
AIHE 4 
("Hyötyohjelmien" turvallinen ja teknisesti oikea imurointi "netistä")

Tässä ilmaisohjelmilla tarkoitetaan ohjelmia
- jotka ovat verkosta kaikkien internet-käyttäjien saatavissa
- joiden käyttö on ilmaista ja edellyttää korkeintaan rekisteröitymistä
- joiden käyttöaika on rajoittamaton tai helposti jatkettavissa
 
Ilmaiset ohjelmat on pääsääntöisesti tarkoitettu yksityiskäyttöön, eikä niitä siten voi käyttää esim. 
yritystoiminnassa. Useista tässä esitellyistä ohjelmista on olemassa myös yrityskäyttöön tarkoitettu 
monipuolisempi versio. Ohjelmia imuroitaessa kannattaa siten valita versio ”free” tms., silloin kun 
samalla sivulla on useita ohjelmavaihtoehtoja.

Lataaminen ja asennus
Ohjelmat hankitaan tavallisimmin internetistä ”lataamalla” eli siirtämällä ohjelma joltain 
internetsivulta omalle koneelle. Siirron vaiheet ovat pääkohdiltaan seuraavat:

1. Valitaan sivulta oman koneen käyttöjärjestelmää vastaava ohjelmaversio
2. Valitaan paikka, josta ohjelma siirretään. Ohjelma saattaa olla siirrettävissä useista eri 

maista. Yleensä kannattaa valita, jos mahdollista, Suomi tai sitten jokin lähellä Suomea 
oleva maa. Näin siirtoaika saattaa lyhentyä ja häiriömahdollisuudet vähenevät.

3. Valitaan avataanko ohjelma vai tallennetaanko se.
4. Jos ohjelma avataan, imurointi siirtää sen suoraan koneelle ja aloittaa asennusohjelman 

(kohta 7).
5. Jos ohjelma tallennetaan, valitaan ensiksi kohde (kiintolevy tai muistitikku), jonne ohjelma 

omalla koneella siirretään. (Muistitikku on siinä suhteessa hyvä tallennuskohde, että siltä 
voi ko. ohjelman siirtää tarvittaessa useammallekin koneelle. Ohjelman siirrosta ei tällöin 
myöskään jää koneelle turhia tiedostoja.)

6. Kun tallennus on valmis, tehdään varsinainen asennus, joka aloitetaan kaksoisklikkaamalla 
siirrettyä, yleisimmin .exe-loppuista tiedostoa.

7. Yleensä tällöin avautuu asennusohjelma, joka ohjaa asennuksen tästä eteenpäin. 
Asennuksessa henkilöltä edellytettäviä toimenpiteitä ovat yleensä ainakin:

- hyväksyä tai muuttaa paikka, jonne ohjelma asennetaan
- hyväksyä käyttöehdot
- päättää, tehdäänkö ohjelmasta ikoni työpöydälle

Mistä ohjelmia saa?
Yleisimmin ilmaisohjelmat hankitaan internetistä. Jäljempänä olevassa ohjelmien esittelyssä on 
sen sivun osoite, josta kyseisen ohjelman voi imuroida. Joskus ohjelma on mahdollista asentaa 
esim. tietokonelehden mukana tulleelta CD-levyltä.

Internetissä on useita sivuja, joille on koottu linkkejä eri ohjelmiin. Tällaisia sivuja ovat esim:

- www.ilmaisohjelmat.fi on jatkuvasti ylläpidettävä sivusto, jolle eri ohjelmaryhmistä on otettu 
mukaan kolme sivustojen ylläpitäjien mielestä hyvää ohjelmaa

- www.download.fi kattava valikoima suosituimpia ilmaisohjelmia Windows-, Mac- ja Linux-
käyttöjärjestelmille.


