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UDP memiliki karakteristik sebagai berikut :

 Connectionless (tanpa koneksi)
 Pesan-pesan UDP dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi

koneksi antara dua host yang hendak berukar informasi.

 Unreliable (tidak andal)
 Pesan-pesan UDP dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut

atau pesan acknowledgment.

UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah
protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam
jaringan yang menggunakan TCP/IP. Header UDP berisi field Source Process
Identification dan Destination Process Identification.
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DatagramSocket
Digunakan untuk membangun koneksi connectionless dengan protokol UDP.

Berikut adalah gambar interaksi Datagram.
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Method-method yang dimiliki oleh DatagramSocket

 DatagramSocket(int port)
 Kelas ini dapat digunakan untuk menyatakan penggunaan suatu nomor port

sebagai "pintu" untuk menerima koneksi dari client.

 DatagramSocket(int port, InetAddress laddr)
 Kelas ini membentuk koneksi dengan protokol UDP pada alamat IP lokal

tertentu dan pada nomor port tertentu.

 DatagramSocket()
 Kelas ini membentuk koneksi dengan protokol UDP pada alamat IP lokal

host dengan penentuan nomor portnya secara random berdasar tersedianya
nomor port yang dapat digunakan.
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Method-method yang dimiliki oleh DatagramSocket

 DatagramPacket(byte[] buf, int length)
 Kelas ini dapat digunakan untuk mengambil informasi. Constructor ini

membutuhkan sebuah array byte yang menjadi parameter pertama, yang
berfungsi untuk menyimpan data dan informasi ukuran data yang diterima.

 DatagramPacket(byte[] buf, int length,
InetAddress address, int port)
 Constructor ini digunakan untuk membuat paket Datagram yang akan

mengirim data. Constructor ini memerlukan informasi array byte yang akan
dikirim dan panjangnya, serta alamat dan port yang dituju.
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 UDP Server
 aplikasi jaringan yang menggunakan protocol UDP untuk melayani

permintaan dari aplikasi klien.

 Untuk membuat server UDP menggunakan DatagramSocket menerima object
DatagramPacket dari klien.

 Untuk membuat UDP server kita harus mengikuti langkah-langkah berikut :
 Membuat socket menggunakan DatagramSocket object.
 Membuat object dari DatagramPacket class dan menggunakan receive()

method to receive a message sent by a client.
 Membuat object dari DatagramPacket class dan menggunakan method

send() method to send a message to a client.
 Memulai server server dengan memanggil konstructor dari UDP server class

di method main().
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 UDP Client
 Aplikasi jaringan yang menggunakan protokol UDP untuk mengirimkan

permintaan dan menerima respon dari aplikasi server.

 Dalam aplikasi klien UDP, kita perlu membuat obyek DatagramSocket untuk
menerima pesan dari aplikasi server UDP.

 Untuk membuat aplikasi UDP klien kita perlu melakukan langkah-langkah
berikut :
 Membuat socket dan menggunakan obyek DatagramSocket object untuk

membangun koneksi dengan server.
 Membuat object dari DatagramPacket class dan menggunakan send()

method untuk mengirim pesan ke server.
 Membuat object dari DatagramPacket class dan menggunakan method

receive() untuk menerima pesan yang dikirim oleh server.

UDP Socket Programming
8

UDP vs TCP

 UDP : setiap kali suatu paket data dikirim, informasi socket pengirim dan
alamat socket tujuan turut dikirimkan.

TCP :  akan membuat setup koneksi dengan socket tujuan terlebih dulu,
setelah koneksi terbentuk, tidak dibutuhkan mengirimkan informasi soket
pengirim tiap kali data dikirimkan.

 UDP : memiliki batasan ukuran datagram (paket data) yang dikirimkan
sebesar 64 kb.

TCP : tidak memiliki batasan ini karena data-data dikirimkan sebagai aliran
data (stream),.
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Lanj.. UDP vs TCP

 UDP : merupakan protocol yang unreliable (tidak handal).
 Ketika paket data dikirimkan, UDP tidak mengecek kembali apakah data

yang dikirim sampai tujuan. Jadi dengan UDP tidak ada kepastian bagi sisi
pengirim bahwa datanya sudah sampai ke tujuan dengan keadaan baik.

TCP : adalah protocol yang reliable
 Menunggu konfirmasi dari pihak soket penerima, dan kalau perlu paket data

yang hilang akan dikirimkan kembali. Konsekuensinya adalah TCP
menimbulkan overhead lalulintas jaringan lebih tinggi dibanding UDP.


