
WEB 1.0, 2.0 e 3.0 
A Web Semântica, meu chapa! 



Qual o problema? 

Quais as soluções? 

Quero saber mais! 

Web 1.0? 

Web 2.0? 

Web 3.0? 



Cada linguagem tem sua 

própria sintaxe e semântica 

 

Sintaxe estuda a gramática 

 

Semântica estuda o 

significado 

WEBs 



Semântica é o que algo 

significa Semântica é o que 

algo significa 

Semântica 



Sintaxes diferentes mesma 

semântica 

x += y 

x = x + y 

Oi?  



Sintaxe e semântica estão relacionadas à comunicação 



Internet 



Muitos documentos! 



Esta é a 
Web 1.0 



Os autores começaram a 

usar Ajax 

E agora? 



As pessoas começaram a 

compartilhar fotos e 

vídeos 

Que pessoas? 







Criando redes sociais 

As pessoas 

começaram a interagir 







As pessoas começaram a 

publicar conteúdo em 

blogs 

Muito bloguerinho 

ele, sim! 







As pessoas começaram 

contribuir em wikis 

Wiki par todo lado 





As pessoas começaram a 

usar tags e RSS 

E as pessoas? 



Esta é a 
Web 2.0 



Páginas Web são escritas 

em HTML 

Qual o problema ? 



ou seja a sintaxe não a 

semântica 

HTML escreve estrutura 

e apresentação da 

informação 



Que informação nós 

vemos? 

Numa página HTML 



Que informação as 

máquinas vêem? 

Numa página HTML 



Z 

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos 
ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti 
atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi 
sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in 
culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et 
dolorum fuga. 

Se os computadores puderem entender o significado da informação,  

eles poderão aprender sobre o que estamos interessados e 

nos ajudar a encontrar o que realmente queremos  

... 



Z 

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos 
ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti 
atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi 
sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in 
culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et 
dolorum fuga. 

Este é o campo da Web Semântica 

... 



Esta é a 
Web 3.0 



de documentos 

A Web de hoje é  

uma Web 



Web de coisas 

A Web Semântica é uma  






