
Smart extension til Firefox browseren
Denne extension kan anvendes af webdesignere for at kunne se hvorledes en
given webside er opbygget i forskellige elementer direkte i browseren.
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Aardvark extension er lavet til Mozilla Firefox browseren.

Når du har installeret denne extension kan du se hvorledes en give side er opbygget v.h.a af en rød
ramme der viser dig de forskellige elementer på en given webside.

Du har også mulighed for at se hvilke typer af HTML elementer (class og id) hvis disse altså findes på
siden.

Du starter denne extension ved at klikke "Funktioner" --> "Start Aadvark"

Du slukker denne extension igen ved blot at trykker på "q" tasten.

Du kan downloade denne extension her:

http://www.karmatics.com/aardvark/

På siden finder du også flere funktioner til hvorledes du kan anvende Aardvark extension.

God fornøjelse!

Mvh
Mads

Kommentar af james_t_dk d. 17. Aug 2005 | 1

Det er ikke en artikel, men det er brugbar info der ikke bliver væk i spørgsmål svar. Og så er den gratis.
Der er jo ikke noget bedre. Jeg syntes godt at det kan bruges til noget.

Kommentar af serverservice d. 16. Aug 2005 | 2

interessant feature og en godt tip - jeg er egentlig ligeglad hvad der bliver lagt i artikler hvis det er
brugbart. tag al jeres artikel-ævl og prop det op et vis sted *g

Kommentar af busschou d. 15. Aug 2005 | 3

jeg er enig i at dette ikke er en artikkel, men da jeg mener der mangler en "tips og tricks" side her på exp,

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



samt da det vel er et ok tip så får den god karakter
Jeg vil blot anbefale dig at kigge på denne her som jeg synes kan en pæn bid mere :o)
http://chrispederick.com/work/firefox/webdeveloper/

Kommentar af webt d. 17. Aug 2005 | 4

Helt enig med busschou både mht til tips og tricks og webdeveloper som jo kan en del mere end denne
extension. Da denne "artikel" er gratis får den god karakter - og lad os så få en tips og tricks sektion!

Kommentar af kourinsu d. 15. Aug 2005 | 5

Det var da et fantastisk lille værktøj, til hurtigt at smugkigge på andres arbejde. Meget nyttigt.

Kommentar af wicez (nedlagt brugerprofil) d. 15. Aug 2005 | 6

Smart værktøj - ikke så nyttigt igen, men smart.

Kommentar af denser80 d. 14. Apr 2006 | 7

endnu én der hopper i busschou's båd. Webdeveloper, og du har hvad du skal bruge til overblik og hjælp
ved webdesign, og mere til. Har selv været en del ext's igennem for at finde 'den bedste' .. smag og behag
.. og Web Developer ~ https://addons.mozilla.org/firefox/60/ klarer skærene med bravour.

Kommentar af imnewb d. 15. Aug 2005 | 8

Ikke en artikel, nærmere betragtet som en reklame med et program.

Kommentar af h0lte d. 16. Aug 2005 | 9

blev da lidt klogere

http://chrispederick.com/work/firefox/webdeveloper/
https://addons.mozilla.org/firefox/60/

