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A Rede Social Twitter
❖ Uma rede social on-line focada em alto débito de 

mensagens relativamente curtas, os famosos 280 
caracteres;

❖ Atualmente uma das RSV mais usadas. Por mês existem 
330 milhões de utilizadores ativos [Statista, 2017]

❖ Livre visualização e publicação de mensagens (tweets)

❖ Acesso às atividades de outros utilizadores, através de 
“update feed”.





Twitter Intelligence

https://thefinvault.com/2017/11/21/twitter-trends-2017-11-21/



Forecast of the number of Twitter users in the World from 2017 to 2025



Distribution of Twitter users worldwide as of April 2021, by age group





Twitter Intelligence

https://thefinvault.com/2017/11/21/twitter-trends-2017-11-21/



Twitter Intelligence



Twitter Intelligence

http://users.humboldt.edu/mstephens/hate/hate_map.html#


Twitter Intelligence

https://www.techrepublic.com/article/a-data-visualization-of-trump-trends-on-social-media/



Twitter API
❖ API — Application Programming Interface;

❖ Permite aos programadores aceder e gerir a informação 
na plataforma Twitter;

❖ Existem métodos para manipular quase todas as 
funcionalidades inerentes ao Twitter;

❖ O acesso aos dados é livre e aberto, dentro de limites de 
segurança e privacidade;

❖ As aplicações comunicam em HTTP com a Twitter API



https://dev.twitter.com/overview/api/twitter-libraries


Twitter API em HTTP



Twitter API em HTTP
$ telnet www.di.ubi.pt 80 
Trying 193.136.66.5... 
Connected to estrela.di.ubi.pt. 
Escape character is '^]'. 
GET 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-gb" lang="en-gb" > 
<head> 
  <meta http-equiv=“content-t ... 
...   
...  

</body> 
</html> 
Connection closed by foreign host. 

[jpc@LinaMacBookAir#0 2016-02-22 23:31:18] ~/Desktop (48.365 Mb) 
$ 



Twitter API em HTTP



HTTP Methods
GET: Used when the client is requesting a resource on the Web server.

HEAD: Used when the client is requesting some information about a 
resource but not requesting the resource itself.

POST: Used when the client is sending information or data to the 
server—for example, filling out an online form (i.e. Sends a large 
amount of complex data to the Web Server).

PUT: Used when the client is sending a replacement document or 
uploading a new document to the Web server under the request URL.

DELETE: Used when the client is trying to delete a document from 
the Web server, identified by the request URL.



HTTP Methods
TRACE: Used when the client is asking the available proxies or 
intermediate servers changing the request to announce themselves.

OPTIONS: Used when the client wants to determine other available 
methods to retrieve or process a document on the Web server.

CONNECT: Used when the client wants to establish a transparent 
connection to a remote host, usually to facilitate SSL-encrypted 
communication (HTTPS) through an HTTP proxy.



Twitter API em HTTP

<scheme>://<host>:<port>/<path>?<query>#<fragment>

As partes que formam um URL:

query: X1=V1&…&Xn=Vn

http://www.bing.com/search?q=twitter



Twitter API / Objetos

❖ Podemos encontrar quatro objetos principais na API

❖ User: representam utilizadores;

❖ Tweet: representam as mensagens;

❖ Entity: elementos de meta-informação;

❖ Place: localizações geográficas;



Twitter API / Objetos
❖ User: pode ser um qualquer utilizador ou uma App 

a processar sob o âmbito de um utilizador.

❖ Podem fazer tweets, seguir utilizadores, criar 
listas, possuir uma home timeline

❖ Podem ser seguidos

❖ Podem ser mencionados

❖ São pesquisáveis



Twitter API / Objetos
❖ Tweet: são os elementos fundamentais de todo o 

conteúdo armazenado no Twitter:

❖ De modo geral, são mensagens colocadas (posts) por 
users com um limite textual de 280 caracteres;

❖ O post de um tweet representa uma “actualização do 
estatuto do user” — “status update”;

❖ Podem ser colocados (posted), respondidos (replied), 
eliminados (deleted), apreciados (like) ou deixar de o 
ser (unlike).



Twitter API / Objetos
❖ Exemplo:



Twitter API / Objetos
❖ Exemplo:



Twitter API / Objetos

❖ Entity: representa meta-dados e informação contextual 
adicional, relativo a conteúdo informativo posted:

❖ Relacionado com o conteúdo que descreve;

❖ Relacionado com outros objetos do Twitter, tais como: 
tweets, retweets, users, mensagens diretas.

❖ Entidades principais: media, URL, user_mentions, 
hashtags, symbols, extended_entities



Twitter API / Objetos
❖ Place: representa uma localização geográfica 

com as correspondentes geo coordenadas:

❖ Podem ser adicionados aos tweets, 
através da especificação de um place_id;

❖ São pesquisáveis e podem ser usados na 
filtragem de mensagens.

❖ Relaciona-se com outros objetos do Twitter, tais como: tweets, 
retweets, users, mensagens diretas.

❖ Também contém um atributo que descreve o lugar com mais 
detalhe, de acordo com a base de dados de lugares do twitter.



Autenticação no Twitter

❖ A maioria dos pedidos das Apps à API tem de ser 
autenticadas.

❖ Permite que as Apps enviem pedidos autorizados de 
forma segura, para a API.

❖ O Twitter usa o protocolo de autenticação OAuth, 
permitindo acesso seguro e de forma simples, a partir 
de aplicações web, móveis ou de desktop 



Requests Autenticados (OAuth)

❖ Existem dois tipos/processos gerais de autenticação:

❖ Os Application-Only Authentication: veiculam só 
os identificadores de uma App do Twitter, 
ignorando o contexto do utilizador.

❖ Os Application-User Authentication: veiculam os 
identificadores da App e a identidade do 
utilizador, permitindo assim operações 
dependentes de contexto, como os postings.



Autenticação /Particularidades
Use Case Authentication Method

“Sign in with Twitter” button on your 
website

Sign in with Twitter

Read or post Twitter data on behalf of 
visitors to my website

3-legged OAuth

Have a mobile, desktop, or embedded 
app which can’t access a browser

PIN-based OAuth

Just want to access the API from my 
own account

Tokens from dev.twitter.com

NEED to use usernames/passwords AND 
have been approved for xAuth

xAuth

Offer an API where clients send me 
data on behalf of Twitter users

OAuth Echo

Want to issue authenticated requests 
on behalf of the application itself

Application-only authentication



Autenticação OAuth 3- legged



Autenticação OAuth com PIN



Variantes da API do Twitter

❖ REST API

❖ Streaming API

❖ Ads API



Variantes da API do Twitter
❖ REST API

❖ Desenhada para fornecer acesso programático de leitura e 
escrita de dados no Twitter de forma estática

❖ Aplicações identificam-se por OAuth

❖ Respostas são obtidas em JSON

❖ Pedidos sob limite por utilizador ou aplicação, dentro do 
limit rate definido pelo Twitter. 

❖ Por exemplo: 100 pedidos / janela temporal (15 minutos)



Twitter Rate Limit

❖ Consiste no volume de pedidos que podem ser feitos à 
API, dentro da janela temporal definida: normalmente 
15 minutos.

❖ Rate limit per user: o número de pedidos que um 
utilizador autenticado pode executar.

❖ Rate limit per application: o número de pedidos que 
uma aplicação pode executar.



https://developer.twitter.com/en/docs/basics/getting-started


Variantes da API do Twitter
❖ REST API — Alguns do métodos HTTP:

❖ GET statuses/user_timeline

❖ GET search/tweets

❖ POST statuses/update

❖ GET direct_messages/sent

❖ POST direct_messages/new

❖ GET friends/ids

❖ GET application/rate_limit_status



Variantes da API do Twitter
❖ Streaming API

❖ Desenhada para monitorar ou processar dados do 
Twitter em tempo real.

❖ O stream da API fornece continuamente respostas a 
a pedidos REST API, durante um longo tempo de 
conexão HTTP.

❖ Existem também restrições no número de pedidos, 
para cada ligação de streaming.



Variantes da API do Twitter
❖ Ads API

❖ Permite que os parceiros 
integrem as suas Apps 
dentro da plataforma 
publicitária do Twitter

❖ Aplicações podem criar 
ferramentas específicas para 
gerir e executar campanhas 
publicitárias, dentro do 
Twitter



O Formato JSON
❖ Usado para estruturar e comunicar informação entre aplicações na Web.

❖ Simples, conveniente e inteligível. Mas não tão “rico” como o XML.

❖ JSON = JavaScript Object Notation

{"employees":[
    {"firstName":"John",  "lastName":"Doe"},
    {"firstName":"Anna",  "lastName":"Smith"},
    {"firstName":"Peter", "lastName":"Jones"}
]}

<employees>
    <employee>
        <firstName>John</firstName> 
        <lastName>Doe</lastName>
    </employee>
    <employee>
        <firstName>Anna</firstName> 
        <lastName>Smith</lastName>
    </employee>
    <employee>
        <firstName>Peter</firstName> 
        <lastName>Jones</lastName>
    </employee>
</employees>

JSON XML

❖ Muito utilizado na comunicação com os 
servidores de RSA.



O Formato JSON - Sintaxe
❖ Dados sob a forma de nome:valor

❖ Pares separados por virgula

❖ Chavetas contém objetos e parênteses retos contém arrays

{"employees":[
    {"firstName":"John",  "lastName":"Doe"},
    {"firstName":"Anna",  "lastName":"Smith"},
    {"firstName":"Peter", "lastName":"Jones"}
]}



JSON em Java
❖ Existem várias bibliotecas: json-simple, json-lib, etc

{
    "Name": "crunchify.com",
    "Author": "App Shah",
    "Company List": [
        "Compnay: eBay",
        "Compnay: Paypal",
        "Compnay: Google"
    ]
}

caso.json



JSON em Java
❖ Existem várias bibliotecas: json-simple, json-lib, etc



JSON em Python
❖ Algo natural e auto-evidente;

❖ Biblioteca json facilita na importação de strings JSON.

dados = {
"employees":[

{"firstName":"John",  "lastName":"Doe"},
{"firstName":"Anna",  "lastName":"Smith"},
{"firstName":"Peter", "lastName":"Jones"}

]
}

print( dados["employees"] )

print( dados["employees"][0]["firstName"] )

print( dados["employees"][1]["lastName"] )

?
?

?



JSON em Python
❖ Algo natural e auto-evidente;

❖ Biblioteca json facilita na importação de strings JSON.

dados = {
"employees":[

{"firstName":"John",  "lastName":"Doe"},
{"firstName":"Anna",  "lastName":"Smith"},
{"firstName":"Peter", "lastName":"Jones"}

]
}

print( dados["employees"] )

print( dados["employees"][0]["firstName"] )

print( dados["employees"][1]["lastName"] )



JSON em Python
❖ Algo natural e auto-evidente;

❖ Biblioteca json facilita na importação de strings JSON.

dados1 = {
    "Name": "crunchify.com",

    "Author": "App Shah",

    "Company List": [
        "Company: eBay",
        "Company: Paypal",
        {"Company": "Google"}
    ]
}

print  ( dados1["Company List"][-1]["Company"] )

for x in dados1["Company List"]: 
print(x)



JSON em Python
❖ Algo natural e auto-evidente;

❖ Biblioteca json facilita na importação de strings JSON.

import json

string = '{"data":"2020-10-13", "salarios":{"Ana":[780,825,997], "Maria":981, "Rita":632}}'
dados = json.loads(string)

print( json.dumps(dados, indent=3) )
print()

soma = 0
print("Os três salários da Ana são:")
for x in dados["salarios"]["Ana"]:
    print("   ", x)
    soma = soma + x

print(f"No total a Ana ganha {soma}.00 €")



Bibliotecas para a API

Java ASP C C++ Clojure

ColdFusion .NET Go Javascript / 
node.js

Lua/Corona 
SDK

Objective-C Perl PHP Python Ruby

Erlang Qt T-SQL VBScript

❖ Existe uma grande variedade e logo liberdade 
de programática.



Bibliotecas em Java ou Python 

http://twitter4j.org/en/api-support.html


Biblioteca em Java  

❖ Uma biblioteca não oficial em Java para a API do Twitter

❖ Facilita a integração de serviços do Twitter nas nossas aplicações

❖ Características:

❖ É 100% Java (versão ≥ 1.5) e dependências zero.

❖ É 100% Twitter 1.1 compatível

❖ Contém autenticação OAuth embebida

❖ Pronta para plataforma Android e Google App Engine.

❖ Matriz de suporte à API:
❖ http://twitter4j.org/en/api-support.html

http://twitter4j.org/en/index.html 

http://twitter4j.org/en/
http://twitter4j.org/en/api-support.html


Biblioteca em Java  

❖ Um “embrulho” Java sobre a API do Twitter

❖ Facilita o acesso e manipulação da informação.

❖ Requisitos:

❖ Ter conta no Twitter

❖ Criar uma app “embaixadora” em:  apps.twitter.com 

http://twitter4j.org/en/
http://apps.twitter.com


Criação uma App no Twitter
apps.twitter.com 

http://apps.twitter.com

