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Microsoft ® Multipoint 
TM

 SDK merupakan sebuah framework yang menyediakan lingkungan 

pengembangan dimana para developer dapat mengembangkan aplikasi yang memungkinkan 

hingga 250 mouse secara simultan bekerja dalam satu komputer. Multipoint SDK terutama 

digunakan untuk membangun aplikasi edukasi untuk sekolah-sekolah yang memiliki 

keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi sehingga makin banyak siswa-siswa yang dapat  

bersentuhan dengan komputer. Pilot program ini sudah diujicobakan di India oleh Microsoft 

Research menunjukkan manfaat dari teknologi ini untuk beberapa subjek, teknologi 

pembelajaran kolaboratif seperti Mutlipoint meningkatkan proses pembelajaran jika 

dibandingkan dengan skenario satu siswa satu komputer. 

 

Tulisan ini diperuntukkan bagi Anda yang ingin mengenal dan menggunakan Microsoft 

Multipoint 
TM

  SDK untuk meng-enhance aplikasi sehingga memungkinkan penggunaan 

secara bersama-sama pada satu waktu. Ebook ini bisa dijadikan fondasi awal untuk belajar 

menggunakan Microsoft Multipoint 
TM

  SDK . Pembaca sebaiknya sudah mengerti bahasa 

programming C#. Pembaca juga minimal sudah pernah membuat project Visual Studio,dan 

memahami dasar-dasar WPF. 

 

 

Apa Yang Dapat Dipelajari 

 Sekilas Pemrograman XAML 

 Kontrol pada WPF 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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 Penggunaan Image dalam WPF 

 Menggunakan Visual Studio .NET 

 Menggunakan Microsoft Multipoint 
TM

  SDK 

 Membuat game sederhana seperti card memory game 

 
 

Card Guess (Tebak Kartu) 
Dalam ebook ini kita akan coba membahas sebuah game yang merupakan modifikasi dari game 

memory sederhana. Beberapa dari kita mungkin pernah memainkan game memory dimana 

terdapat satu gambar sebagai soal, dan beberapa gambar tertutup sebagai pilihan jawaban. Tugas 

kita adalah mencari gambar yang bersesuaian dengan soal, sambil mengingat posisi jika gambar 

tersebut sebelumnya sudah pernah terbuka atau tidak.  

 

 
Figure 1 Memory Game 

http://www.wellcraftedsoftware.com/images/screenMemoryGame.jpg 

 

Pada game tebak kartu ini, gambar yang tertutup akan selalu diacak sehingga posisinya akan 

berubah setiap kali pergantian soal. Tentu saja hal ini akan membuat kemungkinan  kita 

memilih gambar yang benar menjadi semakin kecil. Karena itu, ketimbang mengingat, proses 

yang dilakukan pada game ini lebih pada menebak, guess. Dan, tentu saja, kita akan 

membuatnya lebih menarik. Kita akan membuat game ini menjadi mode multiplayer. Akan 

tetapi bukan multiplayer yang biasa, karena kita akan membawa konsep multiplayer ini ke level 

selanjutnya, sehingga dapat dimainkan oleh lebih dari satu orang pada saat bersamaan walau 

hanya tersedia satu komputer saja. 

 

 

Pembuatan Layout Permainan 
Sebelum memulai pekerjaan menulis kode ada baiknya sejenak, kita mendesain tampilan 

permainan kita. 

 

Desain Layout 

http://www.wellcraftedsoftware.com/images/screenMemoryGame.jpg
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Agar sederhana maka saya membuat layout game tebak kartu menjadi seperti di bawah ini, dan 

tentu saja Anda dapat membuatnya menjadi lebih bagus dan rapi.  

 
Figure 2 Desain Layout Permainan 

 

Game kartu tebakan akan terdiri dari enam pilihan kartu saja, akan tetapi tentu dapat dengan 

mudah dikembangkan lebih lanjut untuk jumlah yang lebih banyak. ScorePanel adalah tempat 

untuk meletakkan nilai pemain sepanjang permainan. Soal adalah tempat gambar soal yang 

ditanyakan. Counter untuk menunjukkan jumlah waktu yang tersedia untuk menebak. 

 

Memulai Project 

Sekarang saatnya kita memulai project game ini. Saya menggunakan Visual C# 2008 Express 

Edition sebagai kakas pengembangan. 

 

Pilih File->New Project 

Template : WPF Application 

Name : MultipointCardGuess 
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Penggunaan Stack Panel 

WPF menyediakan beberapa jenis panel untuk menampung elemen-elemen WPF lainnya. Pada 

game ini saya menggunakan kontrol StackPanel sebagai komponen root. StackPanel  pada WPF 

merupakan panel yang simple dan berguna jika kita ingin menumpuk elemen anak bersebelahan 

atau berjajar (tergantung orientasinya). 

 

Buka file Window1.xaml  

 

 

Kita dapat melakukan layouting dengan drag and drop style,atau dengan menulis tag-tag XAML. 

Saya menyukai cara yang kedua. Karena cara ini hampir mirip ketika kita sedang memrogram 
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HTML biasa. Pada jendela XAML, tuliskan kode ini : 

 

<Window x:Class="MultipointCardGuess.Window1" 

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

    Title="Window1" Height="768" Width="1024"> 

    <StackPanel Orientation="Vertical" x:Name="Root"> 

    <!--Akan dimodifikasi lebih lanjut--> 

         

    </StackPanel> 

</Window> 

 

Kita lengkapi layout game sesuai dengan desain yang sudah dibuat. 
<StackPanel Orientation="Vertical" x:Name="Root"> 

 <StackPanel Orientation="Horizontal"  

    HorizontalAlignment="Center"  

    x:Name="PanelAtas"  

    Height="200"> 

 <Image Margin="20,0,20,0"      

   x:Name="Soal"  

   Stretch="Fill"  

   Height="200"> 

  </Image> 

 <TextBlock  Margin="20"  

    VerticalAlignment="Center"  

    FontSize="70"  

    x:Name="Counter"  

    MinWidth="200">Counter</TextBlock> 

 <Button Margin="20"  

    Width="200"  

    Height="100"  

    FontSize="40">Play</Button> 

 </StackPanel> 

        <!--Akan dimodifikasi lebih lanjut--> 

</StackPanel> 

 

Untuk gambar soal ,kita menambahkan elemen Image . Untuk informasi counter kita tambahkan 

elemen TextBlock dan untuk tombol kita tambahkan elemen Button . Kemudian atur property 

masing-masing elemen. Dapat juga melalui jendela Properties. 
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Untuk refreshing mari coba kita lihat hasil desainnya dengan F5.  

 

Belum terlalu menarik memang, tapi tidak apa-apa, karena kita baru saja memulai project ini. 

Baik sekarang lanjutkan kembali desain layoutnya. 

 

  

Penggunaan Wrap Panel 

Jika ada yang bertanya-tanya kenapa ScorePanel dan bagian Kartu Tebakan belum kita sentuh 

sama sekali, itu memang sebuah kesengajaan. Untuk kedua bagian ini, kita akan menggunakan 

panel WPF lainnya, yaitu WrapPanel . WrapPanel  mirip dengan StackPanel tetapi WrapPanel 

tidak  hanya menumpuk seluruh elemen anak menjadi satu baris, tetapi secara otomatis akan 

mengatur elemen anak ke baris baru jika tidak ada ruang yang tersisa (sesuai orientasinya). 

WrapPanel  biasa digunakan untuk menempatkan elemen anak yang ukurannya seragam. 
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Karena itu, sesuai sekali untuk menempatkan kartu tebakan dan score panel. 

Sekarang kode lengkap untuk layout kita adalah : 

 
<Window x:Class="MultipointCardGuess.Window1" 

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

    Title="Window1" Height="768" Width="1024"> 

    <StackPanel Orientation="Vertical"  x:Name="Root"> 

        <StackPanel Orientation="Horizontal"  

HorizontalAlignment="Center"  

x:Name="PanelAtas"  

Height="200"> 

            <WrapPanel  Margin="10,0,10,0"  

x:Name="Score"   

Width="600"></WrapPanel> 

            <Image  Margin="10,0,10,0"  

x:Name="Soal"  

Stretch="Fill"  

Height="200"></Image> 

            <StackPanel  Orientation="Vertical"> 

                <TextBlock Margin="10"  

VerticalAlignment="Center"  

FontSize="60"  

x:Name="Counter"  

Width="50">0</TextBlock> 

                <Button  Margin="10"  

Width="150"  

Height="50"  

FontSize="36">Play</Button> 

            </StackPanel> 

        </StackPanel> 

        <WrapPanel   Orientation="Horizontal"  

HorizontalAlignment="Center"  

x:Name="PanelBawah"  

Height="468"></WrapPanel> 

        <!--Akan dimodifikasi lebih lanjut--> 

    </StackPanel> 

</Window> 

 

Perhatikan posisi dimana saya menempatkan elemen WrapPanel. Saya juga melakukan 

modifikasi posisi dan ukuran TextBlock dan Button sehingga sekarang layout kita menjadi 

sebagai berikut : 
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Untuk sementara, desain layout kita hentikan dan kita akan membuat kartu-kartu tebakan untuk 

melengkapi komponen-komponen dari game tebak kartu ini. 
 

Penggunaan User Control 
 

Nah, sekarang kita akan membuat kartu tebakan sebagai kontrol baru agar dapat dipakai 

berkali-kali dalam project ini. WPF menyediakan dua cara untuk membuat kontrol baru, yaitu 

dengan menggunakan UserControl dan CustomControl. UserControl memberikan kebebasan 

kepada kita untuk membuat suatu kontrol yang terdiri dari beberapa kontrol yang sudah ada, 

namun kita tidak dapat mengatur style dan template kontrol baru yang dihasilkan. 

CustomControl adalah cara yang disarankan untuk membangun library kontrol baru, karena 

dapat diatur style dan templatenya. Nantinya akan saya jelaskan mengapa kita harus membuat 

kartu tebakan sebagai usercontrol ketimbang menggunakan kelas Image yang sudah disediakan 

WPF. 

 

Membuat Kartu Sebagai User Control 

 

Untuk membuat usercontrol, pada jendela Solution Explorer, klik kanan  -> Pilih Add -> 

User Control 
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Akan muncul jendela dialog, beri nama UserControl ini, Card.xaml. 

 
 

Card, akan terdiri dari sebuah Image, yang ukurannya kita sesuaikan dengan ruang yang 

tersedia pada layout permainan kita. Ubah kode XAML file Card.xaml menjadi seperti berikut 

ini. 
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<UserControl x:Class="MultipointCardGuess.Card" 

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

    Height="200" Width="200"> 

    <Canvas x:Name="Root"> 

        <Image  x:Name="Gambar"  

Height="200"  

Width="200"  

Stretch="Fill"></Image>         

    </Canvas> 

</UserControl> 

 

Pembuatan kartu ini belum selesai, nantinya kita akan melakukan beberapa modifikasi, 

khususnya pada code-behind file dari Card ini. Sekarang kita teruskan pekerjaan kita untuk 

membuat UserControl lain yang akan kita perlukan, yaitu ScorePanel. 

 

Membuat Score Panel 

ScorePanel berguna untuk menampilkan nilai yang didapatkan oleh para pemain ketika 

melakukan tebakan terhadap kartu. Untuk itu , kita membutuhkan dua buah TextBlock 

masing-masing untuk nama dan nilai dan sebuah shape Ellipse. Keberadaan shape nanti akan 

jelas pada waktunya, untuk sementara silahkan dibuat saja terlebih dahulu. 

Pada jendela Solution Explorer, kembali klik Kanan -> Pilih Add New -> User Control,  kali 

ini beri nama ScorePanel.xaml . Lalu modifikasi kode XAML file tersebut. 

 

<UserControl x:Class="MultipointCardGuess.ScorePanel" 

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

    Height="100" Width="200"> 

    <StackPanel x:Name="Root" Orientation="Horizontal"> 

        <Ellipse  Margin="0,0,5,0"  

x:Name="Id"  

Height="40"  

Width="40"></Ellipse> 

        <TextBlock  Margin="5,0,5,0"  

x:Name="Name"  

FontSize="16"  

MinWidth="120" 

VerticalAlignment="Center"></TextBlock> 

        <TextBlock  Margin="5,0,0,0"  

x:Name="Nilai"  

FontSize="16"  

MinWidth="20" 

VerticalAlignment="Center"></TextBlock> 

    </StackPanel> 

</UserControl> 
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Finalisasi Layout 

 

Sekarang kita dapat meneruskan pekerjaan desain layout yang tertunda, bagi yang sudah tidak 

sabar ingin segera coding, harap bersabar  

Card akan kita susun pada bagian yang sudah kita tentukan. Untuk menggunakan UserControl 

yang kita buat, kita harus menambahkan referensi pada kode XAML. Untuk melakukannya pada 

definisi file tambahkan referensi dengan mengetikkan 

xmlns:<nama_acuan>=”<nama_assembly”> 

 

 

Untuk memanggil kontrol tersebut, lakukan dengan cara <nama_acuan:nama_kontrol> 

</<nama_acuan:nama_kontrol><nama_acuan:nama_kontrol> 

 

Saya memutuskan untuk menggunakan delapan kartu (dikarenakan ruang yang masih tersisa, 

rencana dari enam kartu kita ubah menjadi delapan kartu). Tentu saja jumlah kartu dapat 

dikembangkan lebih jauh lagi. Modifikasi kode Window1.xaml hingga menjadi seperti dibawah 

ini : 
<WrapPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center" 

x:Name="PanelBawah" Height="468"> 
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            <local:Card Margin="15"></local:Card> 

            <local:Card Margin="15"></local:Card> 

            <local:Card Margin="15"></local:Card> 

            <local:Card Margin="15"></local:Card> 

            <local:Card Margin="15"></local:Card> 

            <local:Card Margin="15"></local:Card> 

            <local:Card Margin="15"></local:Card> 

            <local:Card Margin="15"></local:Card> 

</WrapPanel> 

 

Sekarang layout game akan menjadi seperti ini,sudah mirip dengan desain awal bukan ? 

 

 

Menggunakan Image pada WPF 

 

Selanjutnya,kita akan mulai bermain-main dengan gambar untuk mengisi kartu-kartu tebakan 

kita. Untuk bermain gambar, kita akan memanfaatkan kelas Image pada WPF. Nah, tentunya 

kita harus menyediakan file gambar sebanyak kartu yang mau kita gunakan, sehingga dalam 

game  ini minimal harus terdapat delapan gambar. Bekerja dengan file gambar, terdapat dua 

pendekatan yang bisa kita lakukan. 

 

Gambar sebagai Resource Project 

Ini merupakan cara yang paling simpel. Untuk jumlah gambar yang tidak terlalu besar maka 

cara ini dapat kita gunakan. Tetapi sebaiknya tidak dilakukan untuk aplikasi yang menggunakan 

gambar dalam jumlah yang cukup banyak. Karena jika kita menyimpan gambar sebagai 

resource project, maka file tersebut ikut di-compile dan ukuran aplikasi bisa membengkak. 

Untuk melakukannya, pertama-tama kita harus menambahkan file Resource ke dalam project. 

Pada jendela Solution Explorer, klik Kanan -> pilih Add -> New Item. Pilih template Resource 
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File, kita beri nama GameResource. 

 
 

Buka file GameResource tersebut. Pilih Add Resource ->Add Existing File 

 
 

Lalu pilih gambar-gambar yang ingin kita masukkan ke dalam project. Setelah gambar dipilih 

maka akan terbentuk folder Resources secara otomatis pada project kita.  
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Saya memutuskan untuk menggunakan gambar-gambar pemain klub favorit sepakbola saya, 

Juventus. Tentu saja anda bebas menggunakan gambar sesuai dengan keinginan anda 

masing-masing. 

 

 

Mengakses File sebagai Resource Project 

Untuk mengakses file-file gambar yang sudah kita pilih caranya sangat mudah. Kita tinggal 

memanggil kelas file Resource dan, memilih file yang kita inginkan. 
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Secara internal, file resource kita disimpan dalam format Bitmap. Apabila kita mengembangkan 

aplikasi WinForm biasa, hal ini tidak akan menjadi kendala. Namun, game kartu yang kita 

inginkan sejauh ini kita bangun dalam WPF. Kelas Image pada WPF memiliki properti 

ImageSource, yang bertipe BitmapImage. Untuk itu kita butuh fungsi helper agar dapat 

mengkonversi resource yang kita miliki. 

 

Agar tidak terjebak dalam pemikiran “fungsi ini harus kita taruh dimana”, mari kita buat satu 

kelas sebagai kelas Utility untuk menyimpan fungsi-fungsi yang digunakan dalam aplikasi ini. 

Pada jendela solusi, klik Kanan -> Add New -> Pilih Class 
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Kita beri nama kelas ini Utility.cs. 

 

Fungsi yang kita miliki sebaiknya kita buat static agar dapat dipanggil tanpa kelas ini 

dikonstruksi terlebih dahulu.  

 

public static BitmapImage 

ConvertBitmapToBitmapImage(System.Drawing.Bitmap b) 

        { 

            BitmapImage bmpimg = new BitmapImage(); 

 

            System.IO.MemoryStream memStream = 

                    new System.IO.MemoryStream(); 

            bmpimg.BeginInit(); 

            b.MakeTransparent(System.Drawing.Color.White); 

            b.Save(memStream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png); 

            bmpimg.StreamSource = memStream; 

            bmpimg.EndInit(); 

            return bmpimg; 

        } 

 

 

Ternyata masih terdapat Error pada kode kita karena assembly kelas BitmapImage belum kita 

acu.  Deklarasikan referensi System.Windows.Media.Imaging agar tidak terjadi kesalahan. 

 
 

 

Fungsi Selektor Image 

Sekarang kita akan menambahkan fungsi baru ke dalam kelas Utility kita. Sejauh ini kita sudah 

memiliki konverter dari tipe Bitmap menjadi BitmapImage. Namun,kita belum memiliki fungsi 

untuk memilih gambar yang ingin kita panggil. Fungsi ini akan sering dipakai nantinya. Agar 

sederhana,kita akan membuat fungsi dengan parameter masukan nama file nya saja. 
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  public static Bitmap GetImage(string fileName) 

        { 

            switch (fileName) 

            { 

                case "amauri": 

                    return GameResource.amauri; 

                case "buffon": 

                    return GameResource.buffon; 

                case "camoranesi": 

                    return GameResource.camoranesi; 

                case "chiellini": 

                    return GameResource.chiellini; 

                case "delpiero": 

                    return GameResource.delpiero; 

                case "iaquinta": 

                    return GameResource.iaquinta; 

                case "tiago": 

                    return GameResource.tiago; 

                case "trezeguet": 

                    return GameResource.trezeguet; 

                case "cover": 

                    return GameResource.cover;   

                default: 

                    return null; 

            } 

        } 

 

Jangan lupa tambahkan referensi : 

using System.Drawing; 

 

Mekanisme Pemanggilan Gambar 

Baik, sekarang mari kita mulai menggunakan beberapa fungsi yang sudah kita buat. Sekarang 

kita akan mencoba menguji fungsi pemanggilan gambar sekaligus memperlihatkan, 

err….setidaknya….gameplay kasar permainan ini nantinya.  

 

Buka file Card.xaml.cs . Kali ini kita akan menambahkan field ke kelas Card.  
/// <summary> 

        /// imageName of this Card 

        /// </summary> 

        private string imageName; 

 

        /// <summary> 

        /// Getter and Setter 

        /// </summary> 
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        public string ImageName 

        { 

            get 

            { 

                return imageName; 

            } 

            set 

            { 

                imageName = value; 

            } 

        } 

 

Dalam permainan nanti, kita akan selalu mengganti properti ImageName sehingga cukup 

kartu-kartu yang dipilih pemain saja, yang akan kita balik. Dalam hal ini, tidak semua kartu 

akan dipanggil gambarnya. Kita tampahkan eventhandler untuk click event pada kelas Card. 

Sebelumnya, agar secara default, image memanggil gambar cover, kita tambahkan event handler 

untuk event control_loaded. 

 

 

 

 

       public Card() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            this.MouseDown += new MouseButtonEventHandler(Card_MouseDown); 

            this.Loaded += new RoutedEventHandler(Card_Loaded); 

        } 

 

        void Card_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            this.Gambar.Source = 

Utility.ConvertBitmapToBitmapImage(Utility.GetImage("cover")); 

        

        } 

 

        void Card_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e) 

        { 

            this.Gambar.Source = 

Utility.ConvertBitmapToBitmapImage(Utility.GetImage(ImageName)); 

        } 

 

Sekarang akan kita coba menjalankan mekanisme ini. Untuk keperluan testing, pada file 
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Window1.xaml.cs,  kita tambahkan kode berikut : 

public Window1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

             

            //testing 

            foreach (Card x in PanelBawah.Children) 

            { 

                x.ImageName = "delpiero"; 

            } 

             

        } 

 

Tekan F5 Untuk melihat hasilnya. Klik pada bagian Kartu-kartu kita  

 

 

Fungsi Random untuk Mengacak Soal 

Bagaimana, sudah mulai ada gambaran bukan ? Sekarang kita akan menambahkan fungsi 

random soal . Sebelumnya, deklarasikan dulu koleksi soal, yang terdiri dari delapan pertanyaan, 

berupa nama file dari resource project kita. Dua fungsi kita tambahkan pada kelas Utility, satu 

untuk inisialisasi soal, dan satu untuk fungsi random. 

 

public static List<string> ListSoal = new List<string>(); 

public static Random rd = new Random(); 
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        public static void InitSoal() 

        { 

            ListSoal.Add("amauri"); 

            ListSoal.Add("buffon"); 

            ListSoal.Add("camoranesi"); 

            ListSoal.Add("chiellini"); 

            ListSoal.Add("delpiero"); 

            ListSoal.Add("iaquinta"); 

            ListSoal.Add("tiago"); 

            ListSoal.Add("trezeguet"); 

        } 

 

        public static string RandomSoal() 

        {   

             

            int index =  rd.Next(); 

            return ListSoal.ElementAt(index%8); 

        } 

Fungsi RandomSoal memanfaatkan kelas Random yang terdapat pada .NET. Karena rentang 

nilai berkisar antara 0 hingga 7, kita gunakan itu sebagai batas bawah dan batas atas. 

Selanjutnya, pada Window1.xaml.cs kita lakukan modifikasi, berupa penambahan properti dan 

pemanggilan fungsi. 

 

public string CurrentSoal;   

 

        public Window1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            this.Loaded += new RoutedEventHandler(Window1_Loaded); 

             

        } 

 

        void Window1_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            Utility.InitSoal(); 

        } 

 

Field CurrentSoal berguna untuk menampung soal yang dihasilkan kelas Utility, sebagai soal 

yang sedang aktif. Saya juga menambahkan event Loaded agar inisialisasi soal dilakukan ketika 

Window berhasil di-load. 

 

Sebelum kita melanjutkan pekerjaan kita, ada baiknya kita melakukan testing terhadap fungsi 

random yang sudah dibuat sebelumnya. Tambahkan kode berikut : 

 

void Window1_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 
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            Utility.InitSoal(); 

            //testing 

            System.Console.WriteLine(Utility.RandomSoal()); 

            System.Console.WriteLine(Utility.RandomSoal()); 

            System.Console.WriteLine(Utility.RandomSoal()); 

            System.Console.WriteLine(Utility.RandomSoal()); 

            System.Console.WriteLine(Utility.RandomSoal()); 

            System.Console.WriteLine(Utility.RandomSoal()); 

 

        } 

 

Tekan F5  dan perhatikan pada jendela output pada IDE anda. 

 

 

Dari delapan percobaan terdapat beberapa hasil yang sama. Tapi ini tidak berpengaruh karena 

setiap round kartu tebakan akan kita acak kembali. Yang ingin dipastikan disini adalah apakah 

fungsi random kita sudah bekerja dengan cukup memuaskan. 

 

Mengocok Kartu 

Seperti yang sudah saya katakan di depan, isi delapan kartu tebakan akan selalu diacak setiap 

kali satu soal dikeluarkan. Untuk melakukannya kita butuh sebuah teknik untuk  “mengocok 

kartu”. Saya mengambil pendekatan teknik Fishey-yates Algorithm. Tambahkan pada kelas 

Utility kita, implementasinya ternyata tidak begitu sulit. 
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//pengocokan gambar, pake fisher-yates algorithm 

        public static void Shuffle() 

        { 

            int n = ListSoal.Count; 

            int k; 

            string tmp; 

            while (n > 1) 

            { 

                n--; 

                k = rd.Next(n + 1); 

                tmp = ListSoal.ElementAt(k); 

                ListSoal[k] = ListSoal[n]; 

                ListSoal[n] = tmp; 

            } 

        } 

 

Sekarang fungsi Shuffle kita gunakan untuk melakukan assignment kepada kartu-kartu tebakan 

kita. Tambahkan fungsi ini : 

   public static void AssignCard(List<Card> ListOfCard) 

        { 

            Shuffle(); 

            int i = 0; 

            foreach (string s in ListSoal()) 

            { 

                ListOfCard[i].ImageName = s; 

                i++; 

            } 

        } 

 

Sekarang buka file Window1.xaml.cs .  Kita tambahkan properti berikut  

public string CurrentSoal; 

public List<Card> ListOfCard; 

 

        public Window1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            ListOfCard = new List<Card>(); 

            this.Loaded += new RoutedEventHandler(Window1_Loaded); 

             

        } 

 

ListOfCard berguna untuk menampung kartu-kartu tebakan kita agar mudah dimanipulasi. 
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Lakukan inisiasi dengan mendaftarkan Card yang sudah kita pasang di XAML ke dalam 

ListOfCard. 

  void InitCard() 

        { 

            foreach (var x in PanelBawah.Children) 

            { 

                ListOfCard.Add(x); 

            } 

        } 

 

Kita satukan potongan-potongan fungsi kita.  

void Window1_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            InitCard(); 

            Utility.InitSoal(); 

            CurrentSoal = Utility.RandomSoal(); 

            //testing 

            Utility.AssignCard(ListOfCard); 

            System.Console.WriteLine(Print()); 

            Utility.AssignCard(ListOfCard); 

            System.Console.WriteLine(Print()); 

 

        } 

 

        //testing 

        string Print() 

        { 

            string y = String.Empty; 

            foreach (var x in ListOfCard) 

            { 

                y += " " + x.ImageName; 

            } 

            return y; 

        } 

 

Tekan F5 untuk melihat hasilnya. 
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Hasilnya kartu sudah terkocok dengan baik. Tinggal sedikit lagi, sebelum kita mengubahnya 

menjadi mode multiplayer. Masih pada file Window1.xaml.cs, tambahkan beberapa method 

untuk melakukan update gambar soal, dan memulai satu set soal baru. 

    void NewRound() 

        { 

            CurrentSoal = Utility.RandomSoal(); 

            UpdateSoal(); 

 

            //kocok kartu 

            Utility.AssignCard(ListOfCard); 

         

        } 

 

        void UpdateSoal() 

        { 

            Soal.Source = 

Utility.ConvertBitmapToBitmapImage(Utility.GetImage(CurrentSoal)); 

        } 

 

Memeriksa Jawaban 
Untuk mengecek jawaban, buka kembali kelas Utility, tambahkan method untuk pengecekan 

jawaban pemain. Sebenarnya ini hanya sebuah method untuk pembandingan dua string saja  

 

public static bool CheckAnswer(string guess, string problem) 

        { 

            return guess == problem; 

        } 

 

Sekarang buka file Card.xaml.cs , modifikasi event handler untuk mouse down. 

   void Card_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e) 

        { 
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            this.Gambar.Source = 

Utility.ConvertBitmapToBitmapImage(Utility.GetImage(ImageName)); 

            Window1 temp = (Window1)App.Current.Windows[0]; 

            

MessageBox.Show(Utility.CheckAnswer(this.imageName,temp.CurrentSoal).T

oString()); 

 

        } 

 

Tekan F5 untuk melihat hasil pekerjaan kita sejauh ini. Setiap satu kartu ditebak, jawaban akan 

diperiksa dan ditampilkan. Sampai disini, bagian 1 selesai, saatnya kita masuk kebagian yang 

paling menarik : Multiplayer! 
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