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penulis untuk membuat sebuah buku yang sederhana ini.  Pihak-pihak yang membantu 
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BAB 1

PENDAHULUAN
Semakin banyaknya aplikasi media komunikasi dengan fasilitas komputer banyak 

sekali beredar saat ini, baik komunikasi text, gambar, video dan suara. Sehingga jarak 

antara pengguna komunikasi semakin tidak terbatas. Pada buku ini penulis membuat seri 

aplikasi jaringan yang memuat aplikasi jaringan komunikasi yang menggunakan text dan 

gambar  menggunakan  fasiltas  komponen  winsock  dengan  tools  Visual  Basic  sebagai 

bahasa pemrogramannya.

1.1 Komponen Winsock

Sebelum kita membahas masalah pembuatan beberapa aplikasi jaringan ada baiknya 

kita mempelajari dulu komponen utama visual Basic yang dipergunakan untuk aplikasi 

berbasis jaringan  yaitu Winsock. Dimana Winsock.ocx adalah sebuah komponen yang 

disediakan oleh visual  basic  agar  memudahkan aplikasi  agar  dapat  mengirimkan data 

melalui  jaringan.  Winsock  sendiri  biasanya  terdapat  pada  direktori  atau  path   di 

C:/windows/system/sytem32.  Pada  program visual  basic  winsock haruslah  terintegrasi 

dengan aplikasi yang kita buat sehingga untuk itu kita  perlu mengitegrasikan kedalam 

program  Visual  Basic  yang  kita  gunakan,  untuk  mencari  komponen  yang  akan 

diintegrasikan  terlihat pada gambar 1.1
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Gambar 1.1 Mencari komponen pada Visual Basic

Setelah  list  menú  komponen  ditekan   maka  akan  didapatkan  menú  komponen 

seperti pada gambar 1.2. Cari menu winsock dan berikan tanda cek dari menú tersebut 

lalu  tekan  OK.  Maka  komponen  winsock  yang  merupakan  komponen  utama  untuk 

aplikasi  berbasis  jaringan  akan  terintegrasi  dengan  program  visual  basic  yang  kita 

gunakan hal tersebut terlihat pada gambar 1.3
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Gambar 1.2 Menu Komponen pada Visual Basic
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Komponen
Winsock

Gambar 1.3 Intergrasi Komponen winsock pada Visual Basic

Jika  komponen  winsock  tersebut  sudah  terintegrasi  maka  kita  dapat  memulai 

pembuatan  program aplikasi   jaringan berbasis  jaringan.  Ingat  tiap membuat  program 

aplikasi maka gambar komponen winsock harus diletakan kedalam form.

1.2.  Jaringan berbasis Client-Server

Jaringan client server adalah memfaatkan sebuah komputer dari jaringan sebagai 

central (pusat) pertemuan antar beberapa client pada aplikasi yang sama. Dalam  proses 

pertemuannya  tiap-tiap  clent  haruslah  melakukan  koneksi  dengan  server  agar  dapat 

bergabung pada aplikasi yang sama dimana client melakukan koneksi ke IP server yang 

dituju. Proses inilah yang disebut dengan protokol komunikasi client-server [2], proses 

protokol  komunikasi  jaringan  client-server  terlihat  pada  gambar  1.4.  Untuk  protokol 
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transport datanya bisa menggunakan protokol TCP ataupun UDP tergantung jenis data 

yang dikirimkan.

Server

Hub

Client 1

Request

Koneksi

Client 2

Request

Koneksi

Gambar 1.4. Protokol komunikasi jaringan client-server
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BAB 2

APLIKASI DETEKSI IP, PORT 

DAN LOCAL HOST NAME
IP pada jaringan merupakan suatu yang sangat penting pada dunia jaringan dimana 

IP merupkan  alamat  dari  sebuah host  atauapun server  pada  jaringan.  Nomer  IP pada 

jaringan tidak dapat dimiliki oleh dua buah client atau host, ip hanya dapat dimiliki oleh 

satu client atau host. IP memiliki dua versi yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. tapi dalam hal 

ini penulis hanya menggunkan IP versi 4.

IP versi 4 terdiri dari 5 kelas tetapi yang hanya digunakan hanya kelas A, B, dan C, 

sedangkan  kelas  D  dan  E  digunakan  pada  transmisi  multicast  dan  untuk  keperluan 

project penelitian.  IP  versi  4  memiliki  32  bit  yang  tersusun  seperti  oktet  ini 

xxx.xxx.xxx.xxx.  untuk  kelas  A  mempunyai  range  antara  1.xxx.xxx.xxx  s/d 

126.xxx.xxx.xxx,  untuk  kelas  B  mempunyai  range  antara  128.xxx.xxx.xxx  s/d 

191.xxx.xxx.xxx.  Kelas  C  mempunyai  range  192.xxx.xxx.xxx  s/d  223.xxx.xxx.xxx, 

untuk IP 127.xxx.xxx.xxx hanya dipergunakan sebagai loop back atau sebagai local host  

[1].

Port adalah bilangan bulat yang  digunakan untuk membedakan layanan-layanan 

yang berjalan pada komputer yang sama. Port sendiri dapat di ibaratkan trek sebuah jalur 

pada jaringan[3].

  

2.1. Deteksi IP, Port dan Local Host name 

Dalam pendektesian  IP  pada  sebuah  alamat  IP  sebuah  komputer   menggunkan 

komponen  winsock  yang  didalamnya  terdapat  fasilat  untuk  medeteksi  sebuah  IP 

komputer  yang bekerja,  port  yang  digunakan pada saat  itu  dan juga  local  host  name 

(nama komputer yang digunakan). Rancangan aplikasi pendeteksi IP, port dan local host 

name  sangatlah  sederhana  sekali  sehingga  para  programer  pemula  pun dapat  dengan 

mudah memahaminya.

Bentuk rancangan GUInya  terlihat  pada  gambar  2.1.  bentuk rancangan dapat  di 

ubah-ubah menurut selera dari programmer yang membuat.
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Gambar 2.1 GUI  Deteksi IP, Port dan local Host Name

Langkah-langkah pembuatan aplikasi pendeteksi IP pada gambar 2.1 adalah sebagai 

berikut:

1. Buat form baru dan masukan di dalam form tersebut 3 buah Text Box, sebuah 

CommandButton, 3 buah label dan sebuah Winsock Susun inputan, output dan 

kontrol tersebut seperti pada gambar 2.1

2. Atur properti inputan, output dan control pada form tersebut yang terlihat pada 

tabel 2.1

Tabel 2.1. Properti aplikasi pendeteksi IP

Kontrol Properti Nilai
Form1 Caption Deteksi IP
Textbox1 Name

Text

Text1

<kosongkan>
TextBox2 Name

Text

Text2

<kosongkan>
TextBox2 Name

Caption 

Text2

<kosongkan>
CommandButton1 Name Command1
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Caption Deteksi IP
Label Name

Caption

Label1

Local IP
Label Name

Caption

Label2

Local Port
Label Name

Caption

Label3

Local Host
Winsock Name

Protocol

Winsock1

sckTCPProtocol

3. Perlu diingat tanda ( ' ) pada VB 6.0 adalah hanya sebagai sebuah statment yang 

tidak akan dieksekusi pada program

4. Tampilkan jendela kode dengan klik-ganda pada  CommandButton1 dan buatlah 

prosedur-prosedur sebagai berikut:

' program deteksi di rancang oleh Tri Daryanto, 1/2/2006

Private Sub Command1_Click()

Text1.Text = Winsock1.LocalIP ' digunakan untuk menampilkan IP yang ada pada user

Text2.Text = Winsock1.LocalPort ' digunkan untuk menampilkan port yang digunakan 

user saat ini

Text3.Text = Winsock1.LocalHostName 'digunakan untuk menampilkan local host name 

End Sub

BAB 3

APLIKASI KONEKSI CLIENT- SERVER (Single Client)
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Setelah  pembuatan  aplikasi  deteksi  pada  bab sebelumnya  maka  kita  selanjutnya 

menginjak aplikasi koneksi client –server yang merupakan awal untuk melakukan proses 

komunikasi antara client dengan server.

Dalam  proses  komunikasi  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  client  harus 

menkoneksi dalam bahasa lain adalah memperkenalkan dirinya kepad server yang telah 

siap  untuk  berkoneksi.  Untuk  dapat  berkoneksi  antara  client  dengan  server  haruslah 

menggunkan alamat port  (jalan) yang sama. Rancangan apalikasi  koneksi ini  otomatis 

menggunkan dua buah form yaitu form client  dan form server,  dimana kedua-duanya 

sudah terintegrasi winsock di dalam formnya masing-masing.

3.1. Server

Rancangan  tampilan  untuk  GUI  (Graphical  User  Interface)  Server  dibuat 

sederhana, agar programmer semula dapat mempelajari dengan mudah. Sedangkan untuk 

rancangan  GUI  yang  berbeda  tergantung  keinginan  dari  masing-masing  programmer. 

Tampilan GUI server  terlihat pada gambar 3.1

Gambar 3.1 Tampilan GUI Server

Langkah-langkah pembuatan  GUI Form aplikasi server untuk koneksi client-server 

pada gambar 3.1 adalah sebagai berikut:

1. Buat form baru dan masukan di dalam form tersebut 1 buah Text Box, sebuah 

CommandButton, 1 buah label, 1 buah list box dan sebuah Winsock Susun output 

dan kontrol tersebut seperti pada gambar 3.1

2. Atur properti inputan, output dan control pada form tersebut yang terlihat pada 

tabel 3.1
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Tabel 3.1. Properti aplikasi server 

Kontrol Properti Nilai
Server Form Caption Server
Textbox Name

Text

Text1

<kosongkan>
CommandButton1 Name

Caption

Command1

Exit
List box Name

List

List1

<Kosongkan>
Label Name

Caption

Label1

IP server
Winsock Name

Protocol

Winsock1

sckTCPProtocol

3. Perlu diingat tanda ( ' ) pada VB 6.0 adalah hanya sebagai sebuah statment yang 

tidak akan dieksekusi pada program

4. Tampilkan  jendela  kode  dengan  klik-ganda  pada   Server  Form  dan  buatlah 

prosedur-prosedur sebagai berikut:

Private Sub Command1_Click()

Unload Me ' keluar dari program

End Sub

Private Sub Form_Load()

Text1.Text = Winsock1.LocalIP 'menampilkan IP pada server

Winsock1.LocalPort = 5050 ' port yang digunakan untuk komunikasi antara client dengan 

server

Winsock1.Listen

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

Winsock1.Close ' jika form keluar winsock akan di non aktifkan

End Sub
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Private Sub Winsock1_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long) 'parameter untuk 

komunikasi

    If Winsock1.State <> sckClosed Then Winsock1.Close

Winsock1.Close

Winsock1.Accept requestID 'winsock dari server menerima dat diri client

List1.AddItem "Client 1 Terkoneksi"  ' tampilan pada list bahwa client telah terkoneksi

End Sub

3.2. Client 

Untuk aplikasi client chat terdapat dua buah Form yaitu ; Form untuk Koneksi dan 

Form  untuk  client  sendiri.  Sebelum  tampilan  Form  Client  muncul,  terlebih  dahulu 

muncul Form untuk koneksi. Fungsi Form koneksi disini sebagai alat untuk melakukan 

koneksi  ke  server,  dimana  untuk  melakukan  koneksi  client  harus  menuju  alamat  IP 

server. Tampilan untuk Form koneksi dengan form Client terlihat pada Gambar 3.2 dan 

Gambar 3.3. untuk Form koneksi tidak perlu mendesign formnya dikarenakan sudah ada 

pada  program visual  basicnya,  form tersebut  dipanggil  dengan  scrip  listing  program 

berupa input box.

Gambar 3.2 Tampilan Untuk Form Koneksi
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Gambar 3.2 Tampilan Untuk Form Client

Langkah-langkah pembuatan  GUI Form aplikasi Client untuk koneksi client-server 

pada gambar 3.3 adalah sebagai berikut:

5. Buat form baru dan masukan di dalam form tersebut 1 buah Text Box, sebuah 

CommandButton, 1 buah label dan sebuah Winsock Susun output dan kontrol 

tersebut seperti pada gambar 3.3

6. Atur properti inputan, output dan control pada form tersebut yang terlihat pada 

tabel 3.2

Tabel 3.2. Properti GUI Form aplikasi Client 

Kontrol Properti Nilai
Client Form Caption Client
Textbox Name

Text

Text1

<kosongkan>
CommandButton1 Name

Caption

Command1

Exit
Label Name

Caption

Label1

IP Anda
Winsock Name

Protocol

Winsock1

sckTCPProtocol

7. Perlu diingat tanda ( ' ) pada VB 6.0 adalah hanya sebagai sebuah statment yang 

tidak akan dieksekusi pada program

8. Tampilkan  jendela  kode  dengan  klik-ganda  pada   Server  Form  dan  buatlah 

prosedur-prosedur sebagai berikut:

Private IP As String

Private Sub Command1_Click()
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Unload Me ' keluar dari form client

End Sub

Private Sub Form_Load()

Text1.Text = Winsock1.LocalIP ' mendeteksi Ip local client

IP = InputBox("Masukkan Ip server  :  ")  '  form input  box untuk memasukan ip 

server  digunkan untuk koneksi

Winsock1.Connect IP, 5050 ' port yang digunakan untuk komunikasi antara client dengan 

server

End Sub

BAB 4

APLIKASI CHATTING CLIENT- SERVER (Single Client)
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MENGGUNAKAN PROTOKOL TCP

Dunia komunikasi lewat  text atau tulisan Sekarang ini sudah sangat berkembang 

pesat contohnya adalah chatting yaitu aplikasi untuk berdialog dengan tulisan. Aplikasi 

chatting  banyak  berbagai  macam bentuk.  Salah satu contohnya  adalah  chatting  client 

server yang menggunakan jaringan  LAN (Local Area Network ).untuk aplikasi chatting 

yang dibuat penulis menggunakan protokol komunikasi client server.

Rancangan aplikasi terdiri dari dua buah Project yaitu Server Chat dan Client Chat 

dimana masing –masing project sudah terintegrasi komponen winsock.

3.3. Server Chat

Bentuk rancangan untuk GUI (Graphical User Interface) Server chat dibuat sangat 

sederhana, untuk rancangan GUI yang berbeda tergantung masing-masing programmer. 

Tampilan GUI untuk  aplikasi server chat  terlihat pada gambar 3.1

Gambar 3.1 Tampilan GUI  aplikasi server chat

 

Langkah-langkah pembuatan aplikasi  server chat pada gambar 4.1 adalah sebagai 

berikut:

1. Buat form baru dan masukan di dalam form tersebut dua buah  Text Box,  dua 

buah  CommandButton,  sebuah  label,  sebuah  Winsock  dan sebuah  hasil output 

List Box. Susun inputan, output dan kontrol tersebut seperti pada gambar 3.1
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2. Atur properti inputan, output dan control pada form tersebut yang terlihat pada 

tabel 3.1

Tabel 3.1. Properti aplikasi server chat 

Kontrol Properti Nilai
Form1 Caption Server Chat
Textbox1 Name

Text

Text1

<kosongkan>
TextBox2 Name

Text

Text2

<kosongkan>
Listbox1 Name

Caption

List1

<kosongkan>
CommandButton1 Name

Caption

Command1

Send
CommandButton2 Name

Caption

Command2

Keluar
Label Name

Caption

Label1

IP Server sekarang ini:
Winsock Name

Protocol

Winsock1

sckTCP

3. Perlu diingat tanda ( ' ) pada VB 6.0 adalah hanya sebagai sebuah statment yang 

tidak akan dieksekusi pada program

4. Tampilkan  jendela  kode  dengan  klik-ganda  pada  form  dan  buatlah  prosedur-

prosedur sebagai berikut:

'program chatting ini dirancang oleh Tri Daryanto,1/12/2004

Option Explicit

'prosedur ini berfungsi untuk melakukan perintah pengiriman text ke client

Private Sub Command1_Click()

Dim s As String

s = Text1.Text

Winsock1.SendData s  'scrip ini difungsikan untuk mengirimkan text kepada client

List1.AddItem "Server:" & s  ' menampilkan hasil tulisan yang akan dikirimkan ke client

s = "" ' isi text
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End Sub

'prosedur ini berfungsi sebagai perintah untuk keluar dari form windows server

Private Sub Command2_Click()

End

End Sub

'prosedur ini bekerja untuk mecari IP server sendiri pada jaringan

Private Sub Form_Activate()

Text1.SetFocus

Text2.Text = Winsock1.LocalIP  ' menampilkan IP server sendiri yang ada pada jaringan

End Sub

'prosedur ini akan melakukan seting pada port yang digunakan untuk aplikasi chatting

Private Sub Form_Load()

Winsock1.LocalPort = 5050  ' port ini bebas tetapi harus sama dengan port client, untuk 

‘aplikasi ini penulis menggunakan port 5050

Winsock1.Listen

End Sub

'prosedur ini  melakukan proses keluar  penggunaan winsock apabila  aplikasi  ini  sudah 

‘tidak digunakan

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

Winsock1.Close  'matikan komponen winsock

End Sub

'prosedur ini berfungsi mengecek apakah client melakukan koneksi

Private Sub Winsock1_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long)

    If Winsock1.State <> sckClosed Then Winsock1.Close

Winsock1.Accept requestID  'server bersedia melakukan koneksi dengan client

List1.AddItem "Client Connected"

End Sub
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'prosedur ini berfungsi ini mengambil data yang dikirim oleh client

'dan ditampilkam pada list

Private Sub winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)

  Dim data As String

Winsock1.GetData data 'mengambil data text yang dikirim oleh client

List1.AddItem "Client: " & data  'menampilkan data yang dikirim oleh client kedalam list

End Sub

3.4. Client Chat 

Untuk aplikasi client chat terdapat dua buah GUI yaitu ; GUI untuk Koneksi dan 

GUI untuk client chat sendiri. Sebelum tampilan GUI Client chat muncul terlebih dahulu 

muncul GUI untuk koneksi.  Fungsi GUI koneksi disini sebagai alat  untuk melakukan 

koneksi  ke  server,  dimana  untuk  melakukan  koneksi  client  harus  menuju  alamat  IP 

server,  layaknya  kita  ingin  bekomunikasi  dengan teman lewat  telfon maka kita  harus 

memutar nomer telfon kawan kita.

a. GUI Koneksi Client ke server

Pada  tampilan  GUI  untuk  client-server  menggunakan  Input  Box yang  sudah 

disediakan oleh Visual Basic, sehingga kita tidak perlu lagi untuk merancang sebuah GUI 

untuk proses ini tampilan GUI koneksi  terlihat pada gambar 2.2.

Gambar. 2.2 Tampilan GUI Koneksi Client ke server

Adapun listing untuk menampilkan GUI Koneksi Chat Adalah sebagai berikut:

Private Sub Form_Load()

    Dim IP As String
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    IP  =  InputBox("Masukan alamat  IP  server  (eg  :  141.118.1.200)")  'inputan  untuk 

’koneksi dengan server

    Winsock1.Connect IP, 5050 'mengirimkan permintaan koneksi ke server

End Sub

b. Client Chat

Setelah tampilan  GUI  koneksi  tampil  dan  sudah  dilakukan  koneksi,  barulah 

tampilan untuk chat client muncul. Tampilan client chat akan terlihat pada gambar 2.3

Gambar 2.3 Tampilan GUI client chat

Langkah-langkah pembuatan aplikasi  client chat pada gambar 2.3 adalah sebagai 

berikut:

1. Buat form baru dan masukan di dalam form tersebut dua buah  Text Box,  dua 

buah CommandButton, sebuah Label,  sebuah Winsock dan sebuah  hasil output 

List  Box.  Rancangan  keseluruhan  dari  Client  chat akan  sama  dengan  server, 

dikarenakan  ungsi  dasr  kedua tampilan  ini  sama,   Susunan  inputan,  output  dan 

control pada GUI tersebut terlihat pada gambar 2.3

2. Atur properti inputan, output dan control pada form tersebut yang terlihat pada 

tabel 2.2

Tabel 2.2. Properti aplikasi server chat 
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Kontrol Properti Nilai
Form1 Caption Client Chat
Textbox1 Name

Text

Text1

<kosongkan>
TextBox2 Name

Text

Text2

<kosongkan>
Listbox1 Name

Caption

List1

<kosongkan>
CommandButton1 Name

Caption

Command1

Send
CommandButton2 Name

Caption

Command2

Keluar
Label Name

Caption

Label1

Anda Koneksi dengan Server (IP)
Winsock Name

Protocol

Winsock1

sckTCP

3. Perlu diingat tanda ( ' ) pada VB 6.0 adalah hanya sebagai sebuah statment yang 

dtidak akan dieksekusi pada program

4. Tampilkan  jendela  kode  dengan  klik-ganda  pada  form  dan  buatlah  prosedur-

prosedur sebagai berikut (termasuk prosedur untuk menampilkan Input Box) :

'program chatting ini dirancang oleh Tri Daryanto,1/12/2004

Option Explicit

'prosedur untuk mengirimkan data text kepada server

Private Sub Command1_Click()

Dim s As String

s = Text2.Text

Winsock1.SendData s  'mengirimkan data text kepada server

List1.AddItem "Client:" & s ' tampilan data text yang dikirim oleh client ke server

s = ""

End Sub

'prosedur untuk keluar aplikasi

Private Sub Command2_Click()
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End

End Sub

'prosedur tampilan IP server telah koneksi

Private Sub Form_Activate()

Text2.SetFocus

Text1.Text = Winsock1.LocalIP ' tampilan yang memberitahukan bahwa kita berkoneksi 

dengan alamat IP server

End Sub

' prosedur inputan koneksi dengan server

Private Sub Form_Load()

    Dim IP As String

    IP  =  InputBox("Masukan alamat  IP  server  (eg  :  141.118.1.200)")  'inputan  untuk 

koneksi dengan server

    Winsock1.Connect IP, 5050 'mengirimkan permintaan koneksi ke server

End Sub

'prosedur mematikan komponen winsock jika aplikasi telah selesai digunakan

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

Winsock1.Close 'matikan komponen winsock

End Sub

'prosedur mengambil data yang dikirimkan oleh server

Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)

Dim data As String

Winsock1.GetData data 'ambil data text dari server

List1.AddItem "Server: " & data 'tampilkan data text dari server

End Sub
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BAB 5

APLIKASI UDP (USER DATAGRAM PROTOCOL) 

TIMER, Pasif CLIENT- SERVER
UDP adalah protokol pada lapisan Transport pada sistem protokol TCP/IP, konsep 

dari UDP sendiri adalah mengirimkan paket data tanpa ada report balik oleh receiver. 

Sehingga data yang dikirimkan adalah data streaming yang tidak memerlukan laporan 

balik, contohnya data Audio, Video dan waktu. Aplikasi yang dibuat oleh penulis adalah 

aplikasi yang menggunakan protocol UDP untuk mengirimkan data waktu server dalam 

hal ini adalah Sender  secara realtime ke client (receiver). 

Dalam aplikasi yang dibuat oleh penulis receiver tidak perlu melakukan koneksi ke 

server, dikarenakan untuk IP dan port yang digunakan sudah disetting sama antara server 

dengan client. Untuk melakukan pengiriman data, maka aplikasi client haruslah berjalan 

lebih dahulu atau disebut sebagai pasif client, setelah itu server baru dapat mengirimkan 
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data  waktu.  Jika  tidak  maka  server  akan mengalami  error  akibat  tidak  ada  kepastian 

kemana  data tersebut dikirimkan

Rancangan  aplikasi  terdiri  dari  dua  buah  Project  yaitu  Sender  (pengirim)  dan 

Receiver (penerima)  dimana  masing–masing  project  sudah  terintegrasi  komponen 

winsock.

4.1 Server (Sender)

Server  mengirimkan  data  berupa  data  realtime  (perubahan  data  tiap  saat)  yaitu 

berupa data waktu  dengan perubahan perdetik dan data tanggal  pada saat aplikasi  di 

jalankan.  Saat  server  dalam hal  ini  adalah sebagai  pengirim maka diharuskan adanya 

client yang aktif  sebagai penerima, apabila tidak terdapat client maka aplikasi server 

akan mengalami error karena tidak ip yang menerima. Tampilan aplikasi untuk  server 

UDP terlihat pada gambar 4.1

Gambar 4.1 Tampilan Aplikasi Server (Sender) UDP 

Langkah-langkah pembuatan aplikasi ServerUDP  pada gambar 4.1 adalah sebagai 

berikut:

1. Buat form baru dan masukan di dalam form tersebut satu buah hasi output Text 

Box, satu buah kontol  CommandButton,  satu buah winsock,  satu buah Timer dan 

sebuah Label., susun output dan kontrol tersebut seperti pada gambar 4.1

2. Timer dibuat 1 mSec agar data yang di terima oleh client lebih real time

3. Atur properti inputan, output dan control pada form tersebut  yang terlihat pada 

tabel 4.1

Tabel 4.1. Properti aplikasi Server UDP

Kontrol Properti Nilai
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Form Caption Server (Sender) UDP
Textbox Name

Text

Text1

<kosongkan>
CommandButton Name

Caption

Command

Keluar
Label Name 

Caption

Label

Data yang dikirimkan Ke Receiver
Winsock Name 

Protocol

Sender

sckUDP
Timer Name

Interval

Timer1

1 mSec

4. Perlu diingat tanda ( ' ) pada VB 6.0 adalah hanya sebagai sebuah statment yang 

tidak akan dieksekusi pada program

5. Tampilkan  jendela  kode  dengan  klik-ganda  pada  form  dan  buatlah  prosedur-

prosedur sebagai berikut:

' aplikasi UDP Timer dirancang Oleh Tri Daryanto tgl 03/07/2006

Option Explicit

'prosedur perintah untuk keluar dari aplikasi

Private Sub Command1_Click()

End

End Sub

'prosedur untuk menggunkan setting protokol dan port

Private Sub Form_Load()

    scksender.Protocol = sckUDPProtocol

    scksender.LocalPort = 44331

End Sub

'prosedur menerima data dari client, jika remote host IP tidak sama dengan local IP

Private Sub scksender_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)

    Dim s As String

    scksender.GetData s

    If scksender.RemoteHostIP <> scksender.LocalIP Then

        Caption = s  'tampilkan di caption label form
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         End If

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

    With scksender

        .RemoteHost = "127.0.0.1"

        .RemotePort = 44332

        .SendData Text1.Text 'kirim data berupa data jam dan tanggal ke receiver

        Text1 = Now 'ambil data jam dan tanggal  bios pada hari ini

    End With

End Sub

4.2 Client (Receiver)

Dalam komunikasi  UDP timer disini  sisi  client  haruslah pertama kali  dijalankan 

terlebih  dahulu  sebelum  aplikasi  server  untuk  menghindari  terjadinya  error  pada 

pengiriman data realtime oleh server.  Client menerima  data berupa waktu dan berjalan 

perdetik layaknya sebuah jam pada saat program dijalankan. Client menampilkan data 

yang  di  terima  dari  server  pada  label  text.  Data  yang  berasal  dari  server  dapat 

dikembalikan lagi ke server dengan cara menekan tombol command button ”tekan ini” 

Tampilan GUI dari aplikasi client UDP terlihat pada gambar 4.2

Gambar 4.2. Tampilan Aplikasi Recevier UDP
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Langkah-langkah pembuatan aplikasi ServerUDP  pada gambar 3.2 adalah sebagai 

berikut:

1. Buat form baru dan masukan di dalam form tersebut satu buah hasi output Text Box, 

satu buah kontol CommandButton, satu buah winsock, dan  dua buah Label., susun 

output dan kontrol tersebut seperti pada gambar 4.2

2. Atur properti inputan, output dan control pada form tersebut yang terlihat pada tabel 

4.2

Tabel 4.2. Properti aplikasi Server UDP

Kontrol Properti Nilai
Form Caption Receiver UDP
Textbox Name

Text

Text1

<kosongkan>
CommandButton Name

Caption

Command1

Tekan Ini
CommandButton Name

Caption

Command1

Keluar
Winsock Name 

Protocol

Sender

sckUDP
Label  Name

Caption

Label1

Data berasal dari UDP Server
Label  Name

Caption

Label2

Untuk mengirimkan balik data ke server

3. Tampilkan jendela kode dengan klik-ganda pada form dan buatlah prosedur-prosedur 

sebagai berikut:

' aplikasi UDP Timer di rancangcang Oleh Tri Daryanto tgl 03/07/2006

  

Option Explicit

'prosedur untuk mengirim balik data yang diterima client ke server

Private Sub Command1_Click()

    receiver.RemoteHost = "127.0.0.1"

    receiver.RemotePort = 44331

    receiver.SendData Text1.Text
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End Sub

'prosedur keluar aplikasi UDP Client

Private Sub Command2_Click()

End

End Sub

'prosedur memberitahukan kepada server bahwa client (receiver)siap menerima data

Private Sub Form_Load()

    receiver.Protocol = sckUDPProtocol

    receiver.LocalPort = 44332

    receiver.Bind ' menunggu data dari server

End Sub

'prosedur mengambil data dari jaringan dan ditampilkan di textbox

Private Sub receiver_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)

    Dim s As String

    receiver.GetData s 'mengambil data yang dikirim sender

    Text1.Text = s 'tampilkan data kedalam text box

End Sub
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BAB 6

APLIKASI UDP (USER DATAGRAM PROTOCOL) 

TIMER, Aktif CLIENT- SERVER
Sama seperti pada aplikasi pasif dibuat pada bab sebelumnya yaitu menggunakan 

dua buah form untuk server dan juga client.  Hanya untuk menapilkan form client maka 

client haruslah berkoneksi dengan serve, sehingga di haruskan server harus aktif dalam 

sistem apalikasi ini.

Dalam aplikasi yang dibuat oleh penulis receiver perlu melakukan koneksi ke server 

dengan cara menuju sebuah IP yaitu  IP server yang telah menunggu adanya koneksi. 

Tidak seperti aplikasi pasif client dan server pada bab yang sebelumnya, pada aplikasi ini 

setting  untuk  port  saja  yang  disamakan  sedangkan  untuk  IP-nya  bebas  tegantung 

keberadaan  server.  Rancangan  aplikasi  terdiri  dari  dua  buah  Project  yaitu  Sender 

(pengirim)  dan  Receiver (penerima)  dimana masing–masing project  sudah terintegrasi 

komponen winsock.

4.3 Server (Sender)

Server  mengirimkan  data  berupa  data  realtime  (perubahan  data  tiap  saat)  yaitu 

berupa  data  waktu dengan perubahan perdetik  dan data  tanggal  pada  saat  aplikasi  di 

jalankan. Pengiriman dari server  ke client di lakukan setelah client melakukan konekasi 

dengan server. Tampilan layar (GUI) dari server terlihat pada gambar 5.1
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Gambar 5.1 Tampilan layar server UDP timer aktif client-server

Langkah-langkah pembuatan aplikasi ServerUDP  pada gambar 5.1 adalah sebagai 

berikut:

1. Buat form baru dan masukan di dalam form tersebut satu buah hasi output Text Box, 

satu buah kontol CommandButton, satu buah winsock, satu buah Timer dan sebuah 

Label., susun output dan kontrol tersebut seperti pada gambar 4.1

2. Timer dibuat 1 mSec agar data yang di terima oleh client lebih real time

3. Atur properti inputan, output dan control pada form tersebut yang terlihat pada tabel 

5.1

Tabel 4.1. Properti aplikasi Server UDP

Kontrol Properti Nilai
Form Caption Server (Sender) UDP
Textbox Name

Text

Text1

<kosongkan>
CommandButton Name

Caption

Command

Keluar
Label Name 

Caption

Label

Data yang dikirimkan Ke Receiver
Winsock Name 

Protocol

Sender

sckUDP
Timer Name

Interval

Timer1

1 mSec
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4. Perlu diingat tanda ( ' ) pada VB 6.0 adalah hanya sebagai sebuah statment yang tidak 

akan dieksekusi pada program

5. Tampilkan jendela kode dengan klik-ganda pada form dan buatlah prosedur-prosedur 

sebagai berikut:

BAB 7

APLIKASI PAPAN TULIS DIGITAL 

JARAK JAUH CLIENT SERVER

Papan tulis secara konvensional adalah sebagai perangkat presesntasi dan perangkat 

ajar yang memiliki 2 dimensi berbentuk segi empat yang dapat ditulis baik menggunakan 

kapur  maupun  dengan  spidol  (untuk  white  board ).  Selain  papan  tulis  untuk  sarana 

presentasi dan pembelajaran diperlukan juga spidol dan penghapus untuk sarana menulis 

yang lainnya. 

Dengan  adanya  komponen-komponen yang diperlukan tersebut penulis  membuat 

sebuah from list yang dapat ditulis layaknya sebuah papan tulis biasa. Selain itu penulis 

menyediakan perangkat ajar berupa spidol, bentuk garis dan penghapus sebagai toolsnya. 

Untuk membuat  sebuah gambar dan garis  yang ditulis  dalam ruang 2 dimensi  maka 

dibentuk dari sebuah fungí koordinat sumbu simetris yaitu ordinat dan absis (x,y) [3],  ini 

terlihat pada gambar 5.1
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X
1 432 765 8

(1,1)1
2
3
4
5
6
7

Y

(8,2)

(2,6)

Gambar 5.1. Letak sebuah benda berdasarkan letak koordinatnya

Dasar  inilah yang membuat  penulis  merancang papan tulis  digital,  karena  tanpa 

komponen-komponen bahan untuk menulis dan menggambar seperti layaknya papan tulis 

konvensional, maka diperlukan bahan menggambar seperti spidol dan garis.

Koneksi  client-server  untuk  aplikasi  papan  tulis  digital  jauh  ini  sama  seperti 

program  chatting,  jika ingin melakukan interaksi  dengan  server yang  digunakan oleh 

guru  maka  si  client dalam hal  ini  siswa  (pendengar  presentasi)  haruslah  melakukan 

koneksi dengan nomer IP (Internet Protocol) server, sehingga si server dapat mengijikan 

agar  si  client dapat  berinteraksi  dengan  dirinya  untuk  bersama-sama  menggunakan 

aplikasi papan tulis digital tersebut.

4.1. Server

Server  menunggu  koneksi  dari  client,  jika  ada  koneksi  dari  client  maka  server 

menampilkan  papan  tulis  untuk  dapat  dipergunakan  bersama-sama.  Untuk  dapat 

berkoneksi  maka  client  harus  mengetahui  alamat  IP  server  yang  akan  dituju.  Selain 

alamat  IP server yang harus diketahui ada satu komponen lagi yang harus diketahui yaitu 

alamat port server. Untuk hal port penulis melakukan penyeragaman port antara client 

dan  server  pada  listing  programnya.  Tampilan  Aplikasi  Form3  GUI (Graphical  User 

Interface) server menunggu koneksi dari client terlihat pada gambar  5.2
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Gambar 5.2. Aplikasi server menunggu koneksi dari client

Langkah-langkah pembuatan  aplikasi  Server  menunggu  koneksi  dari  client  pada 

gambar 5.2 adalah sebagai berikut:

1. Buat form baru  beri nama form3 dan masukan di dalam form tersebut satu buah 

label untuk informasi  tampilan,  dua  buah trigger  control  command_button yang 

susunannya terlihat pada  gambar 5.2

2. Atur properti  tampilan dan control pada form tersebut yang terlihat  pada tabel 

5.1.

Tabel 5.1. Properti aplikasi server menunggu koneksi dari client

Kontrol Properti Nilai
Form3 Caption Server - Tri Daryanto
Label1 Name

Caption

Label

Menunggu koneksi client
CommandButton Name

Caption

Command1

Reopen
CommandButton Name 

Caption

Command2

Keluar

3. Tampilkan  jendela  kode  dengan  klik-ganda  pada  form  dan  buatlah  prosedur-

prosedur sebagai berikut:

Private Sub Command1_Click()

On Error Resume Next
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'memanggil prosedur pada form1

Form1.w1.Close

Form2.Hide

'alamat port yang digunakan untuk komunikasi client server

Form1.w1.LocalPort = 321

Form1.w1.Listen

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Form2.can = 1

End

End Sub

Private Sub Form_Load()

On Error Resume Next

Form1.w1.Close

Form2.Hide

'alamat port yang digunakan untuk komunikasi client server

Form1.w1.LocalPort = 321

Form1.w1.Listen

End Sub

Pada  listing  tersebut  form3  memangil  prosedur  pada  form1  yang  mengunakan 

komponen  winsock  untuk  komunikasi.  Untuk  pemakaian  nomer  alamat  port  yang 

digunakan adalah 321. form 3 ini merupakan pembuka jalan untuk membuka form1 yaitu 

papan tulis (White Board) dan form2  yaitu tool.  Pada form1 penulis menggunakan 2 

buah  list  yang  digunkan  untuk  menggambar.  List  1  dipergunakan  untuk  pelaksanan 

menulis sebagai papan tulis stand alone, artinya menerima perubahan pola garis dari user 

yang  ditampilkan  untuk  diri  sendiri,  selain  ditampilkan  data  pola  garis  tersebut 

dikirimkan ke remote user (lawan bicara) untuk ditampilkan oleh lawan bicara.
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Untuk list 2 digunkan sebagai papan tulis untuk menampilkan pola garis dari data 

yang  dikrimkan  lawan bicara.  Rancangan tampilan  form1 aplikasi  papan tulis  (White  

Board) terlihat pada gambar 5.3

Gambar 5.3. Rancangan tampilan papan tulis pada server

Langkah-langkah pembuatan form yang dibentuk menjadi papan tulis yang terilhat 

pada gambar 5.2 adalah sebagai berikut:

1. Buat form baru  beri nama form3 dan masukan di dalam form tersebut satu buah 

label untuk informasi tampilan, dua buah trigger control command_button yang 

susunannya terlihat pada  gambar 5.2

2. Atur properti  tampilan dan control pada form tersebut yang terlihat  pada tabel 

5.1.

Tabel 5.1. Properti aplikasi server menunggu koneksi dari client

Kontrol Properti Nilai
Form3 Caption Server - Tri Daryanto
Label1 Name Label
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Caption Menunggu koneksi client
CommandButton Name

Caption

Command1

Reopen
CommandButton Name 

Caption

Command2

Keluar

3. Tampilkan  jendela  kode  dengan  klik-ganda  pada  form  dan  buatlah  prosedur-

prosedur sebagai berikut:

4.2.
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