
  

1. Conceptes bàsics sobre datasets

My Twitter account as data visualization https://flic.kr/p/75dpDG



  

Tim Berners-Lee (http://5stardata.info):
● ★ make your stuff available on the Web (format el que sigui) under 

an open license
● ★★ make it available as structured data (Excel en comptes d'una 

imatge escanejada o taula no estructurada)
● ★★★ use non-proprietary formats (CSV i ODF en comptes 

d'Excel)
● ★★★★ use URIs to denote things, so that

people can point at your stuff
● ★★★★★ link your data to other data to

provide context

http://5stardata.info/


  

● Utilitzar formats lliures i reutilitzables permet major facilitat de 
distribució

● Al tenir major distribució poden arribar a més àmbits lingüístics
● Els documents ocupen menys espai ja que se'n coneix l'estructura 

de totes les parts i s'han pogut optimitzar
● Els continguts seran accessibles sense traves per tota mena de 

programes informàtics
● Al ser lliurement reconeguts podran ser alhora validats i

assegurar-ne que no siguin corromputs
● Els documents podran adaptar-se a tot tipus

d'accessibilitats per a gent amb
diversitat funcional



  

«Conjunt de documentació creada per una comunitat d'usuaris 
a través de la participació dinàmica en diverses plataformes 
socials al voltant d'un interès o esdeveniment»

Walking the path between archival activism and the social archive(s) 
Vicenç Ruiz Society of Catalan Archivists and Records Managers

Entendre els Fons Socials



  

«És diferencia dels fons tradicionals perquè la documentació 
és produïda de forma massiva, fugaç i col·lectivament en 
entorns privats que sovint els propis productors no posseeixen, 
en una forma de colonialisme digital.»

Walking the path between archival activism and the social archive(s) 
Vicenç Ruiz Society of Catalan Archivists and Records Managers

Entendre els Fons Socials



  

«És prioritari llavors dissenyar models de preservació 
participatius, comunitats d'arxiu i tenir una actitud proactiva per 
garantir de forma democràtica i a llarg termini l'accés. 
Desenvolupar un activisme arxiver que tiri endavant eines que 
permetin automatitzar l'anàlisi (avaluació, descripció,...) i 
explotació de la informació.»

Walking the path between archival activism and the social archive(s) 
Vicenç Ruiz Society of Catalan Archivists and Records Managers

Entendre els Fons Socials



  
"Social Media Illustrations" by Isaac Anthony is licensed under CC BY-NC-ND 4.0 
https://search.creativecommons.org/photos/e9571c58-0453-4df6-a802-3f67dda579bc

Xarxes socials



  

Fediverse com 
alternativa:

 Sobirania de les 
dades

 Descentralització del 
poder de decisió

 Repartiment dels 
recursos

 Llibertat de 
publicació

Tobias Buckdahn (@tobias@my.brick.camp) File:Fediverse mosaic.svg - Wikimedia Commons [CC BY-SA 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fediverse_mosaic.svg



  

HTML

CSS

JS

«llenguatge de marcatge que deriva de 
l'SGML dissenyat per estructurar textos i 
relacionar-los en forma d'hipertext»

«llenguatge de fulls d'estil utilitzat per descriure la 
semàntica de presentació (l'aspecte i format) d'un 
document escrit en un llenguatge de marcatge»

«llenguatge d’interpretació que serveix per 
afegir funcions dinàmiques a pàgines web 
entre d’altres»



  

CSV

JSON

«document en format obert senzill per 
representar dades en forma de taula, en què 
les columnes se separen per comes i les files 
per salts de línia»

«llenguatge estàndard obert basat en text dissenyat 
per a intercanvi de dades llegible per humans, deriva 
del llenguatge script JavaScript, i permet representar 
estructures de dades simples i llistes associatives, 
anomenades objectes»



  

- Què és una metadada

- Què és JSON

- Què és CSV

- Què és la visualització de dades

- Què no és un dataset



  

Datasets paquets amb conjunts de dades 
seleccionades d'un arxiu de Big Data.

CSV (comma-separated values) documents en text 
pla en que es mostra dades en format de taula amb 
els valors de les diverses columnes separats per 
comes.

JSON llenguatge de marcatge basat en Javascript 
per a representar estructures de dades simples i 
llistes associatives, anomenades objectes.



  

 Metadada és tota aquella 
informació descriptiva sobre 
el context, qualitat, condició 
o característiques d'un 
recurs, dada o objecte amb 
la finalitat de facilitar la seva 
recuperació, autentificació, 
avaluació, preservació i/o 
interoperabilitat.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donn%C3%A9es_Exif.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donn%C3%A9es_Exif.jpg


By Ter-burg (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons



  
Per Library of Congress (http://lccn.loc.gov/38020780) [CC0], via la Wikimedia Commons



  
File:HTML Example Code.png - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/File:HTML_Example_Code.png



  File:Captura inspector de página en Firefox.png - Wikimedia Commons 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Captura_inspector_de_p%C3%A1gina_en_Firefox.png



  

https://twitter.com/KRLS/status/957352689997840384



https://twitter.com/KRLS/status/957352689997840384



  
https://twitter.com/KRLS/status/957352689997840384



 

https://twitter.com/KRLS/status/957352689997840384



  

https://twitter.com/KRLS/status/957352689997840384



  

Dehydrate & Hydrate https://news.docnow.io/the-catalog-and-the-hydrator-
3299eddfe21e



  

Capturar tuits amb Twarc



  



  

Cómo se generan los identificadores únicos de los tweets - El Blog de Marcelino Madrigal 
https://www.mmadrigal.com/como-se-generan-los-identificadores-unicos-de-los-tweets/

1164106327217639425

1000000100111101111001000100101110010100101111001000000000001

Convertir
la xifra decimal

a binari



  

Cómo se generan los identificadores únicos de los tweets - El Blog de Marcelino Madrigal 
https://www.mmadrigal.com/como-se-generan-los-identificadores-unicos-de-los-tweets/

1000000100111101111001000100101110010100101111001000000000001

Número ordinal
del tuit

Servidor on es
generà el tuit:

11001 = Servidor 25

Data Center on es generà
el tuit:

01011 = Data Center Nº 11

Aquest codi ID seria el del primer tuit del servidor 25 del Data Center 11



  

Cómo se generan los identificadores únicos de los tweets - El Blog de Marcelino Madrigal 
https://www.mmadrigal.com/como-se-generan-los-identificadores-unicos-de-los-tweets/

1000000100111101111001000100101110010100101111001000000000001

Convertir
la xifra binària

a decimal

277544576458 + 1288834974657
(una xifra de 

control de Twitter 
a Snowflake)

= 1566379551115

Conversió
al format

Epoch

GMT: Wednesday, 21 August 2019 9:25:51.115



  

●#UniteTheRight

Gephi dataviz of #UniteTheRight deleted tweets as a result of Twitter suspending accounts

https://news.docnow.io/unitetheright-automation-and-deleted-tweets-9dbf4b641755


  

#Charlottesville

8997 tweets — August 12

- Van poder detectar bots automàtics
- Tendències d'usuaris en cada 
moment

https://news.docnow.io/unitetheright-automation-and-deleted-tweets-9dbf4b641755


 
Geography of Twitter @replies | Map of the frequency with wh… | Flickr 

https://www.flickr.com/photos/walkingsf/6238509140



 
Language communities of Twitter (European detail) | I had be… | Flickr 

https://www.flickr.com/photos/walkingsf/6276642489



 
View of Twitter & Instagram on EXPO2015 area | All map data … | Flickr 

https://www.flickr.com/photos/city-planner/17743037244



  
Twitter trend map from 13th October 2009 | All the talk in E… | Flickr 

https://www.flickr.com/photos/jamescridland/4007629665



  
La Diada en 360º i el seu ressò a Twitter http://www.ccma.cat/324/la-diada-en-360-i-el-

seu-resso-a-twitter/noticia/2808087/



 
20110916-NodeXL-Twitter-Purdue Composite | From: www.connect… | Flickr 

https://www.flickr.com/photos/marc_smith/6155750905



  
http://neoformix.com/spot/#/KRLS



  
http://tweettopicexplorer.neoformix.com/#n=KRLS



  
Tutorial: Network analysis of a Twitter hashtag using Gephi and NodeXL | Clara Guibourg 

https://cguibourg.wordpress.com/2015/05/04/tutorial-network-analysis-of-a-twitter-hashtag-using-gephi-and-nodexl/



  
The 2010 World Cup: a Global Conversation 

https://blog.twitter.com/official/en_us/a/2010/the-2010-world-cup-a-global-
conversation.html



  
Visualizing Twitter history with streamgraphs in R 

https://ouzor.github.io/blog/2015/08/31/twitter-streamgraph.html



  
https://www.enriquedans.com/2018/02/twitter-y-la-falsedad.html



  
https://rinzewind.org/blog-es/2018/bots-en-twitter-el-musical.html


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43

