UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Tainacan
Social Module

Goiânia, 04/05/2016

Summary
1. Introduction
2. Social Network
2.1. Facebook
2.2. Youtube
2.3. Vimeo
2.4. Flickr
2.5. Instagram
3. API Keys
3.1. Configuration
4. Metadata
5. Mapping
6. Import

1. Introduction
Primeiramente bem-vindos a mais um módulo do repositório Tainacan. Neste
módulo falaremos da poderosa ferramenta das redes sociais. Com a
importação de itens das Redes sociais pode-se enriquecer o tainacan de
inúmeras formas, criando um modelo de repositório mais colaborativo e aberto
ao público.

2. Social Networks
O Tainacan foi desenvolvido e projetado para receber as funções e
colaborações das redes sociais. Com essa ideia, foi implementado as
seguintes redes:
2.1. Facebook
Founded in 2004, Facebook’s mission is to give people the
power to share and make the world more open and
connected. People use Facebook to stay connected with
friends and family, to discover what’s going on in the world,
and to share and express what matters to them. The largest social
network today.
You can import:
 Your photos.
2.2. Youtube
Launched in May 2005, YouTube allows billions of people to
discover, watch and share originally-created videos. YouTube
provides a forum for people to connect, inform, and inspire
others across the globe and acts as a distribution platform for
original content creators and advertisers large and small. YouTube is a
Google company.
You can import:
 Specific Video
 Videos from Playlist
 Videos from Channel
2.3. Vimeo
In 2004, Vimeo was founded by a group of filmmakers who
wanted to share their creative work and personal moments
from their lives. As time went on, like-minded people
discovered Vimeo and helped build a supportive community
of individuals with a wide range of passions. Today, millions of people
from all around the world enjoy Vimeo, and is growing bigger every day.
You can import:
 Videos from User
 Videos from Channel
2.4. Flickr
Flickr is an image hosting and video hosting website and web
services suite that was created by Ludicorp in 2004 and
acquired by Yahoo in 2005. In addition to being a popular
website for users to share and embed personal photographs,
and effectively an online community, the service is widely used

by photo researchers and by bloggers to host images that they embed in
blogs and social media.
You can import:
 Images from User
2.5. Instagram
Instagram is an online mobile photo-sharing, video-sharing,
and social networking service that enables its users to take
pictures and videos, and share them either publicly or
privately on the app.
You can import:
 Photos from User
 Videos from User

3. API Keys
API stands for application programming interface. It can be helpful to think of
the API as a way for different apps to talk to one another. For many users, the
main interaction with the API will be through API keys, which allow other apps to
access your account without you giving out your password.
Para isso, em cada uma destas redes, precisamos gerar uma API Key. Através
dela poderemos fazer a ligação entre o Tainacan e as redes externas e
importar os itens devidos.
IMAGEM DA TELA DE CADASTRO DA API
Cada uma das redes sociais exige um método de configuração e todas devem
ser configuradas corretamente para que a importação ocorra com perfeição.
3.1. Configuration
Abaixo alguns pontos específicos de cada rede social:
- Facebook
Para a conexão com o Facebook funcionar, é preciso passar ao sistema
duas senhas de conexão: APP ID e APP SECRET KEY.
O Facebook tem suas particularidades. É necessário criar um aplicativo
para conexão via API no próprio painel do facebook. Quando criada, o
Facebook libera os códigos necessários para conexão, porem seu aplicativo é
criado para teste apenas, podendo captar informações apenas de seu usuário.
A segunda etapa é pedir autorização ao Facebook para que seu aplicativo
capte dados dos outros usuários.
- Youtube
O Youtube já exige apenas a API KEY.
Como o Youtube é uma empresa da Google, para solicitar esta chave é
necessário ir ao painel de API’s da Google e requisitar a chave.
- Vimeo
No VIMEO, as configurações da API liberam duas senhas: CLIENT
IDENTIFIER and CLIENT SECRETS. Com elas poderemos requisitar os vídeos
de um canal ou usuário. A diferença nas configurações desta API é sua
necessidade de inserir uma Callback URL específica do tainacan de acordo
com sua URL.
- Flickr
Apesar do Flickr liberar duas chaves, o Tainacan precisa apenas da API
KEY. As configurações do Flickr são bem simples e fáceis de serem realizadas,
basta seguir os passos indicados no site.

- Instagram
As configurações do Instagram são bem semelhantes as do Vimeo,
sendo necessário o CLIENT ID and CLIENT SECRET. Porém, como no Vimeo,
é requisita a Callback URL.
Por ser uma empresa do Facebook, a API também é criada
primeiramente para testes, sendo necessária requisitar autorização para liberar
ao público.

4. Metadata
Cada uma das redes sociais traz um conjunto de metadados específicos.
Apresenta-se abaixo os metadados de cada rede social.

Por padrão, o Tainacan usa Dublin core:

5. Mapping
Com a diferença de metadados de cada rede social, adequou-se um
mapeamento padrão para cada rede, porém este mapeamento pode ser
alterado de acordo com os metadados que são criados em uma coleção.
No mapeamento, temos três opções padrões:
1 – Content
Content é o conteúdo do item (URL do vídeo, URL da imagem).
2 – Source
Source é a fonte do item.
3 – Type
Type representa o tipo do item (Imagem, Video, Audio, PDF,
Outros).

- Facebook

- Youtube

- Flickr

- Vimeo

- Instagram

6. Import

Com a nova tela de importação de dados do Tainacan, o usuário poderá
importar através de URLs:
- Files (ex. pdf, jpg, png, etc)
- Sites
- Video from Youtube or Vimeo
- Multiple videos from a Youtube Channel or Vimeo Channel
- Images from Flickr, Facebook or Instagram
As URLs permitidas são (com ou sem “http://”):
Facebook:
- http://www.facebook.com
- http://www.facebook.com/xxxxxxx
Youtube:
- https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx
- https://www.youtube.com/playlist?list=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- https://www.youtube.com/channel/xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Flickr:
- https://www.flickr.com/photos/xxxxxxxxxxx
Vimeo:
- https://vimeo.com/channels/xxxxxx
- https://vimeo.com/xxxxxx
Instagram:
- https://www.instagram.com/xxxxxxx

