
Jacek Kurlit Walidacja Simpsonów Mateusz Wołek

Przygotowanie tematycznej wiki

Epizod III: Walidacja Simpsonów

Postaci
Pierwsze, co się rzuca w oczy, to duża ilość informacji na temat postaci - większość z nich ma po 
kilka sekcji. Z ciekawości skopiowaliśmy informacje o jednej z ważniejszych postaci (Abraham 
Simpson) do Worda i wyszły 3 niemal pełne strony.

Strony postaci są ułożone regularnie, zawierają w większości takie same sekcje (np. "About", czy 
"Catchphrases & quotes"). Postaci mają mnóstwo atrybutów wspólnych, co fajnie widać na stronie 
z linkami do wszystkich postaci (http://loki.ia.agh.edu.pl/ckexp/simloki/characters).

Stworzone też zostały strony atrybutów, gdzie wypisane są wszystkie strony, gdzie ten atrybut 
został zdefiniowany, niezależnie od tego, do jakiej kategorii zalicza się strona (tj. np. atrybut 
"name" jest tu rozpatrywany tak samo jeżeli jest imieniem i nazwiskiem (choć może lepsze będzie 
bardziej ogólnie "nazwą") postaci, czy nazwą stacji telewizyjnej). Ma to swoje plusy, gdyż sam 
atrybut jest w sumie tym samym, zaś pełnej informacji o nim dostarcza kontekst (np. kategoria 
konkretnej strony).

Znaleźliśmy kilka rzeczy do poprawy, głównie literówek przy adnotacjach (np. jakiś niedomknięty 
nawias przy definiowaniu wartości atrybutu). 

Trochę też brakuje stron poświęconych grupom postaci (np. rodzinie Simpsonów) - zawierające 
choćby wylistowanych członków danej grupy (można znaleźć linki w tekście do tego typu grup). 
Tabelka na stronie ze spisem postaci zawiera je wszystkie, co powoduje, że się długo ładuje. 
Dobrym pomysłem byłoby jej podzielenie, co rozwiązałoby zarówno problem braku stron dla grup 
postaci, jak i problem długiego ładowania.

Występuje kilka linków do nieistniejących stron, ale uważamy, że to dobra rzecz - gdyby w 
przyszłości je stworzyć, powiązania dodadzą się automatycznie.

Generalnie, podsumowując strony postaci, większych problemów nie zauważyliśmy, zaś te, które 
zostały wspomniane można łatwo rozwiązać, bądź sami rozwiązaliśmy. 

Nagrody
Na pierwszy rzut okna sekcja nagród nie jest zbytnio rozbudowana, występuję w niej niewiele 
treści, można również zauważyć brak atrybutów (zostały one mieszone w podstronach), występują 
za to opisy kategorii.

Na największa uwagę zasługuje zbudowane zapytanie które w ciekawy sposób pokazuje sukces 
autorów serialu Simpson. Po przejrzeniu linków podstron można dostrzec przypisanie atrybutów, 
które zostały wykorzystane w zapytaniu.
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Media
Także i w tym przypadku strona, nie jest zbytnio rozbudowana, ale trudno dziwić się autorom, ich 
największym dziełem jest sekcja postaci.

Zapytanie wygląda interesująco ale najbardziej rzuca się w oczy atrybut 'name' który z jakiegoś 
powodu przyjmuje niekiedy wartości liczbowe na przykład 71009 -> The Simpsons Series 2.
Nie da się zaprzeczyć, że samo wiki jest ze sobą ściele powiązane co pokazuje możliwość 
odwiedzenie stron postaci powiązanych z danymi mediami.

Osobiście brakuje mi (subiektywna opinia jednego z oceniających) tutaj nawiązania do łączonego 
odcinka z Futuramą :)

Głosy
Strona z aktorami który udzielili swoich głosów dla postaci zawiera wiele ciekawych informacji. 
Dzięki świetnemu powiązaniu poszczególnych sekcji wiki mamy swobodny dostęp do informacji 
kto dokładnie udzielił głosu naszej ulubionej postaci.

Podstrona każdego aktora jest dobrze opisana za pomocą atrybutów oraz relacji pomiędzy 
postaciami z serialu. Jedynie atrybut favourite character jest dla nas niezrozumiały ponieważ tylko 
jeden aktor nim dysponuje.


