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#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf8 -*-
# Soubor:  easy.py

# Datum:   27.09.2012 09:36
# Autor:   Marek Nožka, nozka <@t> spseol <d.t> cz
# Licence: GNU/GPL

# Úloha:   Jednoduchý obslužný program se kterým jde komunikovat po síti.
#
#          server:

#             $ nc -l -p 54321 -c ./easy.py
#          nebo v /etc/inetd.conf:
#  54321 stream tcp nowait marek path/easy.py

#
#          client:
#             $ nc localhost 54321

#             $ telnet localhost 54321
###############################################################################
from __future__ import division

from __future__ import print_function
from __future__ import unicode_literals
from __future__ import generators

import sys
import os

from sys import stdin, stdout

helpString = """HELP

DATE
HALO
~Any text

QUIT"""

def lineProces(line):
    if line == '':

        print('Bay')
        sys.exit(0)
    line = line.strip().upper()

    if line == 'QUIT':
        sys.exit(0)
    elif line == '':

        pass
    elif line == 'HELP':
        print(helpString)

    elif line == 'DATE':
        os.system("date")
    elif line == 'HALO':

        print("AhoY\n")
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    elif line[0] == '~':
        print(' '.join(list(line[1:])))

    else:
        print("UNKNOW command. Type HELP!")

while True:

    try:
        print('@@>> ', end='')

        stdout.flush()

        line = stdin.readline()
        lineProces(line)

        stdout.flush()

    except KeyboardInterrupt:
        print('Bay')

        sys.exit(0)

`--> stáhnout

Python script použitý ve videu:
easy.py

Video-soubor:
vrstvy_internetu.mkv
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