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Motivace

Na sídlišti, kde bydlím, máme komunitní sí . Jako uživatel této sít  chci s ostatními uživateli sdílet data,ť ě
která jsou v mém p ípad  uložena na linuxovém serveru. Optimálním zp sobem provozování této vým nyř ě ů ě
se ukázala být sí  Direct Connect.ť

Co je Direct Connect

Direct Connect je Decentralizovaná sí  pro sdílení soubor  založená na myšlence neexistence jednohoť ů
centrálního serveru. V síti Direct Connect takových server  existuje mnoho, jsou zcela nezávislé a klientů
si vždy sám vybere, ke kterému se p ipojí. Potom sdílí data pouze s uživateli na stejném hubu.ř

Direct Connect vymyslela spole nost NeoModus jako proprietární protokol, kterým komunikovalyč
klientský program Direct Connect a program pro hub -- Direct Connect Hub. Následn  ale vznikloě
množství open-source klient  a hub , kvalitou natolik p ed ících p vodní implementace, že ty dnesů ů ř č ů
používá jen málokdo. Z program  pro huby jmenujme nap íklad Open DC Hub a Verlihub, jednozna nů ř č ě
dominujícím klientem je DC++. 

DCTC

DC++ nicmén  není ideálním klientem pro všechna použití. Na serveru, kde není nejen grafické prost edí,ě ř
ale ani monitor a klávesnice, jej nap íklad nelze použít v bec. Klientem, který tento problém z ásti eší, jeř ů č ř
DCTC. DCTC je textový klient b žící na Linuxu, ur ený pro použití dalšími aplikacemi, které pak teprveě č
komunikují s uživatelem. (P íkladem takové aplikace je DCGUI, který nad DCTC poskytuje grafickéř
prost edí, nebo CCCP -- jednoduchý command line klient, který v podstat  jen konvertuje argumenty ař ě
posílá je DCTC.)



Specifikace

Cílem mého projektu je vytvo ení nadstavby nad DCTC (nazývané ř dctcd) ur ené pro samostatný b h bezč ě
zásahu uživatele. Tedy aplikace, která bude monitorovat a logovat provoz DCTC b žícího na lokálnímě
systému. Vzhledem k serverovému ur ení bude uživatelské rozhraní velmi omezené. Celá aplikace pob žíč ě
jako démon, komunikace na stran  uživatele tedy bude obnášet pouze po áte ní nastavení konfigura níchě č č č
soubor  a tení log .ů č ů

dctcd bude vést logy datových p enos  pro následné generování statistik (žádané soubory, nejv tšíř ů ě
stahova i, apod.) a logování zajímavého provozu na chatu. Zajímavý provoz bude definován vč
konfigura ních souborech pomocí regulálních výraz .č ů

Další sou ástí dctcd bude robot, generující pokyny pro DCTC bu  podle asu, nebo podle p íchozíchč ď č ř
událostí (zprávy na chatu, p ipojení/odpojení uživatel , apod.). Rozlišení podn t  bude op t definovatelnéř ů ě ů ě
regulárními výrazy. Tím bude možné mimo jiné implemetovat primitivního chatovacího robota.

dctcd bude naprogramováno pro GNU/Linux v jazyce C++. Kód bude rozd len na ást komunikující sě č
DCTC a vlastní funk ní moduly (logování, chat bot), ímž se zjednoduší p ípadné p idávání novýchč č ř ř
funkcí. Pro rozlišování regulárních výraz  bude použita externí knihovna.ů

Odkazy
� http://www.neo-modus.com/

web spole nosti NeoModus, která uvedla první klienty a huby pro DirectConnectč

� http://opendchub.sourceforge.net/
Open DC Hub – open source hub pro DirectConnect

� http://verlihub.sourceforge.net/
Verlihub – jiný open source hub pro DirectConnect

� http://dcplusplus.sourceforge.net/
DC++ – dominantní open source klient pro DirectConnect

� http://ac2i.homelinux.com/dctc/
webová stránka DCTC – textového klienta pro GNU/Linux – a n kolika pro n j ur ených GUIě ě č

� http://freshmeat.net/projects/cccp/
command line rozhraní pro DCTC

� http://dctcd.sourceforge.net/
budoucí webová stránka dctcd


