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bili tako motivirani optimizirati pogona Ja-
vaScript, vgrajenega v Firefox. Tudi Opera 
je silovito odgovorila in naredila še hitrejši 
brskalnik, ki je bil že prej pregovorno hiter. 
In tako se svet vrti v krogu in brskalniki so 
z vsako različico hitrejši, pametnejši in bolj 
varni. In tako smo pridobili vsi uporabniki!

Edini, ki v tej vojni potegnejo krajši ko-
nec, so spletni razvijalci. Če so včasih mora-
li strani razvijati in testirati v dveh brskalni-
kih, jih je zdaj kopica. Nekakšen minimum 
predstavlja Firefox, Internet Explorer razli-
čic 6, 7 in 8, ki se med seboj sila razlikujejo, 
pa še Chrome, Safari in Opera. Da ne govo-
rimo o brskalnikih na novodobnih preno-
snih napravah, ki se vedno več uporabljajo 
in za katere analitiki napovedujejo, da bodo 
v prihodnjih letih postali prevladujoči brs-
kalniki.

Vse napisano pa velja ta trenutek. Smo 
sredi vojne vihre in situacija se spreminja iz 
dneva v dan. Skoraj ne mine dan, da eden 
izmed izdelovalcev brskalnikov ne bi napo-
vedal ali celo izdal nove različice, vsi hitijo s 
predstavljanjem preizkusnih različic in ko-
piranjem dosežkov konkurentov.  

Firefox Google Chrome

Solidno hitro odpiranje programa. Zelo hitro odpiranje programa.

Hiter pri nalaganju spletni strani. Hitrejši pri nalaganju strani.

Hiter pri izvajanju JavaScript. Hitrejši pri izvajanju JavaScript.

Orodne vrstice (Google, Yahoo, Najdi.si …) Vrstica naslova je hkrati iskalnik.

Porabi manj delovnega pomnilnika, a njegova poraba s časom 
raste.

Porabi veliko pomnilnika, a ga hitro sprošča, ko zapiramo zavihke.

Napaka na strani ali v vtičniku zapre brskalnik. Napaka na strani ali v vtičniku zaustavi vtičnik ali zapre en zavihek.

Več orodnih vrstic, vrstica stanja, a manj prostora za prikaz spletne 
strani.

Več prostora za prikaz spletne strani.

Povečevanje vnosnih polj možno samo z nameščenim dodatkom. Povečevanje vnosnih polj.

Veliko dobrih dodatkov. Dodatkov je vedno več, a so nekateri še v povojih in delujejo slabše.

Klasično oblikovanje. Minimalistično oblikovanje.

Teče na Windows, Mac, Linux in drugih operacijskih sistemih. Teče na Windows, za Mac in Linux sta na voljo preizkusni različici.

Izdelava bližnjic za spletne aplikacije samo z nameščenim 
dodatkom.

Izdelava bližnjic za spletne aplikacije.

Med priljubljene povezave lahko dodamo ločnice Ločnice v orodni vrstici priljubljenih povezav niso na voljo.

Varuje zasebnost, če nimamo nameščenega kakšnega dodatka, ki 
počne neumnosti.

Potencialno ne varuje zasebnosti.
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