
Screenshot af dine links
Denne artikel beskriver en gratis sceenshot service som jeg har lavet.
Skrevet den 07. Feb 2009 af xcover I kategorien Programmering / Andre | 

Nu har jeg selv gennem længere tid søgt efter noget ASP eller PHP kode som automatisk kunne tage et
screenshot af mine links og vise billedet på min hjemmeside.

Nu har jeg så langt om længe fået lavet mig et program til dette formål, og opsat det på en server.

Jeg har også set flere her på EXP efterspørg denne mulighed og derfor vil jeg gerne dele muligheden med
jer.

Man skal blot indsætte dette billede på sin hjemmeside:

<img src="http://www.screenload.dk/screen_load/image.asp?url=http://www.exp.dk&size=3"
border="0">

URL: Udskiftes så med en ønsket adresse.
SIZE: Kan vælges mellem 1-4.

Håber i kan bruge dette ;)

BEMÆRK! Grunden til at servicen ligger på en server på denne måde er fordi det kræver en komponent og
andet software.

Screenshots opdateres hver time første gang, og derefter hver uge.

Her er et andet eksempel med ASP:

<table border="1" width="450" height="113" cellspacing="0" cellpadding="0"
bordercolor="#666666">
<%
Dim info(5)
info(1) = "http://www.dr.dk#Danmarks Radio#DR Online med adgang til Danmarks Radios
radiostationer."
info(2) = "http://www.tv2.dk#TV2#TV 2. Med nyheder sport information om TV 2s programmer spil foto
odds rejser."
info(3) = "http://www.kanal4.dk#Kanal4#Til efteråret er Oprah tilbage på Kanal 4 både i prime time og i
dagtimerne med nye afsnit af sit show. Her får hun blandt andre besøg af Sarah Jessica ..."
info(4) = "http://www.tv3.dk#TV3#Hvem er TV3's bedste vært? Mads Vangsø Mads Vangsø. Ibi Støving
Ibi Støving. Mai-Britt Vingsøe, Mai-Britt Vingsøe. Nye serier på TV3 ..."
info(5) = "http://www.zulu.dk#Zulu#Et helt nyt zulu.dk er under lancering. Tjek sitet og følg med i
udviklerbloggen, hvor vi fortæller om fremtidsplanerne for zulu´s nye community. ..."

for i=1 to 5
arr_info = Split(info(i),"#")
%>

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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    <tr>
        <td width="150" rowspan="2"><img
src="http://www.screenload.dk/screen_load/image.asp?url=<%=arr_info(0)%>&size=2"
border="0"></td>
        <td width="300" height="15" bgcolor="#808080"><font size="2" face="Verdana"
color="#FFFFFF"><%=arr_info(1)%></font></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="300" height="97" valign="top"><font size="2"
face="Verdana"><%=arr_info(2)%></font></td>
    </tr>
<%
next
%>
</table>

Kommentar af olebole d. 27. Aug 2007 | 1

Det er da meget sjovt, men hvad er det nu lige, man skal bruge et frimærke med fnadret, uigenkendelige
mønstre til? Det er desværre blevet meget udbredt på WWW, at opfatte en thumbnail som en formindsket
version af originalen. Det skyldes nok, at kun ganske få webdesignere overhovedet har lært noget om
grafik og billedbehandling. En veluddannet grafiker laver i stedet et (vigtigt) udsnit af originalen, så
webbrugeren faktisk kan anvende den pågældende thumbnail til noget fornuftigt  :) - og til challenge: Du
har naturligvis lov til at synes og mene præcis, hvad du vil. I modsætning til dig, finder jeg altid mine
medmenneskers meninger relevante. Langtfra altid korrekte - men aldrig irrelevante. Specielt ikke, hvis
den pågældende blot har holdninger, jeg ikke deler. Hvad er det forresten, der gør dine meninger og
holdninger mere relevante end mine ... bortset fra, de er dine?  ;o)

Kommentar af phliplip d. 23. Aug 2007 | 2

Fin service men knap så meget artikel over det. Desuden kan man lave det samme med Amazon's
Webservice i samarbejde med Alexa; http://aws.amazon.com/ (det direkte link var for langt)
Det koster dog en lille-bitte-ubetydelig-smule

Kommentar af 3xm d. 23. Aug 2007 | 3

Jeg tror du har glemt at sætte en content-type-header. I hvert modtager min browser det som (obskur)
HTML, og ikke et billede.

=)

Kommentar af hkb-x d. 08. Aug 2008 | 4

Se det ringting spændende ville jo være hvis du nu ville dele med os andre hvordan du havde løst
problemet. Endnu en service som alle andre (og som tilsyneladende er offline lige nu) er jo ikke særligt
interessant. Det fede ville være hvis du ville give din viden videre. Så ville det jo også være en rigtigt
artikel og ikke bare en howToUse!

Kommentar af challenge d. 23. Aug 2007 | 5

olebole:
Jeg syntes ikke at din kritik er rimelig, endsige relevant. Om det, ifølge dig, er designmæssigt korrekt er
irellevant, da det ikke kan udelukkes at visse sider kan bruge lige netop dette.
Derudover så virker det efter hensigten som det skal, i overordnede træk.

http://www.screenload.dk/screen_load/image.asp?url=<%=arr_info
http://aws.amazon.com/


Jeg syntes at det er en god service du har fået på benene hér, og jeg er sikker på at det også vil blive
populært; kender ikke umiddelbart udbydere af lignende services. Dog kunne flere, og større, screenshots
være rart, da dette nok ville være brugbart for nogle.

Kommentar af jokkejensen d. 17. Sep 2007 | 6

Hey..

Fin nok service...

Jeg skal lige høre - er det noget man kan stole på virker i lang tid? - det er lykkedes mig at implementerer
det i synkron og sitecore cms nu, så eksterne links asynkront får et "hoover" billede af hjemmesiden når
man fører musen over..

Men spørgsmålet er så - Er det noget man kan sælge, altså stole på altid virker ?

- Og kan der evt laves noget fejlhåndtering, så den ikke bare skriver
http://www.screenload.dk/screen_load/image.asp?url=http://www.exp2.dk&size=3

Men giver et billede der illustrere at screenshot ikke er tilgængelig, eller at url adressen ikke eksisterer -
altså noget mere fornuftigt, og ikke dansk, evt tilføje en &errorMsg= til url adressen, som kan være en sti
til et billede eller noget tekst.

/JJ

Kommentar af mclemens d. 24. Aug 2007 | 7

Tjah kan ikke se det store formål i det, men for dem der har behovet er det jo fedt nok ... overvej evt. en
"disclaimer" / noget "terms of service" samt kontakt mulighed af hensyn til evt. brud på ophavsret, som
følge af brugers linking til eksterne sider via. din service, som kan medføre at du bryder ophavsretten ved
at snuppe billeder og lave thumbnails.

Kommentar af netexpose d. 18. Nov 2007 | 8

lækkert at se en der ofrer lidt server krudt, på at andre kan få en meget nyttig service :)
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