2D Graphics (M2G)

M2G API merupakan optional package, yang dispesifikasikan pada JSR-
226 Scalable 2D Vector Graphics for J2ME [4]. Dokumen SVG yang didukung
adalah dokumen SVGT 1.1. M2G terdiri dari kelas-kelas high-level untuk membuat
dan melakukan rendering terhadap vector graphic, dan kelas-kelas low-level untuk
memanipulasi komponen-komponen XML dalam suatu vector graphic sebagai
bagian dari tree Document Object Model (DOM) [5]. Selain itu terdapat juga
kelas dan interface untuk menangani event, sehingga dokumen SVG dapat menjadi
interaktif.  M2G mempunyai 4 package, yaitu:

· javax.microedition.m2g
· org.w3c.dom
· org.w3c.dom.events
· org.w3c.dom.svg

Tabel-tabel berikut ini menunjukkan kelas dan interface yang terdapat dalam
M2G. Untuk penjelasan secara detail dapat mengacu pada [4].

Tabel 1 Package javax.microedition.m2g
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Tabel 2 Package org.w3c.dom

Tabel 3 Package org.w3c.dom.events

Tabel 4 Package org.w3c.dom.svg

Struktur dari M2G API ditunjukkan pada Gambar 2 [6]:

Gambar 2  Struktur M2G API

Pemrogramman Grafik 2 Dimensi pada Mobile Phone (Wellem)
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Gambar 3 menunjukkan contoh-contoh aplikasi menggunakan M2G [7, 8].

Gambar 3 Contoh Aplikasi yang Menggunakan M2G

Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan M2G adalah membuat grafik
SVG, membuka dan memanipulasi dokumen SVG, serta animasi dokumen SVG.
Untuk melakukan rendering terhadap dokumen SVG yang bersifat static, aplikasi
harus menggunakan obyek dari kelas yang merupakan kelas turunan dari Canvas.
Obyek ini kemudian menggunakan obyek dari SVGImage, membuat instance dari
kelas ScalableGraphics, dan melakukan proses rendering SVG. Sebagai contoh, di
sini dibuat suatu aplikasi untuk menampilkan dokumen SVG yang bersifat static.
Diagram kelas dari aplikasi ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4 Diagram Kelas dari Aplikasi untuk Static SVG

Potongan kode untuk kelas SVGCanvas yang menunjukkan pembukaan
dokumen SVG dan proses rendering ditunjukkan di bawah ini.
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public class SVGCanvas extends GameCanvas {
…
// membuat instance dari ScalableGraphics
ScalableGraphics sg = ScalableGraphics.createInstance();
sg.setRenderingQuality(sg.RENDERING_QUALITY_HIGH);
…
// ambil file SVG dan kembalikan sebagai stream
InputStream svgStream =
getClass().getResourceAsStream(“test.svg”);
// buat SVG image dari stream
svgImage = (SVGImage) (SVGImage.createImage(svgStream,
null));
…
public void paint(Graphics g) {

        …
     // bind target ke graphics

        sg.bindTarget(g);
     // render SVG image pada canvas

        sg.render(0, 0, svgImage);
     // bebaskan target

        sg.releaseTarget();
        …
    }
}

SVGImage digunakan untuk merepresentasikan dokumen SVG sesuai dengan
profile SVGT 1.1, sedangkan ScalableGraphics merupakan graphics context untuk
melakukan rendering terhadap dokumen SVG. Gambar 5 menunjukkan aplikasi
dijalankan pada emulator dengan 3 buah file yang berbeda.

Gambar 5  Contoh Tampilan Dokumen SVG pada Aplikasi

Untuk memainkan dokumen SVG yang bukan static (animasi SVG), Midlet
menggunakan obyek dari kelas SVGAnimator dan metode play(), pause(), dan
stop() dari obyek tersebut. Untuk menangani event, obyek animator menggunakan
implementasi dari interface SVGEventListener. Sebagai contoh, di sini dibuat suatu
aplikasi untuk memainkan animasi SVG. Diagram kelas dari aplikasi untuk memainkan
animasi SVG ditunjukkan pada Gambar 6.

Pemrogramman Grafik 2 Dimensi pada Mobile Phone (Wellem)
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Gambar 6  Diagram Kelas dari Aplikasi untuk Animasi SVG

Potongan kode untuk kelas SVGMIDlet yang menunjukkan proses animasi
ditunjukkan di bawah ini.

//buat animator,
//svgImage merupakan dokumen SVG yang dicreate dari stream
svgAnimator = SVGAnimator.createAnimator(svgImage);
svgAnimator.setSVGEventListener(new ESVGEventListener());
Canvas c = (Canvas)(svgAnimator.getTargetComponent());
...
Display.getDisplay(this).setCurrent(c);
c.setCommandListener(this);
...
// play
svgAnimator.play();

Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 7.

Gambar 7 Animasi SVG
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5. Scalable 2D Vector Graphics API 2.0 (JSR-287)

JSR-287 merupakan inisiatif dari JCP untuk mengembangkan penggunaan
grafik 2D pada mobile device. Status dari JSR-287 adalah Proposed Final Draft
pada bulan Agustus 2007 [9]. JSR-287 mendefinisikan optional package untuk
rendering 2D vector graphic dan rich media content sesuai dengan fitur dari SVGT
1.2. JSR-287 dapat digunakan dengan CLDC 1.1, Connected Device Configura-
tion (CDC) 1.0, MIDP 2.0 dan Personal Basis Profile (PBP). Karena merupakan
pengembangan dari M2G, maka JSR-287 ini didesain agar tetap kompatibel dengan
M2G, sehingga aplikasi yang menggunakan M2G tetap dapat berjalan pada plat-
form yang mendukung JSR-287. JSR-287 mempunyai Advanced Vector Graph-
ics API untuk mendukung high performance immediate mode rendering untuk
Vector Graphic. API ini berhubungan dengan fungsi pada engine low-level dan
hardware accelerator sesuai dengan standard OpenVG [10].

JSR-287 dibagi atas dua API, yaitu SVG Document API dan Advanced
Vector Graphics API. Terdapat  enam package pada JSR-287, yaitu:

· javax.microedition.m2g
· org.w3c.dom
· org.w3c.dom.events
· org.w3c.dom.svg
· org.w3c.dom.views
· javax.microedition.vectorgraphics

Empat package pertama merupakan package yang juga telah ada pada M2G,
dengan tambahan beberapa kelas untuk mendukung fitur-fitur dari SVGT 1.2. Kelas
SVGImage disesuaikan dengan SVGT 1.2, juga ditambahkan interface
ElementTraversal pada package org.w3c.dom untuk melakukan traverse element
pada suatu SVG micro DOM tree. Pada package org.w3c.dom.events ditambahkan
beberapa interface untuk menangani event sesuai dengan SVGT 1.2, misalnya
KeyboardEvent, MouseEvent, MouseWheelEvent, TextEvent, dan UIEvent. Pack-
age org.w3c.dom.svg ditambahkan interface SVGElementInstance,
SVGTimedElement, SVGVisualMediaElement, dan TimeEvent.

Package org.w3c.dom.views dan javax.microedition.vectorgraphics
merupakan package baru yang ditambahkan pada JSR-287. Package
org.w3c.dom.views menyediakan DOM Views API, sedangkan
javax.microedition.vectorgraphics menyediakan Vector Graphics API untuk im-
mediate mode rendering. Untuk fungsi masing-masing interface dan kelas secara
detail dapat mengacu pada [9].

Untuk menggunakan immediate mode rendering, aplikasi harus menggunakan
package javax.microedition.vectorgraphics. Package ini mempunyai dari 18 kelas.
Kelas VectorGraphics merupakan kelas utama untuk melakukan immediate mode
rendering. Metode-metode pada kelas ini mengontrol jalannya rendering, termasuk
target rendering, paint dan attribut untuk stroking dan filling, transformasi koordinat,
rendering shape (ellipse, reactangle, path), text, image, font, dan quality attribute.
Gambar 8 menunjukkan hubungan kelas dalam package ini dan menggambarkan

Pemrogramman Grafik 2 Dimensi pada Mobile Phone (Wellem)
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bagaimana obyek dari kelas VectorGraphics menggunakan kelas-kelas lain dalam
aplikasi.

Gambar 8  Hubungan Kelas VectorGraphics dengan Kelas Lain dalam Aplikasi

Berikut ini adalah potongan kode program yang menunjukkan penggunaan JSR-
287 [9].

public VectorGraphicsSampleMIDlet() {
  canvas = new Canvas() {
  public void paint(Graphics g) {
     render(g, getWidth(), getHeight());
    }
  };

…
  //Stop offsets dan colors untuk background gradient.
        float[] horizonStops = {
            0.0f,       0.25f,      0.4f,
            0.5f,       0.6f,       0.75f,      1.0f };
        int[] horizonColors = {
            0xff0044cc, 0xff00aaff, 0xff88ddff,
            0xffffffff, 0xffffbb88, 0xffcc8833, 0xffaa6600
};

 // Membuat background gradient.
  horizonPaint = new LinearGradientPaint(0, 0, 0,
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VIEW_HEIGHT,
  horizonStops, horizonColors,
GradientPaint.GRADIENT_PAD);
 // Stop offsets dan colors untuk shading bagian badan.
        float[] partStops = {0.0f, 0.3f, 0.8f, 0.9f, 1.0f
};
        int[] partColors = {0xffffffff, 0xffccaaff,
0xff331144, 0xff884444, 0x00442200 };
 // Membuat gradient bagian badan
 partPaint = new RadialGradientPaint(0, 0, 1.2f, 0, 0,
   partStops, partColors, GradientPaint.GRADIENT_PAD);
 // Buat Path untuk text background.
   balloonPath = new Path();
   balloonPath.setSizeHint(7, 26);
   balloonPath.move(20, 10);
   balloonPath.cubic(40, 0, 200, 0, 220, 10);
   balloonPath.smoothCubic(240, 40, 220, 50);   …
   balloonPath.closePath();
// Buat text
 balloonText = new Text(“Hello, world!”,
VIEW_WIDTH,40.0f);
 balloonText.setAlignment(Text.ALIGN_CENTER);
 // metode render
 public void render(Graphics g, int width, int height) {
   …
   vg.bindTarget(g);
   …
// Isi Canvas dengan background gradient.
   …
   vg.setFillPaint(horizonPaint); // Linear gradient
   vg.setFillPaintTransform(viewMtx);
   vg.setStrokePaint(null);
   vg.drawRect(0, 0, width, height);
   …
   vg.setShapeTransform(tmpMtxA);
   vg.setFillPaint(0xaaffffff);
   vg.setStrokePaint(0xff000000);  // Black stroke
   vg.setStroke(balloonStroke);    // Solid stroke
   vg.drawShape(balloonPath, 0, 0);
   …
   // Finish rendering dan flush pixels.
   vg.releaseTarget();
}

Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 9.

Gambar 9  Contoh Aplikasi Menggunakan JSR-287

Pemrogramman Grafik 2 Dimensi pada Mobile Phone (Wellem)
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6. Perbandingan Antara M2G dan JSR-287

Perbedaan antara M2G dan JSR-287 yang paling signifikan adalah pada for-
mat dokumen SVGT yang didukung, dan API yang disediakan untuk mode render-
ing.  JSR-226 hanya dapat melakukan rendering pada dokumen SVGT 1.1,
sedangkan JSR-287 mendukung rendering dokumen SVGT 1.1 dan 1.2. JSR-287
dapat melakukan immediate mode rendering, sedangkan JSR-226 hanya dapat
melakukan high-level mode rendering. Untuk pemanfaatan dalam aplikasi, M2G
dan JSR-287 dapat dikatakan hampir sama. Beberapa contoh pemanfaatan dari
JSR-287 adalah [9] :

· Entertainment (Greetings, cartoons, MMS)
· Visualisasi Peta (Weather, Traffic updates, Driving directions, Restaurant

guides, Tourist information)
· Game 2D
· Rich Media dan Navigation application (Interactive rich media content, TV/

Set Top Box Program Guides)
· Scalable User Interface

Gambar 10, 11, dan 12 menunjukkan contoh aplikasi yang menggunakan
JSR-287 [9].

Gambar 10  Contoh Aplikasi Entertainment Menggunakan JSR-287

Gambar 11 Aplikasi Driving Directions Menggunakan JSR-287

Gambar 12  Aplikasi Rich Media dan Navigation
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7. Simpulan

Penggunaan grafik 2D saat ini terus berkembang dengan adanya SVG yang
merupakan XML-based vector graphic, serta SVGT yang dikhususkan untuk
mobile device. Khusus untuk mobile device yang mendukung teknologi Java ME
(CLDC/MIDP) terdapat dua API untuk melakukan fasilitas untuk rendering dan
manipulasi dokumen SVGT (baik static  maupun animasi), yaitu M2G yang
mendukung SVGT 1.1, dan JSR-287 yang mendukung SVGT 1.2. Perbedaan utama
dari M2G dan JSR-287 yang paling utama adalah dukungan JSR-287 untuk
melakukan immediate mode rendering pada vector graphic dengan memanfaatkan
fungsi low-level engine dan hardware acceleration berdasarkan standard OpenVG.
Dengan adanya M2G dan JSR-287 memungkinkan pengembang aplikasi
memanfaatkan grafik 2D pada aplikasi mobile untuk membuat game, aplikasi peta,
animasi, dan aplikasi-aplikasi lain yang membutuhkan grafik 2D.
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