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Dit is de tweede deliverable (D2) van de tweede fase binnen het project Best Practices voor de 
Archivering van Sociale Media in Vlaanderen en Brussel getrokken door KADOC-KU Leuven en 
meemoo.  

Dit rapport is een van de resultaten van werkpakket 1 en omvat een overzicht van handleidingen en 
documentatie voor de toegang tot en gebruik van de verschillende (betalende) tools die we tijdens de 
pilootprojecten aan een praktijktest onderwierpen. Het proces van captatie en controle via 
Pagefreezer, Webpreserver, Archive-It en via de API’s van de platformen zelf wordt besproken. Elk 
onderdeel bevat een korte samenvatting van de werking van elke tool met aansluitend links naar de 
webpagina’s en verdere informatie indien die beschikbaar is. 

1. Documentatie Pagefreezer 
 

1.1. Inloggen 
Pagefreezer is een tool van dienstverlener Pagefreezer die integraal via een dashboard op hun eigen 
website draait. Inloggen gebeurt simpelweg door op hun thuispagina rechtsbovenaan login aan te 
klikken. Dit brengt je rechtstreeks naar de login pagina.  

De benodigde login gegevens krijg je op voorhand van de dienstverlener.  

1.2. Capteren 
De eigenlijke captatie gebeurt achter de schermen door medewerkers van Pagefreezer. De enige input 
die je als erfgoedinstelling levert, is een lijst van te capteren accounts. Tussentijdse aanvullingen 
daarop zijn eveneens mogelijk. Van eigenlijke captatie-arbeid is in dit geval dus geen sprake.  

Belangrijk om weten is wel dat Pagefreezer geautomatiseerd toestemming vraagt aan de beheerder 
van de accounts vooraleer het capteren kan beginnen. Zonder deze expliciete toestemming kan er niet 
gecapteerd worden.  

1.3. Raadplegen 
Het raadplegen van datasets verloopt eveneens via het centrale dashboard. Je krijgt er een overzicht 
van alle accounts die voor captatie in aanmerking komen, de bijbehorende captatiestatus en het aantal 
posts dat reeds werd gecapteerd. In deze lijst kan je doorklikken naar het account waarvan je precies 
de captatie wilt raadplegen. 

Eens doorgeklikt krijg je meteen het archief van het account in kwestie te zien en kan je er, alsof de 
pagina live is, door bladeren. Metadata verschijnen in een kolom rechts van de gecapteerde posts. 

1.4. Downloaden 
Op dezelfde pagina als het raadplegen kan je meteen ook de dataset van het account in kwestie 
downloaden. Dit doe je door rechtsboven op de pijl te klikken. Die leidt je vervolgens naar een 
dialoogvenster waarin je het aantal posts en het exacte formaat kiest. Een laatste klik op Export zet de 
download tot slot in gang. 

1.5. Een gratis demo aanvragen 
Hoewel een gratis trial niet standaard binnen het aanbod van Pagefreezer ligt, is het wel mogelijk een 
online demonstratie in te boeken. Dit gebeurt door een aanvraag te doen op hun contactpagina.  

Meer informatie betreft de tool en werking van Pagefreezer is raadpleegbaar in hun uitgebreide 
Content Library of via de User Guide. 

https://www.pagefreezer.com/social-media-archiving/
https://social.pagefreezer.com/login
https://social.pagefreezer.com/dashboard
https://hello.pagefreezer.com/schedule-a-demo
https://www.pagefreezer.com/content-library/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1818760/User%20Guides/Social%20Media%20Archiving%20User%20Guide.pdf
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2. Documentatie Webpreserver 
 

2.1. Inloggen 
Webpreserver is een tweede tool in het aanbod van dienstverlener Pagefreezer. Deze tool is een plug-
in die je toevoegt aan Google Chrome. In tegenstelling tot Pagefreezer verloopt het proces dus niet via 
een dashboard op een website, maar rechtstreeks via een applicatie die je toevoegt aan je browser. 
De plug-in kan gedownload worden in de Google Chrome Store of rechtstreeks vanop Pagefreezers 
website.  

Na het installeren verschijnt het Webpreserver logo als icoon rechtsbovenaan in je Google Chrome 
browser. Door hierop te klikken kan je inloggen op de tool. De nodige gegevens krijg je per e-mail van 
de dienstverlener. Het e-mailadres waarmee alle contact verloopt fungeert hierbij als username, als 
wachtwoord volgt een tijdelijke combinatie voor een eerste login waarna je zelf een permanent, uniek 
wachtwoord kiest. Downloaden en installeren van de tool kan op elk moment maar het eigenlijke 
gebruik van de tool is pas mogelijk met werkende login gegevens.  

2.2. Capteren  
Capteren kan via Webpreserver op twee manieren. 

Een eerste manier is om rechtstreeks de pagina die je voor je hebt te capteren via de plug-in. Dit is de 
zogenaamde Quick Capture, logischerwijs ook de meest rechttoe rechtaan manier van capteren in 
Webpreserver. Bij deze manier op je het sociale media account dat je wil vatten waarna je de plug-in 
opent. In het dialoogvenster van de plug-in kies je de exacte setting zoals de titel van je dataset, tags 
of notities, het al dan niet opnemen van comments en videos, afbakening van datum indien nodig en 
tot slot of je de tool wil laten scrollen of enkel de posts die je open hebt wil laten capteren. Na een klik 
op Save gaat de tool geautomatiseerd aan het werk. 

De tweede manier van capteren is de zogenaamde Bulk Capture. Deze modus bevindt zich in het 
dialoogvenster van de plug-in achter de knop met drie vierkanten of kan rechtstreeks geraadpleegd 
worden via de Bulk Capture pagina. Deze captatiemethode vereist iets meer input van de gebruiker. 
Om te beginnen selecteer je de gewenste settings zoals de omvang van de captatie, de locatie 
waarnaar je wil up- of downloaden, enige tags indien nodig en tot slot of het om een website dan wel 
social media account gaat. Je selecteert om welk platform het precies gaat waarna je in het tekstvak 
ingeeft om welke seed URL het precies gaat. 

Hierna kan het opnieuw twee kanten op. Ofwel kies je meteen voor Capture All. Dit geeft als resultaat 
dat je het hele account capteert naar één eindbestand. Je krijgt het gecapteerde account als een lange 
waslijst van posts voor je. De andere optie is Collect The Links. Hierdoor zal Webpreserver het account 
crawlen en een lijst aanleggen met de ID’s van alle individuele posts. Door hierna deze lijst 
rechtstreekse links door Capture All te halen krijg je als resultaat een map met daarin voor elke 
individuele post een apart bestand. Je krijgt het account als een map met opgesplitste posts per ID. 

Je kan via de Bulk Capture ook meerdere accounts van eenzelfde platform op hetzelfde moment 
capteren indien gewenst of je kan je toespitsen op een bepaalde set posts van een account. Let wel, 
tot op heden is Twitter enkel te capteren via de Quick Capture modus. 

2.3. Raadplegen 
Eens je captatie is afgerond, kan je de datasets raadplegen in het dashboard. Toegang tot het 
dashboard verloopt op twee manieren, afhankelijk van de methode van captatie.  

https://www.pagefreezer.com/webpreserver/
https://www.pagefreezer.com/webpreserver/
https://www.pagefreezer.com/webpreserver/
chromeextension://ebofmienemijnilnonphmmmahgmnpflh/html/options.html#/bulkcapture
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Na Quick Capture in de plug-in kan je onderaan de knop Dashboard aanklikken. Deze link brengt je naar 
de verzamelplaats waar al je captaties in mappen gegroepeerd staan. 

Vanuit de pagina Bulk Settings kan je linksboven het Webpreserver logo aanklikken. Deze link brengt 
je eveneens naar de verzamelplaats waar al je captaties in mappen gegroepeerd staan.  

In het dashboard krijg je een overzicht van alle captaties die je reeds uitvoerde, deze zijn gerangschikt 
in een map per captatie. Door een van die mappen open te klikken krijg je te zien welke pagina’s precies 
gecapteerd werden. Hier kan je eveneens een selectie maken voor export. 

2.4. Downloaden 
Exporteren kan dus door een selectie van gecapteerde pagina’s te maken en vervolgens de export-
knop aan te klikken. Je krijgt nog een laatste dialoogvenster waarin je kiest in welk formaat je wil 
exporteren. De keuze varieert van .pdf over .mhtml tot .warc. Je kiest hierbij ook of je een 
captatierapport in .pdf wil downloaden of je enkel wil beperken tot de gecapteerde dataset. Een 
laatste klik op Export zet de eigenlijke download in gang. 

3. Documentatie Archive-It 
 

3.1. Inloggen 
Gelijkaardig aan Pagefreezer verloopt het volledige proces van Archive-It via een dashboard op hun 
website. Het vereist geen downloads of installaties. Het partnerplatform van Archive-It in kwestie kan 
je vinden op hun website. 

In de rechterbovenhoek, via de oranje knop log in, is het mogelijk om in te loggen. De benodigde 
gegevens krijg je vooraf van de dienstverlener per e-mail toegestuurd. Als organisatie krijgt 
aanvankelijk een medewerker toegang tot het platform, deze eerste gebruiker fungeert als admin en 
kan vervolgens in de user settings bijkomende gebruikers toevoegen met een rechtenpakket naar 
keuze.  

3.2. Capteren 
Capteren in Archive-It gebeurt in een aantal stappen. Kort samengevat bouw je in het Archive-It 
dashboard collecties op. In zo’n collectie breng je een of meerdere seed-url’s samen. Die seeds kan je 
vervolgens instellen voor een crawl. 

Een vollediger overzicht van het captatieproces in Archive-It kan je raadplegen in hun eigen online 
handleidingen zoals een gebruikersgids voor nieuwe gebruikers of de snelgids voor trials.  

Naast die twee grote stappen en de algemene user guides zijn er nog enkele specifieke 
aandachtspunten voor het vlot capteren van sociale media accounts via Archive-It. Om te beginnen 
zijn sommige sociale media platformen enkel toegankelijk of raadpleegbaar na inloggen. Om daarmee 
om te gaan is er een artikel met tips om je seeds te optimaliseren. 

Aansluitend heeft elk socialemediaplatform zijn eigenheid en heeft de tool van Archive-It per platform 
wat finetuning nodig om tot degelijke captatieresultaten te komen. Meer informatie over de 
zogenaamde Scoping per platform kan je raadplegen in volgend artikel. 

Meer en vooral uitgebreide informatie kan je raadplegen op hun online User Guide.  

3.3. Raadplegen 
Raadplegen van gecapteerde datasets kan op een aantal manieren. 

https://partner.archive-it.org/
https://support.archive-it.org/hc/en-us/articles/360041250172-Guide-for-new-Archive-It-users-
https://support.archive-it.org/hc/en-us/articles/360061089771-Quickstart-Guide-for-Trials
https://support.archive-it.org/hc/en-us/articles/208001306-How-to-archive-password-protected-sites
https://support.archive-it.org/hc/en-us/articles/208001336-Scoping-guidance-for-specific-types-of-sites#AutoScoping
https://support.archive-it.org/hc/en-us/categories/201179946-Archive-It-User-Guide
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Om te beginnen kan je heel wat direct raadplegen door de gewenste collectie aan te klikken in het 
tabblad Collections van het dashboard. In de Overview vind je cijfers als totaal aantal gecapteerde 
documenten, aantal gecapteerde data, het unieke ID van de collectie, datum van de laatste Crawl en 
enkele settings van die Crawl. 

In het tabblad Archives van het dashboard kan je vervolgens de eigenlijk inhoud raadplegen via de 
zogenaamde Wayback Machine van Archive-It Internet Archive. Kies in het dropdownmenu welke 
collectie je precies wil raadplegen en klik vervolgens Wayback >. Tot slot kies je in de kalender een 
datum en Archive-It zal je naar de pagina die op dat moment gecapteerd werd leiden. 

Een laatste methode is het downloaden van datasets als .warc en deze vervolgens met een .warc-
viewer zoals Webrecorder Player bekijken. 

3.4. Downloaden 
Een gecapteerde dataset downloaden verloopt in Archive-It niet geautomatiseerd, het blijft niet 
beperkt tot een klik op de knop. Downloaden kan door je in te loggen op het dashboard en vervolgens 
een query te schrijven voor ofwel de command line ofwel de adresbalk van je browser. Via die queries 
spreekt je het API van Archive-It rechtstreeks aan en kan je de gecapteerde datasets downloaden. 
Rechtstreeks in de browser zijn er drie mogelijkheden om je datasets te exporteren. 

Alle gecapteerde datasets binnen je account raadplegen doe je via het commando 

 https://warcs.archive-it.org/wasapi/v1/webdata 
 
Wil je verder specifiëren en enkel één collectie downloaden dan begin je met het opzoeken van het 
unieke volgnummer van de collectie in kwestie op te zoeken. Dit kan in je lijst Collections op het 
dashboard. Vervolgens kan je de datasets binnen de collectie in kwestie raadplegen door dit uniek ID 
toe te voegen aan het commando  

 https://warcs.archiveit.org/wasapi/v1/webdata?collection= 
 
Tot slot kan je binnen de collectie nog verder afbakenen naar de data gecapteerd binnen één enkele 
crawl. Dit doe je door het unieke ID van de crawl toe te voegen aan commando 

 https://warcs.archive-it.org/wasapi/v1/webdata?crawl= 
 
Het downloaden van een dataset gebeurt nadat je de links naar de warcs aanklikt. De download van 
de dataset in kwestie begint dan automatisch. Een uitgebreider inzicht op de mogelijke commando’s 
kan je raadplegen in volgend artikel uit de User Guide. 

3.5. Een gratis trial aanvragen 
Iedereen kan in principe een gratis trial aanvragen van Archive-It’s captatietools. Let wel, een trial is 
eerder beperkt in de zin dat je enkel de methode met Brozzler kan uittesten. De andere tools in het 
aanbod van Archive-It zijn er enkel voor betalende klanten. 

De aanvraag van een trial verloopt initieel via de contactpagina. Na die eerste aanvraag neemt een 
medewerker contact op voor de praktische invulling. Na afloop volgt nog een laatste contact met 
prognoses voor een betalend abonnement op de dienstverlening. 

https://github.com/webrecorder/webrecorder-player/releases/tag/v1.8.0
https://support.archive-it.org/hc/en-us/articles/360015225051
https://archive-it.org/contact-us
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4. Documentatie aansturing API van sociale mediaplatformen 
Naast de captatiemogelijkheden van commerciële dienstverleners keken we ook naar de 
mogelijkheden van capteren via de API’s van de sociale mediaplatformen zelf. Concreet werd 
onderzoek verricht naar de API’s van Twitter en Facebook. 

4.1. De Twitter API 
Toegang 
De toegang tot de Twitter API verloopt via zogenaamd tracks, verschillende niveaus van toegang. In 
totaal zijn er vier verschillende niveaus. Het gaat om de tracks Essential, Elevated, Elevated+ en 
Academic. Kort samengevat liggen de onderlinge verschillen bij het totaal aantal tweets dat je 
maandelijks kan ophalen en het aantal dagen dat je terug in de tijd kan capteren. De precieze 
statistieken kan je raadplegen in Twitters overzicht. 

Een van die tracks aanvragen start bij je inschrijven voor het Twitter Developers platform. Hiervoor 
heb je om te beginnen ook al een standaard Twitter account nodig. Vanaf het moment dat je 
ingeschreven bent als developer heb je alvast toegang tot het basisniveau van de Essential track. 
Daarna kan je een aanvraag doen voor een van de hogere niveaus.  

De aanvraagprocedure voor meest alomvattende niveau, het Academic track, is zeer selectief en 
weinig transparant. Enkel met een afgebakend academisch onderzoeksproject en bijbehorende 
academische contactgegevens maak je een kans. Je kan een drietal keer een aanvraag indienen en 
bijsturen, waarna je weinig informatie ontvangt waarom deze al dan niet afgekeurd werd. Wel bestaat 
er een overzicht van eerder afgewezen voorbeelden dat je kan raadplegen in volgend artikel. 

Capteren en downloaden 
Voor het download van tweets via de twitter API gebruikt LIBIS de collector. De collector is een door 
LIBIS ontwikkelde Ruby library. Via deze library worden de API-requests samengesteld en worden de 
API-responses met tweets weggeschreven in een directorystructuur. Je kan ook gebruikt maken van 
andere tools als je deze programmeertool beter beheerst, zoals een Python library (zie meer info op 
de developer pagina van Twitter). 

De collector die in dit project gebruikt werd, kan je downloaden via github: 
https://github.com/mehmetc/data_collector of https://rubygems.org/gems/data_collector    

De collector wordt aangestuurd door 2 configuratie bestanden. Het eerste bestand (config.yml) bevat 
de algemene connectiegegevens en de directories. Het tweede bestand (queries.yml) bevat de (query)-
parameters voor de API-request. In queries.yml kunnen meerdere sets of collecties worden 
opgenomen. Elke set bezit zijn eigen query-parameters. 

config.yml 

--- 
:twitter_api_version: v2 
:api_request: Recent_search 
:auth: 
  :consumer_key: Twitter_API key 
  :consumer_secret: Twitter_API Secret  key 
  :bearer_token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…xxx 
:source_records_dir: /source_records/Twitter/{{query_id}}/{{year}}_{{month}}/ 

 

queries.yml 

https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/getting-started/about-twitter-api
https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/getting-started/getting-access-to-the-twitter-api
https://developer.twitter.com/en/developer-terms/more-on-restricted-use-cases
https://libis.be/libis/
https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/tools-and-libraries/v2
https://github.com/mehmetc/data_collector
https://rubygems.org/gems/data_collector
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--- 
:queries: 
- query: 
    value: from:cdenv 
    id: twitter_query_00001 
    name: twitter_account_cdenv 
    desc: Tweets from twitter account cdenv 
    v2_since_id: 
    v2_until_id: 
    v2_start_time: '2006-03-21T00:00:00Z' 
    v2_end_time: '' 
    v2_expansions: author_id,referenced_tweets.id,in_reply_to_user_id,… .id.author_id 
    v2_tweet_fields: author_id,… 
possibly_sensitive,referenced_tweets,reply_settings,source,text 
    v2_media_fields: duration_ms,height,media_key,…,public_metrics 
    v2_place_fields: 
contained_within,country,country_code,full_name,geo,id,name,place_type 
    v2_poll_fields: 
    v2_user_fields: created_at,description,entities,id,…,verified,withheld 
    v2_max_results: 100 
    v2_next_token: '' 
    recent_search_next_token: '' 
  newest_id: 1490761037976674309 
  oldest_id: 0 
  recent_search: true 
  status: 

 

Het afhalen van tweets die voldoen aan de query parameters verloopt via twee endpoints. Tweets 
ouder dan zeven dagen worden afgehaald via /2/tweets/search/all. Recente tweets (jonger dan zeven 
dagen) zijn beschikbaar via /2/tweets/search/recent1. Meer info over deze endpoint is hier 
beschikbaar. 

De criteria waaraan een collectie van tweets moet voldoen, wordt per query bepaald door de 
parameters value en een combinatie van v2_since_id,  v2_until_id, v2_start_time, v2_end_time en/of 
newest_id uit queries.yml. De value-parameter is de searchquery zoals wordt hier beschreven. 

Voor het downloaden van een collectie tweets uit een specifieke periode zal v2_start_time en 
v2_end_time worden toegevoegd aan de API-request naar /2/tweets/search/all. Of als de tweet ID’s 
gekend zijn v2_since_id en v2_until_id. 

Voor het periodiek (interval kleiner dan 7 dagen, default is dagelijks) downloaden van tweets is de API-
request (/2/tweets/search/recent) gebaseerd op newest_id. Dit is een parameter die per query wordt 
bijgehouden in queries.yml.  

Als het aantal tweets dat voldoet aan de query inclusief de periode aanduiding groter is dan 100 zal de 
API-response, naast die 100 tweets, ook meta.next_token bevatten. Door next_token toe te voegen 
aan de API-request kunnen de volgende 100 tweets worden opgehaald. De collector haalt al deze 
tweets op zolang er een next_token in de API-response zit. next_token wordt eveneens 

 
1 KADOC heeft toegang tot de Elevated API level en kan dus enkel recente Tweets aanspreken: 
https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/getting-started/about-twitter-api  

https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/tweets/search/api-reference/get-tweets-search-all
https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/tweets/search/api-reference/get-tweets-search-recent
https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/tweets/search/introduction
https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/tweets/search/introduction
https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/tweets/search/integrate/build-a-query
https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/tweets/search/api-reference/get-tweets-search-all
https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/tweets/search/api-reference/get-tweets-search-recent
https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/getting-started/about-twitter-api
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weggeschreven in het configuratiebestand queries.yml. Deze next_token kan dan worden gebruikt als 
het proces zou falen. Dan kan dit later worden opgepikt als startpunt voor de volgende API-requests. 

De API-response bevat ook meta.newest_id. Deze Tweet ID zal de parameter newest_id in queries.yml 
overschrijven. De volgende keer dat het process wordt opgestart zal since_id in de API-request deze 
Tweet ID zijn. Hierdoor worden de Tweets afgehaald die nieuw zijn sinds de vorige keer dat het proces 
heeft gedraaid. 

Elke API-response wordt weggeschreven naar een json-bestand. De bestandsnaam is gebaseerd op 
meta.newest_id en meta.oldest_id. source_records_dir uit het config.yml bepaalt de directory waarin 
het bestand terechtkomt. source_records_dir kan verschillende placeholders bevatten. Deze 
placerholders worden tijdens het downloadproces vervangen. {{query_id}} worden overschreven met 
de id-parameter van de query die op dat moment wordt verwerkt. {{year} en {{month}} worden 
vervangen door jaar en maand van het tijdstip waarop het proces draait. 

Het afhalen van tweets via de Twitter API voor deze piloot loopt dagelijks via een cronjob. Het proces 
wordt opgestart in een docker-omgeving en schrijft de records naar een gemeenschappelijke schijf die 
zowel door LIBIS als KADOC beschikbaar is.  

4.2. De Facebook API 
Waar het aanspreken van de Twitter API een aantal veelbelovende mogelijkheden tot captatie biedt, 
al dan niet mits het juiste track, is dat voor de Facebook API heel wat minder. Een verkennend 
onderzoek van het zogenaamde Graph API, de toegang tot het Facebook Developers Platform en de 
mogelijkheden om de API aan te spreken lijken erop te wijzen dat de API vooral op het eigen 
socialemedia-account is gericht.  

Veel van de tools blijken in het verlengde te liggen van marketing van eigen posts, interactie op die 
posts, publiceren van posts en analyse van de eigen cijfers in plaats van het capteren en analyseren 
van posts of accounts van derden. Via de Facebook Graph Explorer is het bijvoorbeeld wel mogelijk om 
aan de hand van gerichte queries allerlei data over het eigen account op te halen. 

Het is mogelijk om dezelfde data uit accounts van derden te halen na expliciete toestemming van 
account eigenaars. Het gaat hier echter niet om volledige datasets. Het hoogst haalbare lijkt een 
beperkte set metadata en verder de mogelijkheid om posts te maken of bewerken. Het lijkt dus eerder 
te gaan om manieren om de API te gebruiken om data te importeren en bewerken dan om een 
methode voor export van data voor bewaring. 

Meer informatie over gebruik en voorwaarden van de Facebook API kan je raadplegen in hun 
handleiding Get Started. 

https://developers.facebook.com/docs/graph-api/overview
https://developers.facebook.com/
https://developers.facebook.com/products/
https://developers.facebook.com/tools/explorer
https://developers.facebook.com/docs/permissions/reference/
https://developers.facebook.com/docs/permissions/reference/
https://developers.facebook.com/docs/graph-api/get-started
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	Dit is de tweede deliverable (D2) van de tweede fase binnen het project Best Practices voor de Archivering van Sociale Media in Vlaanderen en Brussel getrokken door KADOC-KU Leuven en meemoo. 
	Dit rapport is een van de resultaten van werkpakket 1 en omvat een overzicht van handleidingen en documentatie voor de toegang tot en gebruik van de verschillende (betalende) tools die we tijdens de pilootprojecten aan een praktijktest onderwierpen. Het proces van captatie en controle via Pagefreezer, Webpreserver, Archive-It en via de API’s van de platformen zelf wordt besproken. Elk onderdeel bevat een korte samenvatting van de werking van elke tool met aansluitend links naar de webpagina’s en verdere informatie indien die beschikbaar is.
	1. Documentatie Pagefreezer
	1.1. Inloggen
	1.2. Capteren
	1.3. Raadplegen
	1.4. Downloaden
	1.5. Een gratis demo aanvragen

	Pagefreezer is een tool van dienstverlener Pagefreezer die integraal via een dashboard op hun eigen website draait. Inloggen gebeurt simpelweg door op hun thuispagina rechtsbovenaan login aan te klikken. Dit brengt je rechtstreeks naar de login pagina. 
	De benodigde login gegevens krijg je op voorhand van de dienstverlener. 
	De eigenlijke captatie gebeurt achter de schermen door medewerkers van Pagefreezer. De enige input die je als erfgoedinstelling levert, is een lijst van te capteren accounts. Tussentijdse aanvullingen daarop zijn eveneens mogelijk. Van eigenlijke captatie-arbeid is in dit geval dus geen sprake. 
	Belangrijk om weten is wel dat Pagefreezer geautomatiseerd toestemming vraagt aan de beheerder van de accounts vooraleer het capteren kan beginnen. Zonder deze expliciete toestemming kan er niet gecapteerd worden. 
	Het raadplegen van datasets verloopt eveneens via het centrale dashboard. Je krijgt er een overzicht van alle accounts die voor captatie in aanmerking komen, de bijbehorende captatiestatus en het aantal posts dat reeds werd gecapteerd. In deze lijst kan je doorklikken naar het account waarvan je precies de captatie wilt raadplegen.
	Eens doorgeklikt krijg je meteen het archief van het account in kwestie te zien en kan je er, alsof de pagina live is, door bladeren. Metadata verschijnen in een kolom rechts van de gecapteerde posts.
	Op dezelfde pagina als het raadplegen kan je meteen ook de dataset van het account in kwestie downloaden. Dit doe je door rechtsboven op de pijl te klikken. Die leidt je vervolgens naar een dialoogvenster waarin je het aantal posts en het exacte formaat kiest. Een laatste klik op Export zet de download tot slot in gang.
	Hoewel een gratis trial niet standaard binnen het aanbod van Pagefreezer ligt, is het wel mogelijk een online demonstratie in te boeken. Dit gebeurt door een aanvraag te doen op hun contactpagina. 
	Meer informatie betreft de tool en werking van Pagefreezer is raadpleegbaar in hun uitgebreide Content Library of via de User Guide.
	2. Documentatie Webpreserver
	2.1. Inloggen
	2.2. Capteren
	2.3. Raadplegen
	2.4. Downloaden

	Webpreserver is een tweede tool in het aanbod van dienstverlener Pagefreezer. Deze tool is een plug-in die je toevoegt aan Google Chrome. In tegenstelling tot Pagefreezer verloopt het proces dus niet via een dashboard op een website, maar rechtstreeks via een applicatie die je toevoegt aan je browser. De plug-in kan gedownload worden in de Google Chrome Store of rechtstreeks vanop Pagefreezers website. 
	Na het installeren verschijnt het Webpreserver logo als icoon rechtsbovenaan in je Google Chrome browser. Door hierop te klikken kan je inloggen op de tool. De nodige gegevens krijg je per e-mail van de dienstverlener. Het e-mailadres waarmee alle contact verloopt fungeert hierbij als username, als wachtwoord volgt een tijdelijke combinatie voor een eerste login waarna je zelf een permanent, uniek wachtwoord kiest. Downloaden en installeren van de tool kan op elk moment maar het eigenlijke gebruik van de tool is pas mogelijk met werkende login gegevens. 
	Capteren kan via Webpreserver op twee manieren.
	Een eerste manier is om rechtstreeks de pagina die je voor je hebt te capteren via de plug-in. Dit is de zogenaamde Quick Capture, logischerwijs ook de meest rechttoe rechtaan manier van capteren in Webpreserver. Bij deze manier op je het sociale media account dat je wil vatten waarna je de plug-in opent. In het dialoogvenster van de plug-in kies je de exacte setting zoals de titel van je dataset, tags of notities, het al dan niet opnemen van comments en videos, afbakening van datum indien nodig en tot slot of je de tool wil laten scrollen of enkel de posts die je open hebt wil laten capteren. Na een klik op Save gaat de tool geautomatiseerd aan het werk.
	De tweede manier van capteren is de zogenaamde Bulk Capture. Deze modus bevindt zich in het dialoogvenster van de plug-in achter de knop met drie vierkanten of kan rechtstreeks geraadpleegd worden via de Bulk Capture pagina. Deze captatiemethode vereist iets meer input van de gebruiker. Om te beginnen selecteer je de gewenste settings zoals de omvang van de captatie, de locatie waarnaar je wil up- of downloaden, enige tags indien nodig en tot slot of het om een website dan wel social media account gaat. Je selecteert om welk platform het precies gaat waarna je in het tekstvak ingeeft om welke seed URL het precies gaat.
	Hierna kan het opnieuw twee kanten op. Ofwel kies je meteen voor Capture All. Dit geeft als resultaat dat je het hele account capteert naar één eindbestand. Je krijgt het gecapteerde account als een lange waslijst van posts voor je. De andere optie is Collect The Links. Hierdoor zal Webpreserver het account crawlen en een lijst aanleggen met de ID’s van alle individuele posts. Door hierna deze lijst rechtstreekse links door Capture All te halen krijg je als resultaat een map met daarin voor elke individuele post een apart bestand. Je krijgt het account als een map met opgesplitste posts per ID.
	Je kan via de Bulk Capture ook meerdere accounts van eenzelfde platform op hetzelfde moment capteren indien gewenst of je kan je toespitsen op een bepaalde set posts van een account. Let wel, tot op heden is Twitter enkel te capteren via de Quick Capture modus.
	Eens je captatie is afgerond, kan je de datasets raadplegen in het dashboard. Toegang tot het dashboard verloopt op twee manieren, afhankelijk van de methode van captatie. 
	Na Quick Capture in de plug-in kan je onderaan de knop Dashboard aanklikken. Deze link brengt je naar de verzamelplaats waar al je captaties in mappen gegroepeerd staan.
	Vanuit de pagina Bulk Settings kan je linksboven het Webpreserver logo aanklikken. Deze link brengt je eveneens naar de verzamelplaats waar al je captaties in mappen gegroepeerd staan. 
	In het dashboard krijg je een overzicht van alle captaties die je reeds uitvoerde, deze zijn gerangschikt in een map per captatie. Door een van die mappen open te klikken krijg je te zien welke pagina’s precies gecapteerd werden. Hier kan je eveneens een selectie maken voor export.
	Exporteren kan dus door een selectie van gecapteerde pagina’s te maken en vervolgens de export-knop aan te klikken. Je krijgt nog een laatste dialoogvenster waarin je kiest in welk formaat je wil exporteren. De keuze varieert van .pdf over .mhtml tot .warc. Je kiest hierbij ook of je een captatierapport in .pdf wil downloaden of je enkel wil beperken tot de gecapteerde dataset. Een laatste klik op Export zet de eigenlijke download in gang.
	3. Documentatie Archive-It
	3.1. Inloggen
	3.2. Capteren
	3.3. Raadplegen
	3.4. Downloaden
	3.5. Een gratis trial aanvragen

	Gelijkaardig aan Pagefreezer verloopt het volledige proces van Archive-It via een dashboard op hun website. Het vereist geen downloads of installaties. Het partnerplatform van Archive-It in kwestie kan je vinden op hun website.
	In de rechterbovenhoek, via de oranje knop log in, is het mogelijk om in te loggen. De benodigde gegevens krijg je vooraf van de dienstverlener per e-mail toegestuurd. Als organisatie krijgt aanvankelijk een medewerker toegang tot het platform, deze eerste gebruiker fungeert als admin en kan vervolgens in de user settings bijkomende gebruikers toevoegen met een rechtenpakket naar keuze. 
	Capteren in Archive-It gebeurt in een aantal stappen. Kort samengevat bouw je in het Archive-It dashboard collecties op. In zo’n collectie breng je een of meerdere seed-url’s samen. Die seeds kan je vervolgens instellen voor een crawl.
	Een vollediger overzicht van het captatieproces in Archive-It kan je raadplegen in hun eigen online handleidingen zoals een gebruikersgids voor nieuwe gebruikers of de snelgids voor trials. 
	Naast die twee grote stappen en de algemene user guides zijn er nog enkele specifieke aandachtspunten voor het vlot capteren van sociale media accounts via Archive-It. Om te beginnen zijn sommige sociale media platformen enkel toegankelijk of raadpleegbaar na inloggen. Om daarmee om te gaan is er een artikel met tips om je seeds te optimaliseren.
	Aansluitend heeft elk socialemediaplatform zijn eigenheid en heeft de tool van Archive-It per platform wat finetuning nodig om tot degelijke captatieresultaten te komen. Meer informatie over de zogenaamde Scoping per platform kan je raadplegen in volgend artikel.
	Meer en vooral uitgebreide informatie kan je raadplegen op hun online User Guide. 
	Raadplegen van gecapteerde datasets kan op een aantal manieren.
	Om te beginnen kan je heel wat direct raadplegen door de gewenste collectie aan te klikken in het tabblad Collections van het dashboard. In de Overview vind je cijfers als totaal aantal gecapteerde documenten, aantal gecapteerde data, het unieke ID van de collectie, datum van de laatste Crawl en enkele settings van die Crawl.
	In het tabblad Archives van het dashboard kan je vervolgens de eigenlijk inhoud raadplegen via de zogenaamde Wayback Machine van Archive-It Internet Archive. Kies in het dropdownmenu welke collectie je precies wil raadplegen en klik vervolgens Wayback >. Tot slot kies je in de kalender een datum en Archive-It zal je naar de pagina die op dat moment gecapteerd werd leiden.
	Een laatste methode is het downloaden van datasets als .warc en deze vervolgens met een .warc-viewer zoals Webrecorder Player bekijken.
	Een gecapteerde dataset downloaden verloopt in Archive-It niet geautomatiseerd, het blijft niet beperkt tot een klik op de knop. Downloaden kan door je in te loggen op het dashboard en vervolgens een query te schrijven voor ofwel de command line ofwel de adresbalk van je browser. Via die queries spreekt je het API van Archive-It rechtstreeks aan en kan je de gecapteerde datasets downloaden. Rechtstreeks in de browser zijn er drie mogelijkheden om je datasets te exporteren.
	Alle gecapteerde datasets binnen je account raadplegen doe je via het commando
	 https://warcs.archive-it.org/wasapi/v1/webdata
	Wil je verder specifiëren en enkel één collectie downloaden dan begin je met het opzoeken van het unieke volgnummer van de collectie in kwestie op te zoeken. Dit kan in je lijst Collections op het dashboard. Vervolgens kan je de datasets binnen de collectie in kwestie raadplegen door dit uniek ID toe te voegen aan het commando 
	 https://warcs.archiveit.org/wasapi/v1/webdata?collection=
	Tot slot kan je binnen de collectie nog verder afbakenen naar de data gecapteerd binnen één enkele crawl. Dit doe je door het unieke ID van de crawl toe te voegen aan commando
	 https://warcs.archive-it.org/wasapi/v1/webdata?crawl=
	Het downloaden van een dataset gebeurt nadat je de links naar de warcs aanklikt. De download van de dataset in kwestie begint dan automatisch. Een uitgebreider inzicht op de mogelijke commando’s kan je raadplegen in volgend artikel uit de User Guide.
	Iedereen kan in principe een gratis trial aanvragen van Archive-It’s captatietools. Let wel, een trial is eerder beperkt in de zin dat je enkel de methode met Brozzler kan uittesten. De andere tools in het aanbod van Archive-It zijn er enkel voor betalende klanten.
	De aanvraag van een trial verloopt initieel via de contactpagina. Na die eerste aanvraag neemt een medewerker contact op voor de praktische invulling. Na afloop volgt nog een laatste contact met prognoses voor een betalend abonnement op de dienstverlening.
	4. Documentatie aansturing API van sociale mediaplatformen
	4.1. De Twitter API
	Toegang
	Capteren en downloaden

	4.2. De Facebook API

	Naast de captatiemogelijkheden van commerciële dienstverleners keken we ook naar de mogelijkheden van capteren via de API’s van de sociale mediaplatformen zelf. Concreet werd onderzoek verricht naar de API’s van Twitter en Facebook.
	De toegang tot de Twitter API verloopt via zogenaamd tracks, verschillende niveaus van toegang. In totaal zijn er vier verschillende niveaus. Het gaat om de tracks Essential, Elevated, Elevated+ en Academic. Kort samengevat liggen de onderlinge verschillen bij het totaal aantal tweets dat je maandelijks kan ophalen en het aantal dagen dat je terug in de tijd kan capteren. De precieze statistieken kan je raadplegen in Twitters overzicht.
	Een van die tracks aanvragen start bij je inschrijven voor het Twitter Developers platform. Hiervoor heb je om te beginnen ook al een standaard Twitter account nodig. Vanaf het moment dat je ingeschreven bent als developer heb je alvast toegang tot het basisniveau van de Essential track. Daarna kan je een aanvraag doen voor een van de hogere niveaus. 
	De aanvraagprocedure voor meest alomvattende niveau, het Academic track, is zeer selectief en weinig transparant. Enkel met een afgebakend academisch onderzoeksproject en bijbehorende academische contactgegevens maak je een kans. Je kan een drietal keer een aanvraag indienen en bijsturen, waarna je weinig informatie ontvangt waarom deze al dan niet afgekeurd werd. Wel bestaat er een overzicht van eerder afgewezen voorbeelden dat je kan raadplegen in volgend artikel.
	Voor het download van tweets via de twitter API gebruikt LIBIS de collector. De collector is een door LIBIS ontwikkelde Ruby library. Via deze library worden de API-requests samengesteld en worden de API-responses met tweets weggeschreven in een directorystructuur. Je kan ook gebruikt maken van andere tools als je deze programmeertool beter beheerst, zoals een Python library (zie meer info op de developer pagina van Twitter).
	De collector die in dit project gebruikt werd, kan je downloaden via github:https://github.com/mehmetc/data_collector of https://rubygems.org/gems/data_collector   
	De collector wordt aangestuurd door 2 configuratie bestanden. Het eerste bestand (config.yml) bevat de algemene connectiegegevens en de directories. Het tweede bestand (queries.yml) bevat de (query)-parameters voor de API-request. In queries.yml kunnen meerdere sets of collecties worden opgenomen. Elke set bezit zijn eigen query-parameters.
	config.yml
	---
	:twitter_api_version: v2
	:api_request: Recent_search
	:auth:
	  :consumer_key: Twitter_API key
	  :consumer_secret: Twitter_API Secret  key
	  :bearer_token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…xxx
	:source_records_dir: /source_records/Twitter/{{query_id}}/{{year}}_{{month}}/
	queries.yml
	---
	:queries:
	- query:
	    value: from:cdenv
	    id: twitter_query_00001
	    name: twitter_account_cdenv
	    desc: Tweets from twitter account cdenv
	    v2_since_id:
	    v2_until_id:
	    v2_start_time: '2006-03-21T00:00:00Z'
	    v2_end_time: ''
	    v2_expansions: author_id,referenced_tweets.id,in_reply_to_user_id,… .id.author_id
	    v2_tweet_fields: author_id,… possibly_sensitive,referenced_tweets,reply_settings,source,text
	    v2_media_fields: duration_ms,height,media_key,…,public_metrics
	    v2_place_fields: contained_within,country,country_code,full_name,geo,id,name,place_type
	    v2_poll_fields:
	    v2_user_fields: created_at,description,entities,id,…,verified,withheld
	    v2_max_results: 100
	    v2_next_token: ''
	    recent_search_next_token: ''
	  newest_id: 1490761037976674309
	  oldest_id: 0
	  recent_search: true
	  status:
	Het afhalen van tweets die voldoen aan de query parameters verloopt via twee endpoints. Tweets ouder dan zeven dagen worden afgehaald via /2/tweets/search/all. Recente tweets (jonger dan zeven dagen) zijn beschikbaar via /2/tweets/search/recent. Meer info over deze endpoint is hier beschikbaar.
	De criteria waaraan een collectie van tweets moet voldoen, wordt per query bepaald door de parameters value en een combinatie van v2_since_id,  v2_until_id, v2_start_time, v2_end_time en/of newest_id uit queries.yml. De value-parameter is de searchquery zoals wordt hier beschreven.
	Voor het downloaden van een collectie tweets uit een specifieke periode zal v2_start_time en v2_end_time worden toegevoegd aan de API-request naar /2/tweets/search/all. Of als de tweet ID’s gekend zijn v2_since_id en v2_until_id.
	Voor het periodiek (interval kleiner dan 7 dagen, default is dagelijks) downloaden van tweets is de API-request (/2/tweets/search/recent) gebaseerd op newest_id. Dit is een parameter die per query wordt bijgehouden in queries.yml. 
	Als het aantal tweets dat voldoet aan de query inclusief de periode aanduiding groter is dan 100 zal de API-response, naast die 100 tweets, ook meta.next_token bevatten. Door next_token toe te voegen aan de API-request kunnen de volgende 100 tweets worden opgehaald. De collector haalt al deze tweets op zolang er een next_token in de API-response zit. next_token wordt eveneens weggeschreven in het configuratiebestand queries.yml. Deze next_token kan dan worden gebruikt als het proces zou falen. Dan kan dit later worden opgepikt als startpunt voor de volgende API-requests.
	De API-response bevat ook meta.newest_id. Deze Tweet ID zal de parameter newest_id in queries.yml overschrijven. De volgende keer dat het process wordt opgestart zal since_id in de API-request deze Tweet ID zijn. Hierdoor worden de Tweets afgehaald die nieuw zijn sinds de vorige keer dat het proces heeft gedraaid.
	Elke API-response wordt weggeschreven naar een json-bestand. De bestandsnaam is gebaseerd op meta.newest_id en meta.oldest_id. source_records_dir uit het config.yml bepaalt de directory waarin het bestand terechtkomt. source_records_dir kan verschillende placeholders bevatten. Deze placerholders worden tijdens het downloadproces vervangen. {{query_id}} worden overschreven met de id-parameter van de query die op dat moment wordt verwerkt. {{year} en {{month}} worden vervangen door jaar en maand van het tijdstip waarop het proces draait.
	Het afhalen van tweets via de Twitter API voor deze piloot loopt dagelijks via een cronjob. Het proces wordt opgestart in een docker-omgeving en schrijft de records naar een gemeenschappelijke schijf die zowel door LIBIS als KADOC beschikbaar is. 
	Waar het aanspreken van de Twitter API een aantal veelbelovende mogelijkheden tot captatie biedt, al dan niet mits het juiste track, is dat voor de Facebook API heel wat minder. Een verkennend onderzoek van het zogenaamde Graph API, de toegang tot het Facebook Developers Platform en de mogelijkheden om de API aan te spreken lijken erop te wijzen dat de API vooral op het eigen socialemedia-account is gericht. 
	Veel van de tools blijken in het verlengde te liggen van marketing van eigen posts, interactie op die posts, publiceren van posts en analyse van de eigen cijfers in plaats van het capteren en analyseren van posts of accounts van derden. Via de Facebook Graph Explorer is het bijvoorbeeld wel mogelijk om aan de hand van gerichte queries allerlei data over het eigen account op te halen.
	Het is mogelijk om dezelfde data uit accounts van derden te halen na expliciete toestemming van account eigenaars. Het gaat hier echter niet om volledige datasets. Het hoogst haalbare lijkt een beperkte set metadata en verder de mogelijkheid om posts te maken of bewerken. Het lijkt dus eerder te gaan om manieren om de API te gebruiken om data te importeren en bewerken dan om een methode voor export van data voor bewaring.
	Meer informatie over gebruik en voorwaarden van de Facebook API kan je raadplegen in hun handleiding Get Started.

