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ObjetivosObjetivos

nn ApresentarApresentar domíniosdomínios de de atuaçãoatuação do World do World 
Wide Web ConsortiumWide Web Consortium

nn RecomendaçõesRecomendações de de protocolosprotocolos e e formatosformatos
nn NovidadesNovidades e e TendênciasTendências



DomíniosDomínios de de AtuaçãoAtuação

nn Interface com o Interface com o UsuárioUsuário
–– atua definindo recomendações para tecnologiasatua definindo recomendações para tecnologias

de de interação homeminteração homem--máquinamáquina

nn TecnologiaTecnologia e e SociedadeSociedade
–– estuda estuda oo impactoimpacto social da Web e social da Web e busca atuar busca atuar 

com com comunidades envolvidascomunidades envolvidas

nn ArquiteturaArquitetura
–– busca enriquecerbusca enriquecer a a infraestruturainfraestrutura da Web eda Web e

aumentar suaaumentar sua automaçãoautomação



Domínio
Interface com o Interface com o UsuárioUsuário

nn MissãoMissão
–– melhorarmelhorar a a comunicação usuáriocomunicação usuário--computador computador 

nana WebWeb
–– formatos formatos e e linguagens que garantam maior linguagens que garantam maior 

exatidãoexatidão dosdos dadosdados ee mais controlemais controle

nn AtividadesAtividades
–– HTML, HTML, FolhasFolhas de de EstiloEstilo, DOM, , DOM, MathMLMathML, , 

GráficosGráficos, , Internacionalização Internacionalização e e FontesFontes



Domínio Interface com o Interface com o UsuárioUsuário

HTML: HTML: EstruturaEstrutura e e ConteúdoConteúdo

nn HHyperText yperText MMarkup arkup LLanguageanguage
–– Recomendação AtualRecomendação Atual: HTML 3.2: HTML 3.2
–– Define a Define a estrutura estrutura e e conteúdo conteúdo de de documentos documentos 

de de hipertextohipertexto
–– Filosofias Filosofias da da padronizaçãopadronização ((tendênciastendências))

nn interoperabilidadeinteroperabilidade e e simplicidadesimplicidade
nn internacionalizaçãointernacionalização
nn acessibilidadeacessibilidade
nn documentos compostosdocumentos compostos e e dinâmicosdinâmicos
nn soluções parasoluções para impressãoimpressão
nn tabelastabelas, , matemáticamatemática, , indexaçãoindexação



Domínio Interface com oInterface com o UsuárioUsuário

“Cougar”: “Cougar”: HTML Next GenerationHTML Next Generation

nn Em Em desenvolvimentodesenvolvimento pelopelo W3C HTML WGW3C HTML WG
–– Adobe, HP, IBM, Microsoft, Netscape, Novell, Adobe, HP, IBM, Microsoft, Netscape, Novell, SoftQuadSoftQuad, , 

SunSun

nn Baseado Baseado em DOM (Document Object Model)em DOM (Document Object Model)
nn Define Define suporte suporte a a PICS, PICS, DSigDSig, scripts, , scripts, estilosestilos, frames, , frames, 

formulários interativosformulários interativos, ActiveX, applets, , ActiveX, applets, pluginsplugins

nn Novas Novas entidadesentidades, , descritoresdescritores e e atributosatributos
nn SuporteSuporte a RFC1942 (a RFC1942 (tabelastabelas,, braillebraille, , vozvoz), RFC2070 ), RFC2070 

(i18n), RFC1867 (uploads)(i18n), RFC1867 (uploads)



nn CSS1 CSS1 -- CCascading ascading SStyle tyle SSheets Level heets Level 11
–– posicionamentoposicionamento de de textotexto e e imagensimagens
–– layout de layout de páginaspáginas, , camadascamadas e e colunascolunas
–– extensões para impressãoextensões para impressão, audio, , audio, vídeovídeo
–– carregamentocarregamento de de fontesfontes

nn usa servidoresusa servidores de de fontesfontes: caches, : caches, replicaçãoreplicação
nn subconjuntossubconjuntos: : somente caracteres necessáriossomente caracteres necessários

–– implementadoimplementado parcialmenteparcialmente no NC4 e MSIE4no NC4 e MSIE4

Domínio Interface com oInterface com o UsuárioUsuário

FolhasFolhas de de EstiloEstilo: : LayoutLayout



Domínio Interface com oInterface com o UsuárioUsuário

FolhasFolhas de de EstiloEstilo

Netscape
Communicator 4
Pre-Release 4

Microsoft
Internet Explorer 4
Beta 2



nn MathMathematics ematics MMarkup arkup LLanguageanguage
–– Proposta inicialmente Proposta inicialmente no HTML 3.0no HTML 3.0
–– SuporteSuporte a a equações matemáticas naequações matemáticas na WebWeb
–– SuporteSuporte atualatual: : AmayaAmaya, , WebEQWebEQ, plug, plug--insins
–– BaseadoBaseado em XML. Simples em XML. Simples comocomo HTMLHTML

nn estruturadoestruturado
nn flexívelflexível
nn extensívelextensível

–– Conversão diretaConversão direta de de WebTeXWebTeX e e LaTeXLaTeX

Domínio Interface com oInterface com o UsuárioUsuário

MathMLMathML: : MatemáticaMatemática



nn DDocument ocument OObject bject MModelodel
–– interface interface para acessopara acesso e e alteraçãoalteração dinâmicadinâmica de de 

conteúdoconteúdo,, estruturaestrutura e e estiloestilo de de documentos documentos 
atravésatravés de scripts e de scripts e programasprogramas

–– W3C W3C buscabusca interoperabilidadeinteroperabilidade
nn baseiabaseia--se em se em funcionalidade funcionalidade Netscape 3 e MSIE 3 Netscape 3 e MSIE 3 

(JavaScript, (JavaScript, VBScriptVBScript, CSS1), CSS1)
nn implementaçõesimplementações atuais são incompatíveis atuais são incompatíveis (Netscape (Netscape 

usa usa JavaScript Style Sheets)JavaScript Style Sheets)

Domínio Interface com oInterface com o UsuárioUsuário

DOM: DOM: “Dynamic HTML”“Dynamic HTML”



nn PPortable ortable NNetwork etwork GGraphics raphics (image/(image/pngpng))
–– sem perdassem perdas, , portátilportátil, , taxa taxa de de compressão melhor compressão melhor 

queque GIF, GIF, sem patentessem patentes
–– suporta suporta 24bit, canal 24bit, canal alfaalfa e cores e cores indexadasindexadas
–– suporta animaçãosuporta animação, , níveisníveis de de transparênciatransparência e e 

progressividade progressividade (8 (8 vezes vezes + + eficiente queeficiente que GIF)GIF)
–– reúne vantagensreúne vantagens do GIF + JPEGdo GIF + JPEG
–– gerenciamentogerenciamento de coresde cores

Domínio Interface com oInterface com o UsuárioUsuário

PNG: PNG: Um Um padrão para padrão para bitmapsbitmaps



nn Política Política em em prolprol do “do “World WideWorld Wide” da Web” da Web
nn Afeta Afeta HTTP, HTML, CSS, URLs, HTTP, HTML, CSS, URLs, fontesfontes
nn CaracterísticasCaracterísticas

–– MisturaMistura de de idiomasidiomas
–– SuporteSuporte a Unicodea Unicode
–– NegociaçãoNegociação de de idiomaidioma em HTTPem HTTP
–– Layout: Layout: direçãodireção do do textotexto, , fontesfontes
–– CamadaCamada sobresobre URLsURLs

Domínio Interface com oInterface com o UsuárioUsuário

InternacionalizaçãoInternacionalização: : i18ni18n



Domínio
Tecnologia Tecnologia && SociedadeSociedade

nn MissãoMissão::
–– buscarbuscar compreendercompreender questões éticasquestões éticas e e legaislegais aa

partirpartir de de uma perspectivauma perspectiva internacionalinternacional
–– atuar na educação atuar na educação dodo usuáriousuário e e propor propor 

mudanças necessarias mudanças necessarias à à tecnologiatecnologia

nn AtividadesAtividades
–– PICS, PICS, DsigDsig, JEPI, P3, , JEPI, P3, AcessibilidadeAcessibilidade, , DireitosDireitos de de 

Propriedade IntelectualPropriedade Intelectual



nn PPlatform for latform for IInternet nternet CContent ontent SSelectionelection
nn Formato para classificar informaçõesFormato para classificar informações
nn Útil paraÚtil para

–– filtrarfiltrar conteúdoconteúdo
nn restringir acessorestringir acesso de material de material ofensivoofensivo a a criançascrianças
nn estreitar universo para pesquisaestreitar universo para pesquisa
nn regulamentar políticasregulamentar políticas dede acessoacesso em em empresasempresas, etc., etc.

–– localizar localizar ee indexar informaçõesindexar informações
nn Filtragem Filtragem no browser no browser ouou em proxiesem proxies

–– CensuraCensura é é internainterna

Domínio Tecnologia Tecnologia & & SociedadeSociedade

PICS: PICS: Controle sem censuraControle sem censura



nn JJoint oint EElectronic lectronic PPayment ayment IInitiativenitiative
–– Dois protocolosDois protocolos: : PEPPEP (Protocol Extension Protocol) e (Protocol Extension Protocol) e 

UPPUPP (Universal Payment Preamble)(Universal Payment Preamble)

–– ExploraExplora oo processo que ocorre apósprocesso que ocorre após asas comprascompras e e 
antes do antes do pagamentopagamento

–– nãonão define novodefine novo protocoloprotocolo dede pagamentopagamento
–– PossibilitaPossibilita automatizaçãoautomatização do do processoprocesso
–– UPPUPP realiza comunicaçãorealiza comunicação comcom protocolosprotocolos de de 

pagamento pagamento (smart cards, e(smart cards, e--checks, echecks, e--money)money)

Domínio Tecnologia Tecnologia & & SociedadeSociedade

JEPI: JEPI: Comércio eletrônicoComércio eletrônico



nn P3: Platform for Privacy PreferencesP3: Platform for Privacy Preferences
–– projetoprojeto em em andamentoandamento
–– possibilita definir práticaspossibilita definir práticas dede privacidadeprivacidade dede

websiteswebsites ee preferênciaspreferências de de usuáriosusuários
–– usuário usuário decide decide como seus dados são usadoscomo seus dados são usados

nn DsigDsig
–– projeto projeto em em andamentoandamento
–– soluções parasoluções para oo problemaproblema de de confiabilidadeconfiabilidade

Domínio Tecnologia Tecnologia & & SociedadeSociedade

P3 e P3 e DSigDSig: : SegurançaSegurança



Domínio
ArquiteturaArquitetura

nn MissãoMissão::
–– manter integração transparentemanter integração transparente e e simplificada simplificada 

da da informação globalmente distribuída nainformação globalmente distribuída na WebWeb
–– foco na automatizaçãofoco na automatização dada trocatroca de de informaçõesinformações

nn AtividadesAtividades
–– HTTP, CGI, HTTP, CGI, multimídiamultimídia em tempo real, SGML e XML, em tempo real, SGML e XML, 

URLs, URLs, objetos distribuídosobjetos distribuídos, , códigocódigo móvelmóvel, , indexaçãoindexação,,
replicaçãoreplicação



nn HHyperyperTText ext TTransfer ransfer PProtocolrotocol
–– atual domínio atual domínio do do tráfegotráfego InternetInternet

nn RecomendaçãoRecomendação W3C: W3C: HTTP 1.1HTTP 1.1
–– compatíbilidade reversacompatíbilidade reversa com HTTP 1.0com HTTP 1.0
–– múltiplasmúltiplas conexões conexões TCP, cache TCP, cache eficienteeficiente

nn ExtensibilidadeExtensibilidade
–– PEP: PEP: PProtocol rotocol EExtension xtension PProtocolrotocol

nn TendênciasTendências: : HTTPHTTP--NGNG

Domínio ArquiteturaArquitetura

HTTP: HTTP: ComunicaçãoComunicação



nn eeXXtensible tensible MMarkup arkup LLanguageanguage
nn SubconjuntoSubconjunto do SGMLdo SGML
nn Vantagens sobreVantagens sobre HTMLHTML

–– ExtensibilidadeExtensibilidade: : provedoresprovedores de de informação informação 
podem definir descritorespodem definir descritores e e atributosatributos

–– EstruturaEstrutura: : podem ter qualquer nível podem ter qualquer nível de de 
complexidade ou profundidadecomplexidade ou profundidade

–– ValidaçãoValidação: : verificação sobre validade estrutural verificação sobre validade estrutural 
semsem precisarprecisar de de definição externadefinição externa

Domínio ArquiteturaArquitetura

XML: XML: O O FuturoFuturo CDF

(Channel Definition Format)

é XML



nn AmayaAmaya
–– ClienteCliente de testes do W3Cde testes do W3C
–– Funciona como Funciona como browser e editor WYSIWYGbrowser e editor WYSIWYG
–– Suporte Suporte total a HTML 3.2, HTTP1.1, PNG e total a HTML 3.2, HTTP1.1, PNG e 

CSS1CSS1
nn JigSawJigSaw

–– Servidor Servidor de testesde testes multiplataformamultiplataforma do W3Cdo W3C
–– Totalmente escritoTotalmente escrito em Javaem Java
–– SuporteSuporte a HTTP 1.1 e PEPa HTTP 1.1 e PEP

Produtos Cliente-Servidor 

AmayaAmaya e e JigSawJigSaw
Código-fonte

disponível

para download



ReferênciasReferências

http://www.w3.orghttp://www.w3.org
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