
Smooth scrolling i Google Chrome
Som de fleste nok har lagt mærke til, så er Google chrome som standard ikke sat
til at browse med smooth scrolling, d.v.s når man ruller ned på en hjemmeside så
hakker billedet, og man mister hurtigt overblikket. Dette kan nemt løses med
smooth scrolling.
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Sådan aktivere man smooth scrolling i webbrowseren Google Chrome.

1. Åben Google Chrome.

2. Åbn en ny fane.

3. I adresselinjen på den nye fane skrives der: chrome://flags/

4. Tryk på enter og du vil blive sendt videre til en side med indstillinger samt eksperimenter for Chrome.

5. Rul ned indtil du finder punktet "Jævn rulning". Tryk aktiver.

6. Genstart browseren.

Smooth scrolling er nu aktiveret og hjemmesiderne vil ikke længere hakke når der scrolles op og ned.

Kommentar af deadman d. 26. Jan 2013 | 1

Godt tip. Dog ikke den store forskel.
Det kan dog være det blot er mig... ;)

Kommentar af hardwareguy15 d. 26. Jan 2013 | 2

For mig gør det en pæn forskel, men jeg tror det måske kommer an på hvilken skærm man bruger.

På min skærm bliver det meget mere jævnt at se på når der scrolles.

Kommentar af LarsMejsner d. 27. Jan 2013 | 3

Fedt tip :3

Kommentar af LarsMejsner d. 27. Jan 2013 | 4

3 stars her fra :d

Kommentar af GoeglerJohn d. 02. Feb 2013 | 5

Det hjælper faktisk en del.. Tak for tippet..

Kommentar af gram88 d. 22. Jul 2013 | 6

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Super, det vidste jeg ikke :)

Kommentar af janjaegermark d. 20. Feb 2015 | 7

Jævn rulning kan ikke længere aktiveres. Det står på listen blandt "Utilgængelige eksperimenter". Mon det
er fordi, det er blevet en fast del af Chrome?


