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Felejtsd el a Firefoxot és a Google Chrome-ot. Új fiú 
jött a városba! A neve Falkon (igen helyesen k-val c 
helyett). A Falkon webböngésző ingyenesnek, 
gyorsnak és biztonságos böngészőnek  mondja 
magát. A második jelzőről később. A Falkon 2010-
ben fogant kutatási projektként. Eredetileg 
Pythonban írták, de 2011-ben újraírták C++-ban, 
Eredetileg QupZilla volt a neve. QtWebKit-en alapult. 
2016 nyarán kiadták a QupZilla 2.0-át. Ekkor történ a 
QtWebKit-ről QtWebEngine-re átállás is.

2017 augusztusában a QupZilla-t fejlesztő Divid 
Rosca bejelentette, hogy az KDE projektté vált. A 
QupZilla 2.2 kiadását követően a projektet 
átnevezték Falkon-ra. A KDE Falkon 3.0-t 2018. 
február 27-én adták ki.

Most akkor a Falkon-nal szerzett tapasztalataimról. 
Pár héttel ezelőtt le kellett töltenem egy HATALMAS 
(3,3 GB) fájlt az Internetről. Próbáltam a feladat 
végrehajtását mindkét nagy böngészővel. 
Mindkettővel kétszer próbáltam, de a letöltéshez 
szükséges idő nagyon bosszantott. Firefox 2+ órát 
jelzett és a Chrome pedig 2 órát jelentett. Éreztem, 
hogy kell lennie jobb megoldásnak.

Megnyitottam a Synaptic csomagkezelőt abban a 
reményben, hogy találok valamit. A Synaptic 
keresőjét használtam. Beírtam „web browser” a 
kereső mezőbe és jelentős számú böngészőt dobott 
fel választásra. A Falkon leírása a Synaptic-ban így 
szólt:

„Falkon – QtWebKiten alapuló webböngésző

A Falkon új és nagyon gyors World Wide Web 
böngésző, ami a Qt keretrendszert használja és 
annak QtWebKit renderelő magját. Kis méretű 
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böngésző néhány előnyös tulajdonsággal mint az 
integrált AdBlock, Search Engine Manager, témázó 
támogatás, Speed Dial és SSL certificate manager.”

A „nagyon gyors” kijelentés ragadta meg a 
tekintetemet, tehát letöltöttem. Gondoltam, mit 
veszíthetek? Ha nem felel meg a várakozásaimnak, 
bármikor törölhetem és továbbléphetek.

Múlt csütörtökön elmentem a helyi Tim Horton's 
kávézóba a nagyon gyors (900 kB/s) szabad wifi 
kapcsolatuk miatt. Miután vettem magamnak egy kis 
feketét és láttam, hogy a kedvenc székem és 
asztalom szabad. Ez egy kicsit elszeparált, 
köszönhetően egy 4 láb magas elválasztónak, ami 
részben körbeöleli az asztalt és a széket. A legtöbb 
vendég nem láthat engem, amikor ott vagyok. 
Emellett, egy fali csatlakozó is van karnyújtásnyira! 
Bedugtam és elindítottam a netbookomat. 
Megnyitottam a Falkon-t és kikapcsoltam az 
AdBlock-ot, hogy maximalizáljam a letöltési 
sebességet. Beléptem az kiszemelt fájlt tartalmazó 
letöltési oldalra.

Miután rákattintottam a letöltés gombra és 
kiválasztottam az USB-kulcsomat, mint 
célkönyvtárat, a Falkon letöltéskezelője tájékoztatott, 
hogy a letöltési idő EGY óra! Hűha! Nagy 
szerencsém volt, hogy a kapcsolat nem állt le 
időtúllépés miatt a letöltés alatt. A folyamat során 
nem nyitottam új fület más weblappal, mivel nem 
akartam a csökkenteni az átvitel letöltési sebességét. 
Amikor a letöltéskezelő közölte, hogy a letöltés 
befejeződött, megnyitottam az USB-meghajtómat, 
hogy ellenőrizzem a feladat befejeződését. A 
tulajdonságok párbeszédablakban a fájlméret 
egyezett a weblapon megadottal. Siker! Ezután 
bezártam a web folyamatot és behörpöltem a 
kávémat. Igen emberek, egyike vagyok azoknak, 
akik a kávéjukat szobahőmérsékleten szeretik!

Ha még nem találtad volna ki, most már a Falkon a 
böngészőm. A Firefox és a Chrome mennek a 
levesbe! Ha hasonló helyzetbe kerültél, nagyon 
ajánlom a Falkon letöltését! Egyformán gyors kis és 

nagy fájlméretek esetén is. Ha nem felelne meg az 
elvárásaidnak, bármikor eltávolíthatod. További 
információkért a weblapjuk: http://www.falkon.org.
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