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8. IP Broadcasting and IP Multicasting 
 ในบางครั้งการสื่อสารขอมูลในระบบเครือขายจะเปนไปในลักษณะของการกระจายขอมูลชุดเดียวกัน
ไปยังเครื่องปลายทางหลาย ๆ เครื่อง ซึ่งหากใชวิธีการในลักษณะดังที่ไดเรียนมาในครั้งกอน ๆ นั้นจะพบวาตองมี
การสงขอมูลเดียวกันซ้ําโดยมีจํานวนครั้งที่ตองสงเทากับจํานวนของเครื่องปลายทางที่ตองการรอรับขอมูล โดยถา
เครื่องปลายทางมีจํานวนมากและขอมูลที่จะทําการสงนั้นมีขนาดใหญก็อาจเกิดปญหาเกี่ยวกับ Bandwidth ได 
ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาวจึงมีการพัฒนาวิธีการสื่อสารขอมูลผานระบบเครือขายซึ่งสามารถสงขอมูลเพียงแค
ชุดเดียวแตสามารถสงไปถึงเครื่องปลายทางหลาย ๆ เครื่องได นั่นก็คือเทคนิคในการทํา IP Broadcasting และ IP 
Multicasting นั่นเอง 
 

8.1 IP Broadcasting 
 หลักการของการทํา IP Broadcasting นั้นก็คือการสง packets ของขอมูลไปยัง Address พิเศษ ซึ่งถูก
กําหนดใหเปน Broadcast Address ซึ่ง Broadcast Address นี้จะไมไดเปนหมายเลข IP ประจําเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ดังนั้นการจําสงขอมูลไปยัง Broadcast Address ไดนั้นจึงตองอาศัย UDP เปน Protocol ใน
การสื่อสาร 
 
8.1.1 Local and Global Broadcast 
 การ Broadcast นั้นจะสามารถกระทําไดผานทางการสง packets ขอมูลไปยัง Broadcast Address ดังที่ได
กลาวมาแลวขางตน สําหรับ Broadcast Address นั้นตามขอกําหนดที่เปนมาตรฐานจะกําหนดใหหมายเลข IP ซึ่งมี
หมายเลขเปน 1 หมดทุกตัวในเลขฐานสอง เปน Broadcast Address สําหรับ subnet นั้น เชน 
  IP: 161.246.xx.xx 
  Subnet: 255.255.0.0 
  Broadcast Address: 161.246.255.255 
 หรือ 
  IP: 161.246.10.xx 
  Subnet: 255.255.255.0 
  Broadcast Address: 161.246.10.255 
ซึ่งจะพบวา 255 = 11111111 ในเลขฐานสองนั่นเอง 
 ในสวนของ Broadcast Address นั้นยังสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ Local Broadcast และ 
Global Broadcast  

• Local Broadcast Address คือ หมายเลข IP ซึ่งใชเพื่อ Broadcast ขอมูลเฉพาะภายใน subnet นั้น ๆ เชน 
161.246.10.255 ก็จะใช Broadcast ขอมูลเฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งใชหมายเลข IP ในชวง 
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161.246.10.1 – 161.246.10.254 โดยที่เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นซึ่งอยูนอกวง (ใช IP อื่น
นอกเหนือจากในชวงดังกลาว เชน 161.246.11.222 เปนตน) จะไมสามารถรับ packet ที่ทําการ 
Broadcast ผาน IP 161.246.10.255 ได 

• Global Broadcast Address ตามทฤษฎีคือหมายเลข IP ซึ่งสามารถ Broadcast ขอมูล โดยที่เครื่องทุก
เครื่องที่ตออยูกับ Internet สามารถที่รับ/สง ขอมูลจาก Global Broadcast Address นี้ได โดย Global 
Broadcast Address ดังกลาวจะมีอยูเพียง 1 หมายเลข IP เทานั้นคือ 255.255.255.255 แตในทางปฏิบัติ
นั้นอุปกรณ Routers โดยทั่วไปจะทําการ Broadcast packets ขอมูลซึ่งระบุ Address เปน Global 
Broadcast เฉพาะภายใน subnet ที่เกี่ยวของกับตัว Routers นั้นรับผิดชอบเทานั้น ทั้งนี้ก็เพื่อเปน
มาตรการปองการการ flood ขอมูลผานทาง Global Broadcast Packets ไปยังเครือขาย Internet โดยรวม 

 

8.1.2 Broadcasting via C# 
 ใน C# เองนั้นก็มีความสามารถในการสราง Socket เพื่อทํางานเกี่ยวกับการ Broadcast ขอมูล โดย 
Socket ซึ่งจะใช Broadcast นั้นจะแตกตางจาก Socket ทั่วไปตรงสวนของการ Set Option ของ Socket ผานทาง 
method SetSocketOption() ดังในโปรแกรม Broadcst.CS ดานลาง 
 
ตัวอยางโปรแกรม 8.1 

 
 
 
 

using System; 
using System.Net; 
using System.Net.Sockets; 
using System.Text; 
 
class Broadcst 
{ 
   public static void Main() 
   { 
      Socket sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, 
ProtocolType.Udp); 
      IPEndPoint iep1 = new IPEndPoint(IPAddress.Broadcast, 9050); 
      IPEndPoint iep2 = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("192.168.1.255"), 9050);
 
      string hostname = Dns.GetHostName(); 
      byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes(hostname); 
 
      sock.SetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket, 
SocketOptionName.Broadcast, 1); 
      sock.SendTo(data, iep1); 
      sock.SendTo(data, iep2); 
      sock.Close(); 
   } 
} 
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ขอสังเกต 
• การทํา IP broadcasting จะกระทําผาน connectionless socket 
• ในการสราง Socket เพื่อใชงานแบบ Broadcast จะตองมีการใสคา parameter ที่ 2 ของ Method 

SetSocketOption() เปน SocketOptionName.Broadcast มิเชนนั้นแลวโปรแกรมจะเกิด Error 
• สําหรับ IPAddress.Broadcast (สวนที่แรเงาในตัวอยางโปรแกรม Broadcst.CS) นั้นจะหมายถึง Global 

Broadcast Address (255.255.255.255)  
โปรแกรม Broadcst.CS นั้นเปนโปรแกรมสําหรับใชสงขอมูลไปยัง Broadcast Address ทั้งที่เปน Global และ 
Local สําหรับโปรแกรมที่ใชรับ Broadcasted Packets จะมีลักษณะดังนี้ 
 

 
 
จะพบวาโปรแกรมสําหรับใชรับ Broadcast Packets นั้นไมแตกตางจากโปรแกรมประเภทที่ใชการเชื่อมตอแบบ 
Connectionless Socket ทั่ว ๆ ไป 
 
 

using System; 
using System.Net; 
using System.Net.Sockets; 
using System.Text; 
 
class RecvBroadcst 
{ 
   public static void Main() 
   { 
      Socket sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 
                      SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); 
      IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9050); 
      sock.Bind(iep); 
      EndPoint ep = (EndPoint)iep; 
      Console.WriteLine("Ready to receive..."); 
 
      byte[] data = new byte[1024]; 
      int recv = sock.ReceiveFrom(data, ref ep); 
      string stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); 
      Console.WriteLine("received: {0}  from: {1}", 
                            stringData, ep.ToString()); 
 
      data = new byte[1024]; 
      recv = sock.ReceiveFrom(data, ref ep); 
      stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); 
      Console.WriteLine("received: {0}  from: {1}", 
                            stringData, ep.ToString()); 
      sock.Close(); 
   } 
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8.1.3 Example of using Broadcast Technique 
 ตัวอยางที่ชัดเจนของการนําเอาเทคนิคเกี่ยวกับ Broadcast มาใชงานไดแกการใชงานเพื่อ Advertise a 
Server โดยตัว Server นั้นจะทําการสง Broadcast packets ไปยัง Broadcast Address เปนระยะ ๆ (โดยปกติที่นิยม
ใชงานกันคือทุก ๆ 1 วินาที) โดยเครื่องลูกขายที่ตองการใช service บนเครื่อง server ดังกลาวจะเปด UDP port 
(ตามที่กําหนด) เพื่อรอรับขอมูล เมื่อเครื่องลูกขายไดรับ broadcast packet จาก server ก็จะทราบไดวา server 
ดังกลาว exist และสามารถ request service ได 
 

8.2 IP Multicasting 
 จากหัวขอที่ผานมา (IP Broadcasting) นั้นจะไดวา การทํา IP Broadcasting นั้นจะจํากัดอยูที่การ 
broadcast เฉพาะภายใน subnet เดียวกันเทานั้น ไมสามารถทําการสง Packets เพื่อ Broadcast ขาม subnet ได แมวา
จะมีการกําหนด Global Broadcast Address ขึ้นมาก็ตาม แตก็ไมสามารถใชงานเพื่อทําการ Broadcast ทั่วทั้ง 
Internet ไดจริงในทางปฏิบัติ เพื่อปองกันการ flood packet ทาง Global Broadcast Address นั่นเอง ดังนั้นจึงไดมี
การคิดคนวิธีการที่จะสงขอมูลเพียงชุดเดียวแตใหผูรับซึ่งอยูตาง subnet สามารถรับขอมูลนั้นไดดวย วิธีการ
ดังกลาวนั้นก็คือการทํา Multicasting นั่นเอง 
 โดยในการทํา Multicast นั้นจะทําการกําหนด IP ซึ่งเปน Multicast Address ตาง ๆ เปนชวง ๆ และแตละ
ชวงจะมีการกําหนดวัตถุประสงคเอาไวเฉพาะ ดังแสดงในตาราง 
 
ตาราง 8.1 ชวง IP สําหรับ Multicast 
Range Assignment 
224.0.0.0-224.0.0.255 Local Network control block 
224.0.1.0-224.0.1.255 Inter-network control block 
224.0.2.0-224.0.255.0 AD-HOC block 
224.1.0.0-224.1.255.255 ST Multicast groups 
224.2.0.0-224.2.255.255 SDP/SAP block 
224.252.0.0-224.255.255.255 DIS Transient block 
225.0.0.0-231.255.255.255 Reserved 
232.0.0.0-232.255.255.255 Source-specific multicast block 
233.0.0.0-233.255.255.255 GLOP block 
234.0.0.0-238.255.255.255 Reserved 
239.0.0.0-239.255.255.255 Administratively scoped block 
 
 โดยในชวง IP ตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นมาดังในตารางขางตนนี้ ยังไดกําหนดลงไปอีกดวยวาแตละหมายเลข 
IP นั้นใชสําหรับงานอะไร เชน IP Address 224.0.0.1 และ 224.0.0.2 ในชวงของ Local Network control block 
(224.0.0.0-224.0.0.255) นั้น จะเปน IP Address ที่สงวนไวสําหรับใหอุปกรณ Routers ใชสําหรับสงขอมูล
เกี่ยวกับ Multicast Group ระหวางกันเทานั้น เปนตน 
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8.2.1 Multicast Techniques 
 ในปจจุบันเทคนิคในการควบคุมการสื่อสารขอมูลผานระบบเน็ตเวิรคแบบ Multicast มีอยูดวยกัน 2 วิธี 
คือ 

• Peer to peer เปนวิธีซึ่งเครื่องทุกเครื่องที่ตองการสื่อสารแบบ Multicast มีสิทธิ์ในการรับและสงขอมูล
เทา ๆ กัน และโดยปกติแลวดวยเทคนคินี้จะไมสามารถปองกันเครื่องภายนอกทําการลงทะเบียนเพื่อเปน
สมาชิกของ Multicast group ได กลาวคือเครื่องคอมพิวเตอรใด ๆ ในซึ่งเชื่อมตออยูกับ Internet สามารถ
สมัครเปนสมาชิกของ Multicast group ได และทุกเครื่องที่เปนสมาชิกมีสิทธิ์รับขอมูลที่ Multicast ได
โดยไมมีการยกเวนนั่นเอง 

• Central server เปนวิธีการซึ่งใชเครื่อง server เครื่องหนึ่งในการควบคุม Multicast group โดยเครื่อง
คอมพิวเตอรใดที่ตองการจะสมัครเปนสมาชิกของ Multicast group จะตองรองขอสถานภาพสมาชิกจาก
เครื่อง server ที่ควบคุมกลุมกอน หากการรองขอสําเร็จก็จะไดรับขอมูล หากไมสําเร็จก็จะไมสามารถ
ไดรับ Multicast packet  สําหรับเทคนิคการ Multicast แบบ Central server นี้จะไมสามารถใชไดบน IP 
Network หากแตในปจจุบันจะมีเพียงโครงขาย ATM เทานั้นที่สนับสนุนเทคนิคการ Multicast ใน
รูปแบบนี้ 

 
8.2.2 การทํา Multicast 
 โดยปกติอุปกรณ Router จะไมสง Multicast Packet ขาม subnet เพราะฉะนั้นเพื่อใหสามารถรับ 
Multicast Packets ไดตองมีกรรมวิธีพิเศษเพิ่มเติมเขามา นั่นคือกอนที่จะการรับ Multicast Packet เครื่องที่ตองการ
รับ Multicast Packets นั้นจะตองเขาเปนสมาชิกของ Multicast group กอน โดยในการสมัครเขาเปนสมาชิกของ 
Multicast group นั้น จะตองมีการสง IGMP (Internet Group Management Protocol) ไปยังอุปกรณ Router ที่
รับผิดชอบ subnet นั้น (local router) เพื่อทําการสมัครเขาเปนสมาชิกของ Multicast Group กอน โดยในการสง 
IGMP ไปยัง Local Router นั้นก็เพื่อลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องนั้นไวกับ Local Routers วาตองการจะ
รับ Multicast Packets จาก Address ใด รวมทั้งเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรนั้นสง Multicast Packets ออกไป อุปกรณ 
Router จะไดทําการ Route Packets นั้น ๆ ขาม subnet เมื่อตองการจะหยุดการรับ Multicast Packets จะตองสง 
IGMP ไปยัง Local Router เพื่อยกเลิกการลงทะเบียนเขาใชบริการ Multicast Group 
 
8.2.3 IP Multicast supported in C# 
 C# จะสนับสนุนการสราง Socket สําหรับการทํา Multicast ผานทางการใช method SetSocketOption() 
โดยการทํางานแบบ Multicast นี้จะกระทําบนชั้นของ IP ดังนั้น parameter ตัวแรกของ class SetSocketOption() 
จะตองเปน SocketOptionLevel.IP สวน parameter ตัวที่ 2 จะบงบอกถึงวาตองการจะลงทะเบียนหรือถอนการ
ลงทะเบียนเขาใชงาน Multicast Group คือ SocketOption.Addmembership สําหรับการลงทะเบียน และ 
SocketOption.Dropmembership สําหรับการถอนการลงทะเบียน รูปแบบของ parameter ตัวที่ 3 ที่จะสงใหกับ 
method SetSocketOption() นั้นจะตองเรียกใช class MulticastOption() ซึ่ง MulticastOption นี้ จะมี constructor 
ของ 2 แบบดังนี้ 
 
 MulticastOption(IPAddress) 
 MulticastOption(IPaddress1, IPAddress2) 
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โดยในรูปแบบแรก IPAddress จะเปน IP Address ของ Multicast Group ที่ตองการจะสมัครเขารับการ service 
สวนในรูปแบบที่ 2 IPAddress1 จะเปน IP Address ของ Multicast Group และ IPAddress2 จะเปน IP Address 
ของอุปกรณเช่ือมตอเน็ตเวิรคที่ตองการใชรับ Multicast Packets สวนรูปแบบการใชงาน SocketOption() เพื่อ
สราง Multicast Socket มีดังนี้ 
 
 x.SocketOption(SocketOptionLavel.IP, SocketOptionName.Addmembership, 
  new MulticastOption(IPAddress.Parse(“161.246.4.120”))) 
 
โปรแกรม 8.2 ตัวอยางการรับขอมูล Multicast 

 
 
ในการทํางานของโปรแกรมนี้ เมื่อเริ่มตนทํางาน จะมีการสง IGMP 2 packets เพื่อทําการลงทะเบียนรับขอมูลจาก 
Multicast group โดย IGMP 2 packets นั้นจะเปนการสงโดยอัตโนมัติจาก .NET Network Library และเมื่อจบการ
ทํางานของโปรแกรมก็จะมีการสง IGMP โดยอัตโนมัติจาก .NET Network Library ไปยัง Local Router อีก
เชนกันเพื่อยกเลิกการรับขอมูลจาก Multicast Group โดยทั้งนี้ IGMP ที่สงไปเพื่อยกเลิกนั้นจะสงไปยัง ALL-
Routers-Mcast.Net ซึ่งก็คือ IP Address 244.0.0.2 ซึ่งเปน Special Router control multicast group 
 
 
 

using System; 
using System.Net; 
using System.Net.Sockets; 
using System.Text; 
 
class MultiRecv 
{ 
   public static void Main() 
   { 
      Socket sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, 
ProtocolType.Udp); 
      Console.WriteLine("Ready to receive..."); 
 
      IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9050); 
      EndPoint ep = (EndPoint)iep; 
      sock.Bind(iep); 
      sock.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, SocketOptionName.AddMembership, 
            new MulticastOption(IPAddress.Parse("224.100.0.1"))); 
 
      byte[] data = new byte[1024]; 
      int recv = sock.ReceiveFrom(data, ref ep); 
      string stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv); 
      Console.WriteLine("received: {0}  from: {1}", stringData, ep.ToString()); 
      sock.Close(); 
   } 
} 
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ขอควรระวังในการทํางานกับ Multicast Socket 
• การ call SetSocketOption() จะตองกระทําหลังจาก Bind() แลวเสมอ 
• เมื่อ Socket ที่สรางขึ้นนั้นเปนสมาชิกของ Multicast group แลว ขอมูลซึ่งรับเขามาโดยการเรียกใช 

ReceiveFrom() นั้นจะเปนหนึ่งในขอมูลตอไปนี้ 
o ขอมูลซึ่งถูกสงมายัง Endpoint ซึ่ง Bind ไวโดยตรง 
o ขอมูลซึ่งสงผานมาทาง Multicast group IP ที่ระบุไวใน MulticastOption และ port ซึ่งระบุใน 

IPEndPoint object. 
o ขอมูลซึ่ง Broadcast สําหรับ port ที่ระบุนั้น 

 
โปรแกรม 8.3 โปรแกรมสําหรับสงขอมูลไปยัง Multicast group 

 
 
จะพบวาโปรแกรมสําหรับการสงขอมูลไปยัง Multicast group นั้นไมมีอะไรซับซอน เปนไปในลักษณะเดียวกัน
กับการสงขอมูลผาน connectionless socket ธรรมดา ไมมีการใช SetSocketOption() แตอยางใด ไมตอง Bind() 
เพียงแตระบุปลายทางใน SendTo() ใหเปน IP Address ของ Multicast group 
 
8.2.4 Multicast TTL value 
 โดยปกติคา TTL (Time to Live) ของ Multicast packet ที่สงออกไปจะมีคา default เปน 1 ซึ่งหมายความ
วา packet นั้นจะไมถูก Forward โดยอุปกรณ Router ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาโดย default แลว Socket class 
สามารถสงขอมูลแบบ Multicast ได แตจํากัดอยูแคใน subnet เดียว (เพราะTTL =1) ดังนั้นหากตองการให 
Multicast packets นั้นสามารถสงขาม subnet ไดดวยก็จําเปนตอเพิ่มคา TTL นี้ใหมากขึ้น คา TTL ดังกลาว 
สามารถกําหนดไดผานทาง method SetSocketOption() ดังนี้ 
 

using System; 
using System.Net; 
using System.Net.Sockets; 
using System.Text; 
 
class MultiSend 
{ 
   public static void Main() 
   { 
      Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 
SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); 
      IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("224.100.0.1"), 9050); 
       
      byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes("This is a test message"); 
      server.SendTo(data, iep); 
      server.Close(); 
   } 
} 
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 s.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, SocketOptionName.MulticastTimeToLive, xx) 
 
โดย xx เปนคา TTL ที่ตองการจะ set แตการจะเรียกใชงาน SetSocketOption() ไดจะตองมีการ bind กอน ดังนั้น
หากตองการให Multicast Packets สามารถสงผานไปไดหลาย subnet ก็จะตองแกไขโปรแกรมเปนดังนี้ 
 
โปรแกรม 8.4 ตัวอยางการกําหนดคา TTL ในโปรแกรม 

 
 
ซึ่งจากโปรแกรมขางตน Multicast Packet ที่สงออกไปจะมีคา TTL เปน 50 นั่นก็หมายถึง Multicast Packet นั้นจะ
เดินทางไปไดถึง 50 hops กอนที่จะถูก drop ไป 
 
8.2.5 Multicast with C# UdpClient class 
 การสง/รับขอมูลจาก Multicast group นั้นสามารถกระทําไดโดยใช UdpClient class เชนเดียวกันกับการ
สราง socket ขึ้นมา ดังในหัวขอกอนหนา 
 สําหรับขั้นตอนการรับ/สงขอมูลแบบ Multicast โดยใช UdpClient class นั้นก็ยังคงมีขั้นตอน
เชนเดียวกันกับแบบ Socket คือตองมีการลงทะเบียนเขา Multicast group เมื่อตองการรับ Multicast packets และ
เมื่อสิ้นสุดหรือไมตองการรับ Multicast packet อีกตอไปก็ตองถอนการลงทะเบียน 

using System; 
using System.Net; 
using System.Net.Sockets; 
using System.Text; 
 
class NewMultiSend 
{ 
   public static void Main() 
   { 
      Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 
SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); 
      IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9051); 
      IPEndPoint iep2 = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(“224.100.0.1”), 9050); 
      server.Bind(iep); 
       
      byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes("This is a test message"); 
      server.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP,  
 SocketOptionName.AddMembership, new 
 MulticastOption(IPAddress.Parse(“224.100.0.1”))); 
      server.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, 
 SocketOptionName.MulticastTimeToLive, 50); 
      server.SendTo(data, iep2); 
      server.Close(); 
   } 
} 
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 ใน UdpClient class นั้นมี method อยู 2 methods ที่ทําหนาที่ในการลงทะเบียนและถอนการลงทะเบียน
จาก Multicast group ดังนี้ 

• JoinMulticastGroup(GroupAddress) เปนการลงทะเบียนเพื่อรับขอมูลจาก Multicast group ที่สงขอมูล
ผานทาง GroupAddress ในการใชงาน method นี้จะตองมีการระบุ port เปน parameter ใหกับ UdpClient 
ต้ังแตแรก มิฉะนั้น method นี้จะ fail 

• DropMulticastGroup(GroupAddress) เปนการถอนทะเบียนออกจาก Multicast group ที่ใช IP 
GroupAddress 

 
โปรแกรม 8.5 ตัวอยางโปรแกรมรับ Multicast packets โดยใช UdpClient 

 
 
โปรแกรม 8.6 ตัวอยางการสง Multicast packet โดยใช UdpClient 

 

using System; 
using System.Net; 
using System.Net.Sockets; 
using System.Text; 
 
class UdpClientMultiRecv 
{ 
   public static void Main() 
   { 
      UdpClient sock = new UdpClient(9050); 
      Console.WriteLine("Ready to receive..."); 
 
      sock.JoinMulticastGroup(IPAddress.Parse("224.100.0.1"), 50); 
      IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0); 
      byte[] data = sock.Receive(ref iep); 
      string stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, data.Length); 
      Console.WriteLine("received: {0}  from: {1}", stringData, iep.ToString()); 
      sock.Close(); 
   } 
} 

using System; 
using System.Net; 
using System.Net.Sockets; 
using System.Text; 
 
class UdpClientMultiSend 
{ 
   public static void Main() 
   { 
      UdpClient sock = new UdpClient(); 
      IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("224.100.0.1"), 9050); 
      byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes("This is a test message"); 
      sock.Send(data, data.Length, iep); 
      sock.Close(); 
   } 
} 


