
  

2. L'anàlisi diplomàtica de Twitter

Twitter's immediacy is both a boon and a curse for writers. Image: 
Kooroshication / Flickr / CC BY 2.0



  

API (Interfície de programació d'aplicacions)

●Una interfície que especifica com diferents components 
de programes informàtics haurien d'interaccionar.

●Un conjunt d'indicacions, quant a funcions i 
procediments, ofert per un servei per ser utilitzat per un 
altre programa per interaccionar amb el programa en 
qüestió.

●Un conjunt de declaracions que defineix el contracte 
d'un component informàtic amb qui farà ús dels seus 
serveis.



  

Les xarxes socials generen documentació identificable 
i verificable? El més probable és que sí.

Podem fer tractament arxivístic de la documentació 
electrònica generada amb Twitter? Sí.

Tenim accés i podem gestionar tota la documentació 
generada a les xarxes socials? No.

Perquè no? No si no tenim cap contracte de cessió de 
la documentació.



  

Com que no tenim contracte de cessió de 
dades, hem de basar-nos en el que ens 
reflecteix l'API (Application 
Programming Interface) i la mostra que 
ofereix en JSON.



 



  





 

«Una API és un conjunt d'indicacions, funcions i 
procediments que permeten interaccionar 
components de programes informàtics.»



  

«Una API és un conjunt d'indicacions, funcions i 
procediments que permeten interaccionar 
components de programes informàtics.»
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El gràfic que ofereix Twitter.



 

Context del tuit

● Les eleccions 
presidencials dels 
Estats Units de 2012 
les guanyà Barack 
Obama el 6 de 
novembre contra Mitt 
Romney.

● Obama guanya el dia 5 
de novembre, és 
nomenat president el 6 
de novembre, i el tuit 
és enviat el 7.



  

Formalització 
del tuit

● Unitat documental 
composta o simple

● El procediment de com 
s'ha constituït

● Forma física (codi)

● La forma intel·lectual 
(autoritat)

● Vincle diplomàtic 
(enllaç web)

● Contingut + "firma -bo"

● Tradició documental 
(originalitat)

● Perfil documental 
(metadades JSON)



    

La representació 

del tuit és en 

format digital:

● HTML

● llenguatge Ruby

● base de dades 

MySQL

● Javascript de la 

llibreria Bootstrap



  

Essència del tuit
● Fiabilitat (marca -bo i 

verified account)
● Autenticitat (aparença 

visual de Twitter)
● Integritat (document 

complet)
● Identitat (identificació 

de l'usuari)
● Usabilitat (retuits i 

favorits)
● Accessibilitat (enllaç, 

data i hora)
● Propietats legals 

(metadada de l'àmbit 
horari i geolocalització)



  



  

L'exemple de la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació

●Es basen en fotografiar tuits com Padicat (Patrimoni Digital 
de Catalunya)
●No van consultar directament a la Library of Congress
●No proposaven l'ús de l'API per cerques
●No reconeixien les metadades en JSON
●Bolcat dels tuits en HTML
●Ús d'eines externes privatives
●No tenen en compte que les dades estan en bases de 
dades no en el navegador



  

Captura de pantalla de la 
informació que no s'està 
recol·lectant (extreta de 
l'article). Quan l'usuari clica 
sobre un tuit per veure'n les 
respostes, apareix informació 
que Heritrix no capturarà.

L'exemple de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació



  

– El 14 d'abril de 2010 la Library of Congress, va decidir també 
preservar tots els tuits públics que durant anys s'han anat 
creant a Twitter i que siguin dignes de preservació.

– La donació serà a través de l'empresa Gnip que fa el trasllat 
del sistema de Twitter als sistemes d'emmagatzematge de la 
Library of Congress.

– Són més de 55 milions de missatges diaris, 50 camps de meta-
dades,... De lliure accés, indexació, fiabilitat validesa i utilitat.

L'exemple de la Library of Congress



  

L'exemple de la Library of Congress



 

L'exemple de la Library of Congress



  

L'exemple de la Library of Congress

●La col·lecció total de tuits avarca els primers 12 anys de la xarxa 
social (2006-2017)
●El 26 de desembre de 2017 es decideix ser més selectius a l'hora de 
capturar i col·leccionar tuits
●La col·lecció de la Library of Congress no inclou ni imatges, ni vídeos 
ni continguts enllaçats
●L'accés a la col·lecció continua embargat fins que es decideixi com en 
serà aquest accés

https://blogs.loc.gov/loc/2017/12/update-on-the-twitter-archive-at-the-library-of-congress-2/



  

Què és "digne de preservació":

● Conté evidències de les polítiques, gestions i missió de 
les agències?

● Està disponible la informació només en un lloc de mitjans 
de comunicació social?

● Utilitza l'agència alguna eina per transmetre informació 
oficial de l'agència?

● Hi ha alguna necessitat econòmica per la informació?

● Es descarta el SPAM.

L'exemple de la Library of Congress



  

– No especifiquen quina presentació tindrà, si s'imitarà 
l'aparença de Twitter o no.

– No especifiquen si els tuits aniran actualitzant-se amb la 
nova informació que continguin a Twitter: respostes, retuits, 
favorits,...

– No diuen res sobre quina presentació es farà de les 
metadades de cada tuit i perfil.

L'exemple de la Library of Congress



  

● Sembla interessant però no és un projecte d'arxiu com el de la 
Library of Congress. És més una exposició i col·lecció 
intencionada.

● Ofereixen una visualització dels tuits "en viu" en JSON, XML a 
més d'un enllaç directa als comptes de Twitter oficials.

● Preveu capturat també els enllaços de dins dels tuits, tot i que 
no el contingut enllaçat. Es mostrarà l'enllaç indicant on es 
trobava el recurs i prou.

L'exemple dels National Archives del Regne Unit



  

L'exemple dels National Archives del Regne Unit



  

● El portal dels National Archives del Regne Unit: sembla 
interessant però no és un projecte d'arxiu com el de la Library 
of Congress. És més una exposició i col·lecció intencionada.

● No emmagatzema tuits pròpiament sinó que fa peticions a 
Twitter a través de l'API.

● És una molt bona idea per qui vulgui una opció entre l'"open 
data" en les xarxes socials i no es vulgui posar amb 
problemàtiques d'emmagatzematge.

L'exemple dels National Archives del Regne Unit



  

Social Control 2019 Zine
A guide to owning your social 
media content - Alexandra 
Dolan-Mescal

https://www.docnow.io/workshops/social-c
ontrol-2019/

https://twitter.com/fromADMwithlove/statu
s/1156960213033017344

Download your Facebook 
Archive and donate it to the 
Alexander Turnbull Library

https://www.youtube.com/watch?v=-2
FHw23Q4SQ

https://www.docnow.io/workshops/social-control-2019/
https://www.docnow.io/workshops/social-control-2019/
https://twitter.com/fromADMwithlove/status/1156960213033017344
https://twitter.com/fromADMwithlove/status/1156960213033017344
https://www.youtube.com/watch?v=-2FHw23Q4SQ
https://www.youtube.com/watch?v=-2FHw23Q4SQ


  

"El Salvavides digital": 
consells per conservar el 
nostre arxiu personal 
https://elmon.cat/monterras
sa/societat/salvavides-digit
al-consells-conservar-nostr
e-arxiu-personal

https://elmon.cat/monterrassa/societat/salvavides-digital-consells-conservar-nostre-arxiu-personal
https://elmon.cat/monterrassa/societat/salvavides-digital-consells-conservar-nostre-arxiu-personal
https://elmon.cat/monterrassa/societat/salvavides-digital-consells-conservar-nostre-arxiu-personal
https://elmon.cat/monterrassa/societat/salvavides-digital-consells-conservar-nostre-arxiu-personal


  

Tweet Nest

http://pongsocket.com/tweetnest/

 Arxiu: emmagatzematge, cerca, i enllaç 
als originals.

 Backup: còpia dels tuits al servidor local.
 Mèdia: Visualització dels elements 

multimèdia dels tuits dins de la pròpia 
pàgina generada.

 Customització: Personalització visual de 
la pàgina i tuits.



  

TweetSets - The George Washington University 
Dataverse https://tweetsets.library.gwu.edu

Basat en: Social Feed Manager https://gwu-libraries.github.io/sfm-ui/



  

DocNow, an app built 
to appraise social 
media content for 
potential collection.
https://demo.docnow.io

URL Extraction Demo 
in DocNow - YouTube
https://
www.youtube.com/
watch?v=y54ynepIsFc



  

Peticions amb el Reglament General de 
Protecció de Dades (GDPR)

Dylan McKay al Twitter: "Downloaded my facebook data as a 
ZIP file Somehow it has my entire call history with my partner's 

mum https://t.co/CIRUguf4vD" / Twitter 
https://twitter.com/dylanmckaynz/status/976368845635035138/

 Facebook scraped call, text 
message data for years from 
Android phones [Updated] | Ars 
Technica 
https://arstechnica.com/informati
on-technology/2018/03/facebook
-scraped-call-text-message-data-
for-years-from-android-phones/

 How to Find Out Everything 
Facebook Knows About You 
https://lifehacker.com/how-to-
find-out-everything-facebook-
knows-about-you-1824022899



 

L'exemple que podria proposar

Descripció d'un
CSV de Twitter a 

iArxiu.



  

EAD Twitter Dublin Core PREMIS

<accesrestrict> withheld_copyright rights rightsStatement

<author> user creator linkingAgentIdentifier

<date> created_at date eventDateTime

<language> lang language -

<unitid> id identifier objectIdentifier

Comparativa metadades Twitter amb varis esquemes

Correlació d'esquemes de metadades.



  

●Un tuit no és la imatge que ens arriba del 
navegador sinó tot el conjunt de metadades 
que emmagatzema Twitter.

●Podem conèixer què emmagatzema Twitter i 
com es podria arxivar gràcies a l'API i JSON.

●Podem arribar a validar missatges de Twitter 
si rebem suficients metadades del tuit o 
perfil de Twitter.
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