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У статті проаналізовано основні особливості гіпертексту та його
використання в сучасній індустрії реклами. Виділені принципи роботи банерної
реклами як сучасного формату гіпертекстової реклами.
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Традиційно появу гіпертексту пов’язують із виникненням всесвітньої мережі
Інтернет, проте про можливість нелінійного подання знань відомо ще з давніх часів.
Гіпертекстуалізація друкованого тексту відбулася тоді, коли сформувалася техніка
коментаря як створення тексту з тексту.
Новітні комп’ютерні технології створили особливу сферу інформації, яка
багатьма сприймається як альтернатива реальному світу – віртуальний світ
(кіберпростір), що реалізує ефект повної присутності через можливість
безпосереднього впливу на події. Ідея віртуальності запропонувала принципово
нову для європейської культури парадигму мислення, в якій вміщується складність
влаштування світу [2, с.158]
Метою нашої статті є узагальнення та виокремлення особливостей
гіпертекстуального функціонування медійної реклами в Інтернеті. Досягнення мети
можливе за виконання таких завдань: проаналізувати сучасний погляд на гіпертекст
та його використання в всесвітній мережі Інтернет, а також показати
функціонування банерів як гіперпосилань.
Сьогодні гіпертекст як спосіб організації і представлення інформації стає
провідною технологією в комп’ютерних системах. Створено і створюються
програмні продукти для реалізації всіх можливостей гіпертекстової репрезентації
інформації. Успіх і постійне зростання глобальної мережі INTERNET переконливо
свідчить про переваги такого представлення даних. Системи гіпермедіа, як
розширення гіпертексту, зарекомендували себе одними з найефективніших для
навчання і щоденного використання в якості довідників, енциклопедій тощо.
Реалізація ідеї гіпертексту як такого, що дає змогу об’єднати в одне ціле велику
кількість текстів та надати миттєвий доступ до них, стала можливою з виникненням
World Wide Web та гіпертекстового протоколу http (Hyper Text Transport Protocol).
Мережа Інтернет запропонувала гіпертекст як загальнодоступний засіб утворення,
збереження та передачі інформації. Як спосіб комунікації та організації знань,
гіпертекст стає об’єктом досліджень як спеціалістів із комп’ютерних технологій, так
і літературознавців, семіотиків, лінгвістів та соціологів. З’являються публікації, у
яких досліджуються історія, структура та культурна значимість гіпертексту.
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Гіпертекст розглядається як початок нової ери, друковані та електронні технології
протиставляються і перевага надається другим [4].
Після трьох величезних зрушень, які визначили форми комунікації: виникнення
мови, письма та книгодрукування, четвертий етап – розповсюдження електронних
засобів поширення інформації – у змозі допомогти подолати певні обмеження, які
накладаються неелектронними формами комунікації [6].
Зміна матеріального носія інформації сприяла появі електронного дискурсу,
який за допомогою мультимедійних технологій об’єднує в єдине ціле друкований
текст, графіку, аудіо-, відео-, фоторяди, змінюючи традиційне уявлення про текст.
Так, автор самого терміну «гіпертекст» американський вчений Тед Нельсон
визначав його наступним чином [8]: «Під гіпертекстом я розумію непослідовний
запис…думки утворюють структури, котрі не є послідовними – вони пов’язані
багатьма можливими переходами».
Це визначення підкреслює основні риси гіпертексту:
• нелінійний характер;
• принцип формування за асоціаціями.
І якщо принцип нелінійності в теперішній час одні дослідники вважають
найважливішою рисою гіпертексту, а інші, навпаки, зовсім неважливою і
притаманною усім текстам, в тому числі й друкованим [3], то асоціативний характер
гіпертексту ніким не ставиться під сумнів. Визнаний творець та ідеолог гіпертексту
Віневар Буш ще за двадцять років до появи самого терміну «гіпертекст» [5] написав:
«Мозок людини... діє за асоціативним принципом. Вловивши одну думку, він негайно
переходить до наступної, що породжується асоціаціями думок...». Принцип
асоціацій був запропонований В. Бушем для організації пошуку інформації [5] як
«механізм, завдяки котрому будь-який елемент інформації може слугувати
відправною точкою для негайного автоматичного вибору користувачем будь-якого
іншого елемента інформації». У визначенні В. Буша, на нашу думку, підкреслена не
тільки асоціативність, але й ще одна дуже важлива особливість гіпертексту – миттєві
переходи між інформаційними блоками.
Асоціативний характер формування гіпертексту сприяє створенню у споживача
впевненості (чи ілюзії) щодо добровільного та усвідомленого реагування на
рекламне повідомлення. Цей ефект підсилюється ненав’язливістю банерної реклами
(якщо не брати до уваги технологічні рішення типу спливаючих вікон pop-up, що
затуляють частину сторінки), особливо у порівнянні з довготривалими рекламними
блоками на телебаченні.
Інша риса гіпертексту – можливість швидких переходів між інформаційними
блоками, чи навігація – також підвищує всі показники ефективності банерної
реклами. Миттєвий перехід від одного вузла до іншого, що сприймається
користувачем як зміна кадрів, називається навігацією – термін, що позначає
центральне поняття концепції гіпертексту. Навігація – принципово новий спосіб
читацького переміщення, що реалізується в гіпертекстовому просторі, є необхідною
за відсутності пронумерованих сторінок книги.
Специфічною складовою навігації є браузинг – поняття, що позначає процес
швидкого перегляду гіпертекстових документів з метою пошуку необхідної
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інформації. У процесі навігації браузинг здійснюється по вузлах сітки та іноді
стимулює творче мислення, внаслідок чого користувач змінює мету пошуку [7].
Браузинг – це поняття є багатоплановим та означає як процес швидкого перегляду
гіпертекстових документів з метою вивчення інформації, так і здатність людини
сприймати інформацію в процесі такого швидкого перегляду. Таким чином, методи
навігації та нелінійність подання інформації свідчать про зорієнтованість
гіпертексту на нелінійну природу мислення людини, що дає змогу зробити висновок
про його антропоцентричний характер. Навігація та браузинг, що здійснюються за
допомогою браузерів, дають можливість не тільки швидкого переміщення по вузлах
гіпертексту, але й запам’ятовування шляхів у гіпертексті, створення закладок,
завдяки чому сайт, що зацікавив споживача може бути не тільки досягнутий
практично миттєво, але й доданий до вибраних сайтів, відвіданий пізніше. Тобто
інформація, що зацікавила споживача, не втратиться. Високе значення рейтингу
кліків (СTR – відношення числа кліків на оголошення до його показів) може бути
досягнуто навіть через певний час після першого відвідання сайту рекламодавця.
Гіпертекстова зв’язка (ключове слово, лінк або гіперпосилання) – це активний
(виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на
яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину
поточної сторінки [9].
Вона дозволяє здійснювати перехід від вузла – носія семантичної інформації –
до іншого вузла. Вузли та зв’язки є обов’язковими складовими структури
гіпертексту. Медійний банер є одночасно рекламною інформацією та вузлом
переходу, бо при натисканні на будь яку частину банеру – користувач потрапить на
сайт рекламодавця.
Принцип гіпертекстової роботи банер-сайт, спробуємо показати на прикладах.
Нижче (Рис. 1) зображено сайт популярного інформаційного порталу Ліга.net.
Привертає увагу горизонтальний трьохкадровий банер (Рис. 2), що розташований
зверху сторінки та який рекламує портал погоди Sinoptik, при натисненні на який
користувач потрапляє на сайт (Рис. 3) виконаний в такому ж стилі так кольорах як і
банер, що відповідає тематиці сайту. В даному випадку банер є інформативом та
вузлом переходу до сайту. Портал погоди Sinoptik в свою чергу має прямокутний
банер, що рекламує знижки (Рис. 4), натиснення на який приведе користувача до
сайту дисконтів «ПоKупон» (Рис. 5). Таким чином «мережеві блукання» стають
можливими навіть через використання самих лише банерів.
В таких випадках сам банер є гіпермедійною зв’язкою, адже будь яка частина
банеру має можливість при натисканні перенести користувача до сайту власника
реклами або рекламованого продукту (продукт ми вживаємо в найзагальнішому
сенсі слова).
Медійні банери саме цим і вирізняються з поміж інших способів рекламуванні в
Мережі. Саме тому важливим є вивчення особливостей функціонування медійної
реклами як рушійної сили, яка буде спонукати, зацікавлювати та створювати
необхідні умови для досягнення поставлених задач (в нашому випадку – перехід на
сайт/портал рекламодавця). Гіперзв’язка – найважливіший елемент структури
гіпертексту – є конотацією, яка матеріалізувалася, і покликана експлікувати

322

147

ГІПЕРТЕКСТОВИЙ ФОРМАТ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ

імпліцитно виражені в тексті семантичні та асоціативні зв’язки [1, с. 27]. Саме
завдяки гіперзв’язкам можливе функціонування гіпертексту в Інтернеті.

Рис. 1.
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Рис. 2.

Рис. 3.
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Рис. 4.

Рис. 5.

Отже, можна зробити висновок, що основними рисами гіпертексту є
нелінійність, асоціативний характер формування та можливість миттєвих пере ходів
між інформаційними блоками. Саме дві останні риси (асоціативність та швидкі
переходи) й обумовлюють, на нашу думку ефективність та доречність використання
банерної реклами, особливо в Україні. Обмеженість обсягу статті не дозволяє нам
детально зупинитися на всіх особливостях гіпертексту. Дослідження ефективності
використання банерної реклами як гіперзв’язки вважається нами актуальним та
цікавим питанням.
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