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Тема 11. Банери і кнопки. Спецсимволи 

Мабуть, не має такого сайту в Інтернеті, який би не містив кнопки. За допомогою кнопок здійснюється перехід на інші 

сторінку сайту. Ви можете створити дані переходи за допомогою гіперпосилань, але кнопки виглядають компактно і яскраво. 

Створювати кнопки можна у будь-якому графічному редакторі.  

 

Створення кнопки в графічному редакторі Paint: 

 

1) завантажити графічний редактор Paint; 

2) встановити розміри кнопки: „Рисунок” – „Атрибуты”; 

3) зафарбувати будь яким кольором; 

4) написати текст; 

5) зберегти: „Файл” – „Сохранить”. 

Вставити кнопку в web-сторінку: <a href=”tema2.html”><img src=”knopka.jpg”></a>. 

Дуже часто на сайтах використовують банери. Банер можна порівняти з рекламним плакатом. Як він виглядає? 

Найчастіше це невеличкий прямокутник (розміром з велику поштову марку), який розміщується у верхній частині сторінки ( 

так зване банерне місце). Зміст банеру, прямо чи побічно, відображає рід діяльності рекламодавця. Звичайно, є й хитрі 

банери, які не несуть навіть натяку на рід діяльності, але захоплюють власною оригінальністю. Людина, якій сподобався 

банер, клікає по ньому мишкою і потрапляє туди, куди вказує адреса банера, захована в коді сторінки. Хоча, звичайно, щоб 

привернути увагу і не загубитись в морі інших, банер має бути оригінальним і професійно зробленим.  

Банер – це анімована або статична картинка у форматі gif або flash, яка служить для рекламування певного сайта. 

 

Створення банера в графічному редакторі Adobe ImageReady: 

1) завантажити графічний редактор Adobe ImageReady; 

2) створити файл: “File” – “New” – ввести розміри банера; 

3) намалювати перше зображення банера; 

4) створити новий шар: “Layer” – “New” – “Layer”; 

5) намалювати друге зображення банера; 

6) створити новий шар та намалювати третє зображення банера і т.д.; 

7) на панелі “Animation” вибрати потрібний шар та час перегляду; 

8) створити новий слайд: на панелі “Animation” кнопка ; 

9) вибрати потрібний шар на другому слайді та час перегляду; 

10) створити новий слайд та вибрати потрібний шар на третьому слайді та час перегляду; 

11) переглянути банер: на панелі “Animation” кнопка ; 

12) зберегти банер: “File” – “Save Optimized As…” – ввести назву та вибрати розширення gif. 

Вставити банер в web-сторінку: <a href=”tema2.html”><img src=”baner.gif”></a>. 

Якщо спробувати вивести на сторінці деякі символи, наприклад, ≤, •, ®, то вам це не вдасться звичайним способом. Але 

вивести ці символи можливо за допомогою таблиці спеціальних символів. 

 

 

 

Різні знаки 

© &#169; 

™ &#153; 

® &#174; 

± &#177; 

¶ &#182; 

» &#187; 

¼ &#188; 

½ &#189; 

¾ &#190; 

◊ &#9674; 

♠ &#9824; 

♣ &#9827; 

♥ &#9829; 

“ &#8220; 

” &#8221; 

„ &#8222; 

 

Стрілки 

← &#8592; 

↑ &#8593; 

→ &#8594; 

↓ &#8595; 

↔ &#8596; 

Знаки 

• &#8226; 

… &#8230; 

′ &#8242; 

″ &#8243; 

 &#8254; 

⁄ &#8260; 

 

Математичні оператори 

≈ &#8776; 

≠ &#8800; 

≡ &#8801; 

≤ &#8804; 

≥ &#8805; 

 


