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CHROMIUM OS
Onko vanha Windows-kone tullut tiensä päähän? 

Onko koneessasi liian vähän muistia Win 10 
päivittämiseen

Koneeseen voi puhaltaa uutta liekkiä Chromium Os 
käyttöjärjestelmällä.

 Nopea järjestelmä vie vain vähän tilaa, eikä
se vaadi koneelta kummoista suorituskykyä

Linux toimii parhaiten vanhassa koneessa mutta 
applikaatioiden lisääminen on ”hankalaa”

.
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Cloud Ready on kehittänyt Chromium Os 
käyttöjärjestelmän Chromiumin pohjalta

Chrome Os on Linuxiin 
perustuva osittain 
suljetun lähdekoodin 
tuote. Chrome OS 
käyttöjärjestelmällä 
olevia koneita on jo 
myynnissä.

Chromium Os on 
Linuxiin perustuva 
avoimen lähdekoodin 
tuote. 
Käyttöjärjestelmän 
voi itse ladata
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Chromium OS käyttöjärjestelmä 
käyttää Googlen alustaa ja Googlen 
pilvipalvelua
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Tietokoneesi rikkoutuessa kaikki dokumentit on 
tallessa Google drivessa ja kuvat palvelussa 
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Chromium Os käyttöjärjestelmään on mahdollista 
ladata useita Googlen  tarjoamia applikaatioita
Web storesta, Chrome laajennuksesta esim.Infinity 
työpöytäsovellus yms.
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Mitä tarvitsen asentaakseni CloudReadyn

Tyhjän USB muistitikun koko 4Gb tai suurempi

Käyttöjärjestelmän lataus osoitteesta:
https://www.neverware.com/freedownload ja sieltä Home edition,joka on ilmainen

CloudReady on saatavana 32 ja 64 bittisenä mutta tietokoneet 
2007 ja sitä nuoremmat toimii hyvin 64 bittisenä

Asennuskoneeksi käy Windows 7:llä tai 10:llä varustettu 
tietokone, Mac tai jopa Chromebook.

 Google tilin esim. G-mail posti
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Täältä voi 
tarkastaa miten 
koneeni toimii
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  +  hyvä käyttöjärjestelmä sellaisille,jotka ei osaa säätää Windowsin tai Linuxin asetuksia
+  kaikki Googlen palvelut käytössä
+  päivittyy taustalla automaattisesti (hiukan jäljessä Chrome Os järjestelmää)
+  osa Android applikaatiosta toimii 
+  erittäin hyvä virusturva ( Linux)
+  toimii ilman verkkoyhteyttä (esim esitys)
+   erittäin helppo käyttöinen
+  One drive ja MS 365 Office toimii mikäli on tunnukset ja paketti hankittu Officeen
+  ei varmuuskopiointia 

Yhteenveto

-  käyttöjärjestelmä kevyt
-  osa kaupallisten lisensoitujen mediatiedostojen purkukoodekkeja puuttuu mutta YouTube ja Yle 
Areena toimii. Flash ja widevinen asennuksen jälkeen Netflixkin toimii
-  vähän applikaatioita saatavilla
-   kakkoskoneena mainio
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Chrome webstore apps


