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TUTORIAIS HTML
Onde devo escrever meus códigos HTML
Introdução
Você deve escrever os seus códigos em um editor de textos simples e prático. Existem vários editores no mercado onde você poderá escrever seus códigos HTML, desde o Bloco de
Notas do Windows até o sofisticado Dreamweaver. O Notepad++ também é muito bom.
Só não use o Word para isso.
A grande desvantagem do Bloco de Notas é que ele não lhe ajuda muito com o código em
comparação com outros que pintam o código de acordo com o conteúdo. Por exemplo, palavras chave de uma cor, tags de outra, comentários de outra, e assim por diante. Dessa
forma você ficará sabendo se escreveu a coisa certa ou não.
O Dreamweaver é um dos mais sofisticados que existe. Ele é ideal para desenvolver sites
completos e mais complexos, pois ele dispõe de muitos outros recursos, como JavaScript,
CSS, Bancos de Dados, scripts já prontos, entre outros. Mas tem a vantagem de criar a estrutura padrão de uma página HTML quando você cria um novo arquivo, conforme mostra a
figura a seguir:

Se você quiser criar códigos pequenos ou para efeito apenas de exercícios utilize o Bloco
de Notas ou o Notepad++.
Se você estiver criando seu código no Bloco de Notas não se esqueça de alterar a extensão do seu arquivo de .txt para .htm ou .html, não faz nenhuma diferença. Se você não
fizer isso seu arquivo não poderá ser executado em um browser.
Se você estiver criando seu código no Notepad++ não se esqueça de selecionar a linguagem que você vai usar no menu Linguagem. Se você não selecionar a linguagem correta
as cores do texto poderão não corresponder ao conteúdo que você está escrevendo.
Como executar o seu arquivo .html
A maneira mais prática de executar um arquivo .html é dando um duplo clique no arquivo.
É bom saber que nem todas as tags do HTML são aceitas por todos os browsers. Mas não se
preocupe com isso agora, quando chegar o momento você será avisado.
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