
Favicon
Har du set andre der har et andet logo i adressebaren på deres hjemmeside, end
standard Firefox, Internet Explorer osv?
Så se denne artikel, så du selv kan være med på moden :)
Skrevet den 11. Feb 2009 af madsass I kategorien Programmering / (D)HTML | 

Lav et billede der er 16x16 pixels, og når du så har lavet dit billede, så klikker du dig ind på:
http://www.htmlkit.com/services/favicon/. Der vælger du så dit billede ved at trykke "Browse", og når du
har valgt dit billede, så trykker du: Generate FavIcon.ico.

Derefter kommer der så en ny side frem hvor du kan downloade dit nye ikon. Nu skal du så uploade dit
ikon til RODEN på dit webhotel, altså der hvor din forside / index ligger.

Derefter indsætter du følgende kode i <head> på din side, og du har dig et fint favikon:

<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" />

Mere simpelt kan det ikke blive. God fornøjelse ;)

Milo >
Hvor finder du fejl?

Ahave >
Jamen, hvorfor bruge et shareware program når man kan bruge den side der? Og har jeg benægtet at man
kan finde det? Den måde jeg skriver på, det er den måde som JEG bruger til at gøre det.
Så er det da irrelevant om der findes andre metoder?!

Kommentar af olebole d. 11. Jun 2005 | 1

madass >> med al respekt ... hvad der er relevant og irrelevant for læseren kommer anpå, om du har
skrevet artiklen for dig selv - eller for andre. For os andre er det komplet irrelevant, hvad du gør - vi er
interesserede i, hvad man _kan_ gøre  ;o). Derudover er det ikke din fejl, at Eksperten ikke både har en
artikel-DB og én til tips - så at der er tale om et tip mere end en artikel, kan jeg ikke se, skulle kunne
trække ned i bedømmelsen  :) Lad os nu lige give IDG's 'højt kvalificerede' IT-personale et par år mere til
at lære at få de mest basale funktioner i et forum til at køre, inden vi beder dem oprette en tips-DB  :oP

Kommentar af ahave d. 16. Dec 2004 | 2

Man behøver bare at lægge det i roden og kalde det favicon.ico, så behøver man ikke at ændre html.
Iøvrigt kan man selv finde et lille sharewareprogram der laver det om fra feks 16x16 jpg til .ico. Det er
iøvrigt utroligt at der ikke er flere sider der benytter sig af dette trick, det ser godt ud i ens favoritter.

Kommentar af milo d. 15. Dec 2004 | 3

Ingen artikel, og endda med fejl.

Kommentar af ysubhi d. 28. May 2005 | 4

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.htmlkit.com/services/favicon/.


Kommentar af sorenbs d. 12. Dec 2004 | 5

Fint tip, men næppe en artikkel værdig.
Måske havde det været en ide at samle en artikkel med "blandede tips".

Kommentar af morteeart d. 14. Dec 2004 | 6

fin info, men ikke en artikel. Og ikonet behøver ikke ligge i /core/ og heller ikke hedde favicon.ico.

Kommentar af klubba d. 29. Dec 2004 | 7

Kommentar af saeedbak d. 05. Jan 2005 | 8

Ja, det pynter jo med et favicon. Hvis man tit laver favicons og bruger Photoshop, kan man gratis hente et
plugin på nettet, så man kan gemme i .ico formatet. Det er nu ganske rart synes jeg. Men den anden måde
er også fin nok... Hent pluginet på: http://www.telegraphics.com.au/sw/info/icoformat.html

Kommentar af slst d. 06. Jan 2006 | 9

Kunne godt skrives bedere! Og til dem der ikke ved hvad det er kunne du godt skrive det også! Kunne
have været meget bedere!

Kommentar af dexo-fan d. 21. Sep 2007 | 10

Denne artikel burde ikke have været accepteret. Den trækker det i forvejen ikke alt for høje niveau
længere ned.

http://www.telegraphics.com.au/sw/info/icoformat.html

