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Webová aplikace pro inteligentní práci s položkami vzdálených
webových serverů

Cílem práce je vyvinout a otestovat řešení webové aplikace pro monitorování vzdálených webových
serverů a intelintní práci s jejich položkami.

Práce bude obsahovat tyto body:
1. Zpracování teoretické problematiky práce s webovými servery prezentujícími položky/data formou
webových stránek. Problematika HTML parserů a XML.
2. Návrh a realizace webové aplikace pro vyhledávání nových/změněných položek na vzdálených
webových serverch s možností jejich dalšího zpracování. Aplikace bude disponovat rozhraním pro definici
uživatelského nastavení a zárověň i možností zasílání vybraných aktualizovaných položek ze vzdálených
monitorovaných serverů zvoleným komunikačním kanálem (minimálně e-mail).
3. Otestování vyvinutého řešení na několika vybraných vzdálených serverech. Testování bude probíhat na
vzdáleném serveru, na kterém se bude každou hodinu hledat nějaká položka a v případě výskytu
nové/aktualizované se pošle email uživateli s odkazem na tuto položku včetně krátkého popisu položky,
případně i jejího fota či dalších doplňkových informací relevantních k danému zaměření serveru.
4. Diskuze dosažených výsledků.
5. Extended abstrakt v anglickém jazyce v šabloně dle vedoucího práce v rozsahu 6 stran (šablona je k
dispozici u vedoucího práce). Extended abstrakt bude do vlastní práce vložen jako příloha č.1.
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