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ABSTRACT 
LinkedTube is a service to create semantic and non-semantic 
relationships between videos available on services on the Internet 
(such as YouTube) and external elements (such as Wikipedia, 
Internet Movie Database, DBPedia, etc). The relationships are 
defined based on semantic entities obtained through an analysis 
of textual elements related to the video - its metadata, tags, user 
comments and external related content (such as sites linking to the 
video). The set of data comprising the extracted entities and the 
video metadata are used to define semantic relations between the 
video and the semantic entities from the Linked Data Cloud. 
Those relationships are defined using a vocabulary extended from 
MOWL, based on an extensible set of rules of analysis of the 
video’s related content. 

 
RESUMO 
LinkedTube é um serviço que tem por objetivo a criação de 
relacionamentos semânticos e não semânticos entre vídeos 
disponíveis na Internet (em serviços como o YouTube) e 
elementos externos (como WikiPedia, Internet Movie Database, 
DBPedia, etc). Os relacionamentos são definidos baseados em 
entidades semânticas obtidas através da análise de elementos 
textuais relacionados ao vídeo - seus metadados, tags, 
comentários dos usuários e conteúdo externo relacionado (como 
sites que utilizam ou possuem elos para o vídeo). O conjunto de 
dados que compreende as entidades extraídas e os metadados do 
vídeo são usados para definir relações semânticas entre o vídeo e 
as entidades semânticas da nuvem LOD (Linked Data Cloud). 
Esses relacionamentos são definidos usando um vocabulário 
estendido de MOWL, baseados num conjunto extensível de regras 
de análise do conteúdo associado ao vídeo. 
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1. INTRODUÇÃO 
Um dos desafios mais relevantes da transição para uma Web 
semântica é atribuir significado aos nós da Web "convencional". 
Esse problema torna-se particularmente mais complexo quando os 
nós são artefatos multimídia: vídeos, músicas, imagens, etc, 
justamente porque as técnicas utilizadas para atribuição de 
semântica a nós da  Web se baseiam em análise de conteúdo, o 
que é particularmente complexo em artefatos multimídia como 
vídeo e áudio.  

A estrutura da Web, porém, permite a associação de diferentes nós 
multimídia em diferentes contextos, de forma que a análise 
semântica entre nós de um mesmo contexto possa ser feita 
utilizando informações contidas em todos eles (páginas da Web 
relacionando diferentes elementos multimídia). 

A associação entre conteúdos vem sendo ostensivamente utilizada 
em aplicações Web que procuram oferecer uma experiência mais 
rica de navegação de conteúdo. Um mashup [1] usa conteúdo de 
mais de uma fonte para criar um novo serviço completo - o 
conteúdo é recuperado através de interfaces públicas de 
programação (como API e frameworks) e/ou Web services, e 
oferecido através de uma nova estrutura de navegação.  

Porém, analisar através de programas de computador o conteúdo 
dos mais variados objetos de mídia presentes na Web não é uma 
tarefa fácil, principalmente em mídias que utilizam mecanismos 
de codificação mais complexos, como é o caso dos vídeos digitais, 
quando é difícil estabelecer algoritmicamente a semântica do 
objeto a partir de sua representação digital [2]. Essa característica 
torna difícil o desenvolvimento de aplicações que necessitem de 
capturar e manipular informações diretamente de tais objetos, 
como por exemplo na busca de conteúdo em vídeos sem utilizar 
seus metadados descritivos – que são trechos de informação 
textual associados aos vídeos, geralmente compreensível apenas 
por seres humanos.  

As tecnologias que compõem a Web semântica [3], porém, 
propõem uma solução genérica para este problema, aplicável a 
qualquer objeto na Web. Através da utilização de linguagens 
padronizadas (como o RDF [4]) é possível definir semanticamente 
um objeto, além de sua relação com outros objetos, de forma que 
essa semântica seja perceptível (e utilizável) por softwares, 
facilitando o desenvolvimento de uma gama maior de aplicações 
que lidam com o processamento de informações de objetos de 
mídia complexos. 



APIs como Zemanta [5] e OpenCalais [6] oferecem 
funcionalidades para geração de informação semântica a partir de 
informação textual não semântica. Através dessas funcionalidades 
é possível desenvolver aplicações que relacionem objetos da Web, 
porém em sistemas que lidam com objetos de mídia, como o 
YouTube, as informações necessárias para o estabelecimento do 
relacionamento de maneira automatizada muitas vezes são 
insuficientes ou não confiáveis.  

O cruzamento das informações associadas à cada elemento 
(descrição, tags e comentários dos usuários) e a utilização de 
algoritmos semânticos podem ser recursos úteis para especializar 
ligações relevantes entre um dado vídeo e elementos externos 
(outros vídeos em outras fontes, sites da Web, elementos 
semânticos, etc). 

O LinkedTube oferece aos seus usuários, uma navegação em 
conteúdo de sites de vídeo (como o YouTube) rica em informações 
e ligações mesmo em situações onde o criador do vídeo no serviço 
não tenha fornecido dados suficientes.  

A partir de um contexto do vídeo, que compreende todas as 
informações relacionadas disponíveis, é feita uma análise textual 
visando a extração de entidades semânticas e elementos externos 
relacionados - as entidades e relacionamentos são utilizados para a 
especialização das ligações do objeto, utilizando um vocabulário 
extensão do MOWL [7]. Este trabalho apresentará características 
da arquitetura e da implementação do LinkedTube. 

Na seção seguinte serão apresentados os trabalhos que serviram 
de base para o desenvolvimento do LinkedTube: as API do 
YouTube, Zemanta e OpenCalais – as duas últimas utilizadas para 
análise textual semântica).  

Na terceira seção são apresentados conceitos de metadados 
semânticos, alem de tecnologias que os utilizam, que serviram de 
modelo para a definição da ontologia através da qual o 
LinkedTube expressa os relacionamentos entre os elementos 
multimídia. Na quarta seção é apresentada a arquitetura de 
software do LinkedTube, incluindo seus componentes e 
características. A quinta seção apresenta características de 
implementação e resultados obtidos em testes. A última seção 
discorre sobre os possíveis rumos para a evolução deste trabalho. 

 

2. Trabalhos relacionados 
Muitos serviços na Internet oferecem a possibilidade de geração 
de informação semântica a partir de informação textual não 
semântica. Dentre tais serviços podemos destacar o OpenCalais, 
Inform1, Zemanta, SemanticHacker2 e Hakia3. Através de tais 
serviços é possível extrair a partir de um texto ligações para sítios 
na Web, imagens, artigos relacionados, além da obtenção de 
entidades semânticas. Esse serviços são comumente utilizados por 
blogs e sítios de notícias para indicação de conteúdos associados. 

As funcionalidades de alguns destes serviços são oferecidas na 
forma de uma API. Nas subseções seguintes serão apresentadas as 
duas APIs semânticas que foram utilizadas para o 
desenvolvimento de componentes importantes da arquitetura do 
                                                                    
1 http://www.inform.com 
2 http://www.semantichacker.com 
3 http://www.hakia.com 

LinkedTube: Zemanta e OpenCalais, que foram escolhidas pela 
melhor qualidade (fontes estabelecidas) e maior quantidade (de 
acordo com o apresentado nas especificações) de bases de 
informação às quais faz uso para análise do conteúdo textual não 
semântico.  

2.1 Zemanta  
Zemanta [5] é uma API simples que oferece processamento de 
texto não estruturado gerando ligações relevantes na Web, tais 
como tags (palavras chave), imagens relacionadas, notícias e 
entidades semânticas.  

O conteúdo é analisado através de um algoritmo proprietário de 
processamento de linguagem natural e de processamento 
semântico, que compara estatisticamente o contexto a uma base 
pré-indexada de conteúdo. Combina também o uso de técnicas de 
aprendizado de máquina (machine learning) para o constante 
refino de suas recomendações. 
O processamento do conteúdo retorna cinco tipos de objetos:  

• Tags – tags estáticas, interpretáveis por computadores 
(machine-readable); 

• Categorias – categorias DMOZ [8];  
• Imagens – imagens do Flickr, e fontes Creative 

Commons; 
• Artigos – vindos de feeds de mais de 3 mil sítios e mais 

de 10 mil blogs especializados; 
• Entidades Nomeadas – Pessoas, livros, músicas, filmes, 

lugares, companhias de várias fontes abertas. 

As requisições por esses objetos podem ser feitas de maneira 
combinada ou separada. Zemanta produz ligações semânticas e 
não semânticas, gerando resultado em XML. Zemanta é 
disponibilizado gratuitamente para uso comercial, com limite, 
porém do número de requisições diários. 

2.2 OpenCalais 
OpenCalais [6] é um serviço oferecido pela Reuters4, através do 
qual é possível se criar conteúdo semântico a partir de texto de 
origem não estruturado. O OpenCalais realiza processamento de 
linguagem natural (inglês e francês), também utilizando técnicas 
de aprendizado de máquina para definir entidades presentes no 
texto. 

As entidades são divididas em três categorias: 

• Entidades Nomeadas – pessoas, companhias, 
organizações, livros, álbuns, autores, entidades 
geográficas. 

• Fatos – categorizados por posição, fatos políticos, etc. 

• Eventos – esportivos, mudança de comando, etc. 

Utilizando essas informações é possível se construir mapas (ou 
grafos, ou redes) ligando documentos a pessoas, companhias, 
lugares, e várias outras entidades. OpenCalais é oferecido 
gratuitamente, com limite de requisições diárias. 

 

                                                                    
4 http://www.reuters.com 



3. ARQUITETURA DE SOFTWARE 
O LinkedTube atualmente utiliza a base de conteúdo de vídeos do 
YouTube, recuperando informações relacionadas aos vídeos de sua 
API [10], e realiza mashup desse conteúdo, alem de estabelecer 
relacionamento semântico entre vídeos no YouTube com conteúdo 
externo oferecido em sítios (como Wikipédia, Internet Movie 
Database) e elementos semânticos (como os oferecidos por 
datasets LOD – Linking Open Data [9],[11]). As informações 
produzidas são oferecidas através de uma interface Web e uma 
representação RDF. A figura abaixo (Figura 1) apresenta uma 
visão e alto nível dos componentes do LinkedTube, os quais serão 
descritos a seguir. 
 

 
Figura 1. Visão de alto nível dos componentes de software do 

LinkedTube 
 

O componente de busca (Search Engine), é responsável por 
receber uma requisição de busca de vídeo contendo uma string. 
Utilizando esta informação o componente realiza requisições a 
bases de vídeos cadastradas – a implementação atual realiza a 
busca apenas no YouTube, porém o componente foi modelado de 
forma a permitir que mais bases de vídeos sejam consultadas. 

O componente de busca recupera e classifica as informações 
relacionadas aos vídeos. Essas informações são repassadas para o 
componente Core do LinkedTube, que as utilizará para a análise 
textual, e foram divididas em três categorias:  

• Metadados do vídeo (M) – dados descritivos do vídeo 
definidos pelo usuário que inseriu o vídeo na base, mais 
os metadados técnicos como duração, resolução, etc. 

• Comentários (C) – comentários referentes ao vídeo, 
inseridos por usuários do sistema de distribuição de 
vídeo ao qual o vídeo pertence. 

• Informações externas relacionadas (R) – informações 
textuais encontradas em páginas externas que incluam o 
vídeo. 

Estas informações textuais são analisadas produzindo ligações 
com conteúdo externo e entidades semânticas. Dois módulos são 
responsáveis por esta análise: o primeiro é representado na 
arquitetura como Linker, responsável pelo estabelecimento de 
ligações com elementos externos. O segundo é o Extractor, 
responsável pela extração de entidades semânticas relacionadas.  
A seguir o módulo Semantic Linker estabelece relacionamentos 
semânticos entre o vídeo e as entidades semânticas extraídas. Este 
módulo utiliza um conjunto extensível de templates que definem 
regras que utilizam o conjunto de informações textuais 
relacionadas ao vídeo e as entidades extraídas, criando 
relacionamentos utilizando uma ontologia própria. 

Os templates definem regras que são associadas a uma query 
SPARQL [12] na base RDF produzida pela extração de entidades 
efetuada pelo componente Extractor. A manipulação de RDF do 
componente utiliza a API ARC [13]. Os templates do LinkedTube 
são expressos em XML e permitem também o cruzamento de 
valores literais expressos com o conjunto de informações atrelado 
ao vídeo (metadados, comentários dos usuários e conteúdo 
externo relacionado).  
O LinkedTube usa uma ontologia própria, que representa os 
relacionamentos especializados entre elementos multimídia – 
particularmente vídeos – de forma a expressar relacionamentos 
particulares entre os mesmos (exemplos: vídeo V1 é um trailer do 
filme F, vídeo V1 é vídeo clipe da música M pela banda B, etc). 
Essa ontologia estende a entidade Video presente em MOWL e é 
apresentada na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Classes definidas pela ontologia do LinkedTube 

Classe Propriedade Relação 
MusicVideo isMusicVideoOf mo5:Track 

LiveMusicVideo isLiveMusicVideoO
f 

mo1:Track 

MovieTrailler isMovieTraillerOf movie6:film 

MovieExcerpt isMovieExcerptOf movie2:film 

TVShowExcerpt isTVShowExcerpt oc7.TVStation 

AdvertisementVideo isAdvertisementOf oc3.Company 

PodCastVideo isPodCastVideoOf oc3.Company 

SportsGameExcerpt isSportGameExcerp
tOf 

oc3.SportsGame 

HomeVideo isHomeVideoFrom geo8.Country 

Speech isSpeechFrom foaf9:person 

ElectronicGameVideo isEletronicGameVid
eo 

oc3.Company 

 

                                                                    
5 http://purl.org/ontology/mo/ 
6 http://data.linkedmdb.org/all 
7 http://s.opencalais.com/1 
8 http://www.geonames.org/ 
9 http://xmlns.com/foaf/0.1/ 



As classes acima representam: clipes musicais, apresentações 
musicais ao vivo, traillers de filmes, partições de filmes, partições 
de programas de televisão, vídeos comerciais (propagandas), 
podcasts de vídeo, partições de jogos esportivos, vídeos caseiros, 
falas e gravações de jogos eletrônicos.  

Os resultados poderão ser visualizado em RDF e também através 
de uma interface HTML para humanos, através de seus 
respectivos módulos de visualização – selecionados de acordo 
com o tipo de navegador ou aplicação que gerou a requisição 
inicial.  

No módulo de visualização RDF são apresentadas as entidades 
relacionadas (propriedade lt:isRelated) que apresenta as ligações 
não semânticas como links diretos e apresenta textualmente as 
ligações semânticas associadas à origem da informação que 
resultou na inferência do relacionamento. 

3.1 Linker 
O componente Linker é responsável por processar o conteúdo 
textual relacionado ao vídeo e gerar associações do mesmo com 
sítios na internet (conteúdo não semântico): verbetes na 
Wikipédia10, entradas no Internet Movie Database11, entradas do 
MusicBrainz12, notícias relacionadas e imagens do Flickr13. Essa 
funcionalidade foi desenvolvida utilizando recursos da API do 
Zemanta que são capazes de estabelecer vínculos do conteúdo 
com base em uma entrada textual. Também são criadas ligações 
através de requisições de pesquisa a serviços como o Google 
Images.  

O componente Linker processa o texto resultante da concatenação 
do título, da descrição e das mensagens dos usuários associadas ao 
vídeo, além do texto relacionado em páginas da Web que incluam 
o vídeo (o que é recuperado através de funcionalidades da API do 
Google [14]). Um modo de ligação mais abrangente é oferecido, 
onde esse componente processará também os metadados e 
mensagens de vídeos considerados relacionados pela base 
fornecedora, aumentando o conjunto de ligações.  

3.2 Extractor  
O módulo extrator de entidades semânticas (Extractor) utiliza 
recursos das API do Zemanta e da API OpenCalais para 
determinar a ocorrência de entidades semânticas no título, 
descrição e comentários dos vídeos.  

As entidades são descritas em esquemas RDF (RDF namespaces) 
utilizados por serviços constantes na Nuvem LOD (Linking Open 
Data) [9], tais como DBPedia14, Linked Movie Database15, 
MusicBrainz, Flickr Wrapper16, Geonames17, entre outros. Tais 
entidades serão agrupadas em uma base RDF relacionada ao 
vídeo, a ser utilizada pelo componente Semantic Linker.  

                                                                    
10 http://www.wikipedia.org 
11 http://www.imdb.com 
12 http://www.musicbrainz.com 
13 http://www.flickr.com 
14 http://dbpedia.org 
15 http://www.linkedmdb.org/ 
16 http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/flickrwrappr/ 
17 http://www.geonames.org/ontology/ 

3.3 Semantic Linker 
O Semantic Linker utiliza uma base de regras definidas em XML 
para relacionar semanticamente as entidades extraídas pelo 
componente Extractor com o vídeo utilizado. Uma regra 
estabelece quais entidades devem ou não estar presentes em uma 
base relacionada aos metadados vídeo e eventualmente quais 
expressões literais devem constar nos metadados associados para 
que um relacionamento semântico seja definido com uma ou mais 
entidades detectadas.  

As regras são traduzidas em SPARQL e realizam consultas na 
base RDF gerada pela análise dos dados relacionados ao vídeo, 
com a possibilidade de cruzamentos de dados semânticos e não 
semânticos. Abaixo um exemplo de regra definida usando XML: 
 
<rule id=”isAMusicVideo”> 

<bound class = "mo:Track" count="1" 
property=”isVideoOf”/> 

<data field = "TITLE"> 

   <entity class="mo:Artist" contains="true"/> 

   <entity class="dc:title" contains="true"/> 

</data> 

<data field="DURATION"> 

   <entity class="mo:duration" contains="equals"/> 

</data> 

</rule> 

Figura 2. Regra definindo um clipe de música. 
 

No exemplo acima a regra define que, quando um vídeo contém 
entidades semânticas (entidades para Artista Musical e Trilha de 
Música definidas pela Music Ontology [15],[16]) associadas ao 
título do filme nos seus metadados e a entidade possui uma de 
suas propriedades associadas às dos metadados do vídeo (no caso 
a duração), este vídeo deverá ser semanticamente ligado como 
videoclipe da música (mo:Track), através da propriedade 
lt:isMusicVideoOf, de acordo com a ontologia estendida definida 
pelo LinkedTube (Tabela 1).  

As regras podem ser definidas de acordo com os seguintes 
critérios: 

• Presença ou ausência de entidades pertencentes à 
classes pré-definidas (bound), limitadas ou não por 
quantidade; 

• Associação das propriedades das entidades ou valores 
literais aos dados (metadados, comentários e conteúdo 
externo) relacionados aos vídeos. 

 

4. Implementação do LinkedTube 
A implementação do primeiro protótipo do LinkedTube foi feita 
em PHP, usando APIs Zemanta e OpenCalais e a API ARC para 
manipulação dos dados semânticos  (apresentação RDF, queries 
SPARQL). Nesta seção serão discutidas características 
complementares às da arquitetura que impactaram no resultado 
obtido. 



4.1 Cache de Dados Pré-processados 
O protótipo do LinkedTube oferece uma interface de busca 
(Figura 3) que recebe uma entrada e, utilizando a API do YouTube 
(marcador 1 na Figura 4), recupera um conjunto de vídeos 
relacionados ao(s) termo(s) inserido(s).  

A estrutura de dados que agrupa o conjunto de vídeos recuperado 
inclui os metadados desses vídeos além de seus respectivos 
identificadores, de forma que essas informações possam ser 
utilizadas para determinar quais desses vídeos já foram 
catalogados e analisados pelo YouTube (através de uma consulta à 
cache do LinkedTube, marcador 2 na Figura 4).  

 

 
Figura 3. Interface de busca do LinkedTube 

 

O mecanismo de busca verifica se as informações relacionadas 
aos vídeos sofreram modificações para sinalizar ao componente 
Core sobre o seu comportamento: se ativará os componentes 
Linker e Extractor para analisar os dados do vídeo (no caso das 
informações terem sido alteradas quando da catalogação pelo 
LinkedTube) ou se enviará apenas o identificador do vídeo 
(marcador 3 da Figura 4) para o que o Semantic Linker recupere o 
resultado do processamento dos dados relacionados (dados e 
entidades semânticas) de uma cache em disco (marcador 4 da 
Figura 4).  

A Figura 4 apresenta graficamente o processo de recuperação de 
dados relacionados aos vídeos de cache em disco.  

 

Figura 4. Recuperação de dados a partir de cache em disco, 
vídeo previamente processado e sem modificação nos dados 

relacionados (componentes em cinza não são utilizados nesse 
processo). 

 

Essa característica da implementação diminuiu sensivelmente o 
tempo de resposta do LinkedTube para vídeos já catalogados, 
visto que os componentes Linker e Extractor fazem uso de um 
conjunto de Web services de diversas fontes, o que torna o 
primeiro processamento dos dados de um vídeo um processo 
demorado (e inevitável).  
 

4.2 Visualização  
A interface HTML (Figura 5) agrupa todas as informações 
relacionadas recuperadas pelo LinkedTube, utilizando AJAX para 
permitir a carga simultânea de elementos de diferentes origens. O 
texto de descrição do vídeo passa a conter ligações (links) para 
páginas relacionadas, e as informações são agrupadas em: 

• Tagcloud (nuvem de rótulos) – lista os rótulos (tags) 
associados ao vídeo, apresentando os mais relevantes 
com tamanho de fonte diferenciado. 

• Related Entities (entidades relacionadas) – lista as 
entidades semânticas extraídas. 

• Related Resources (recursos relacionados) – lista 
recursos externos relacionados ao vídeo. Estes recursos 
incluem verbetes da Wikipédia, produtos na 
Amazon.com, entradas no MusicBrainz, Last.fm, 
Internet Movie Database, etc. 

• Related Articles (artigos relacionados) – lista  notícias 
relacionadas às informações do vídeo, cuja origem são 
os feeds de notícia e blogs especializados cadastrados no 
Zemanta. 

• Related Images (imagens relacionadas) – lista imagens 
relacionadas às informações do vídeo. As imagens 
relacionadas são recuperadas pelo Google Images e 
Flickr.   

 
 

 
Figura 5. Visualização de vídeo e seus recursos associados na 
interface HTML do LinkedTube – coluna da esquerda com a 
tagcloud e entidades relacionadas, coluna central inferior com 
a descrição re-formatada e as imagens relacionadas e a coluna 

da direita com recursos externos relacionados. 
 

No exemplo acima (Figura 5), o vídeo, uma performance ao vivo 
de uma música (lt:LiveMusicVideo) foi associado a elementos na 



Amazon, Google Maps, Internet Movie Database, Wikipédia, 
Last.Fm, MusicBrainz, a página oficial da banda presente no 
vídeo, além de notícias e imagens relacionadas.  
 

5. TESTES E VALIDAÇÃO  
Nesta seção serão encontram-se informações relacionadas à 
condução dos testes da implementação do protótipo do 
LinkedTube, bem como os resultados produzidos pelos testes. 

5.1 Testes do Protótipo 
Os testes efetivados no protótipo do LinkedTube visaram 
determinar a acuidade dos relacionamentos estabelecidos, de 
forma a estabelecer quais informações vinculadas devem ser 
relevadas quando do estabelecimento das ligações.  

Durante a fase de testes, todos os relacionamentos realizados pelo 
LinkedTube poderiam receber uma nota (rating) por parte dos 
usuários, de acordo com sua interpretação de validade da ligação. 
A nota a ser atribuída variava de 0 a 100% e era associada 
graficamente à 5 estrelas. 

Apenas vídeos em inglês foram utilizados nos testes, por 
limitações da API Zemanta. Não houve restrição quanto o uso de 
vídeos com pouco conteúdo nos metadados.  

Cada acesso a vídeo nos testes do LinkedTube armazenou quais 
os metadados associados ao vídeo, comentários e conteúdo 
externo, bem como os links gerados e as notas de acuidade a eles 
atribuídas pelos usuários. A partir dessas informações os 
resultados apresentados na seção seguinte foram obtidos.  

 

 
Figura 6. Classificação da acuidade das ligações estabelecidas 

pelo LinkedTube 
 
A execução massiva desse teste utilizando diferentes vídeos 
estabeleceu os parâmetros para a utilização dos dados associados 
aos vídeos. A seção seguinte discutirá os dados coletados, bem 
como a interpretação dos mesmos. 

5.2 Resultados 
Um total de 271 requisições por vídeos no LinkedTube foram 
realizadas por voluntários. Os resultados obtidos da avaliação de 
acuidade das ligações, são apresentados a seguir. 

Foram geradas 12.528 ligações nas 271 execuções (46 ligações 
em média), das quais 3.402 foram avaliadas pelos usuários (12 por 
vídeo, em média), ou seja, a análise compreende 27% dos links 
gerados nas execuções do teste. O índice de acuidade médio dos 
links foi de 68% (de acordo com índice estabelecido para o teste). 

Abaixo são apresentados o índice de acuidade médio dos links 
gerados pelas diferentes origens de dados consideradas: 

• Título do Vídeo no YouTube – 76% 

• Metadados do Vídeo no YouTube – 71% 

• Comentários do Vídeo no YouTube – 19% 

• Conteúdo Externo (preview de texto do Google) – 66% 

 

6. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 
A combinação de conteúdos de diferentes fontes é uma tendência 
estabelecida nos serviços da Internet, porém são vários os desafios 
para uma Web rica em recursos para combinar diferentes objetos 
de mídia através de ligações semânticas e contextuais. 

Este trabalho, diferentemente do proposto em [17] e [18] procurou 
estabelecer ligações semânticas entre vídeos e outras entidades 
baseadas no contexto do vídeo – os dados associados a ele – e não 
em anotações temporais ou informações contidas no vídeo (como 
legendas e as obtidas através de processamento dos sinais de 
áudio e vídeo). Esse contexto permitiu o estabelecimento de 
relações semânticas e não semânticas relevantes, o que foi 
comprovado nos testes.  

Porém, para se estabelecer um conjunto ótimo de relacionamentos 
semânticos considerando objetos de mídia, é provável que a 
melhor abordagem seria a combinação do processamento dos 
sinais do vídeo, visto que as duas abordagens produzem conteúdo 
relevante, que pode ser usado para enriquecer a navegação nos 
serviços que oferecem objetos de mídia de codificação complexa, 
bem como facilitar o desenvolvimento de aplicações mashup 
utilizando tais objetos. 

Generalizar a implementação do LinkedTube para que esta possa 
tentar recuperar o máximo de informação relevante acerca de um 
objeto de mídia é uma das ambições desse trabalho. Os 
componentes foram modelados de forma a serem aproveitados em 
um futuro framework que combinará objetos de mídia de 
diferentes fontes e também serviços de extração de informações, 
mantendo a lógica de especialização das ligações produzidas de 
acordo com regras que combinem entidades e metadados textuais.  

Porém, o trabalho ainda deve evoluir no formato atual no sentido 
de otimizar o conjunto de informações relacionadas ao vídeo, ou 
seja, uma melhor definição do contexto. Os comentários 
associados aos vídeos produziram ligações que foram avaliadas 
como pouco ou não relevante em muitos dos casos, porém 
algumas informações importantes podem ser recuperadas dos 
comentários quando o usuário que cadastrou o vídeo não forneceu 
muitas informações através de seus metadados.  

O processo de avaliação das ligações por parte dos usuários 
deverá ser agregado ao serviço, visto que produz informações 
importantes que podem ser utilizadas para o aprimoramento do 
uso das informações e também para invalidar regras mal definidas 
(que produzem ligações incorretas).  

Outras fontes de vídeo e outros serviços serão incorporados 
gradualmente  e por conta disso a ontologia também deverá ser 
revista. Melhorias de interface também deverão ser estudadas 
visando o melhor aproveitamento das informações dispostas. Uma 



versão alpha do protótipo (ainda sem todas as funcionalidades 
disponíveis) pode ser acessada em http://alpha.linkedtube.org. 
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