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Crostini: Linux 
containers op een 
Chromebook
Chromebooks bieden met Crostini de mogelijkheid om Linux applicaties te installeren. Wij namen de 
proef op de som. Matto Fransen

Chromebooks bestaan nu 
zo’n jaar of acht en zijn 

ontwikkeld als thin cliënt rondom 
de Chrome browser. Extensies 
op de Chrome browser brachten 
nieuwe mogelijkheden, waaron-
der een SSH-cliënt. Chromebooks 
starten snel op en staan bekend 
om hun lange adem, op de meeste 
Chromebooks werk je zo’n 8 tot 10 
uur voordat ze aan de lader moeten. 
Het besturingssysteem, Chro-
meOS, draait op een Linux kernel 
en is ontworpen op een zo’n hoog 
mogelijke veiligheid (veiligheid is 
niet hetzelfde als privacy, het blijft 
een Google product). Het systeem is 
zoveel mogelijk readonly opgezet en 
werkt volgens het sandbox-principe. 
Gebruikers hebben geen toegang tot 
systeembestanden. De lokale opslag 
van gebruikersdata is versleuteld. 
Updates van het systeem komen 
rechtstreeks van Google, dus zonder 
vertraging door tussenkomst van 
de hardware producent. Afhankelijk 
van het type moederbord stopt 
na verloop van tijd de updatecyl-
cus. Voordat je een Chromebook 

aanschaft is het daarom van belang 
eerst de zogenoemde “Auto Update 
Expiration Date” van het betreffen-
de model op te zoeken.

CROSTINI
ChromeOS is inmiddels verder 
geëvolueerd en werd uitgebreid met 
de mogelijkheid om Android apps 
te gebruiken. De meest recente 
toevoeging is de toepassing van 
Linux containers. Hiermee krijgt de 
gebruiker de mogelijkheid om Linux 
applicaties te draaien, zowel text 
mode applicaties in een terminal 
venster, als grafische applicaties, he-
laas nu nog zonder GPU acceleratie. 
De ontwerpers hebben gezocht naar 

aan methode om een Linux gebrui-
kersomgeving aan te bieden, zonder 
aantasting van de veiligheid van het 
ChromeOS systeem. De gekozen op-
lossing lijkt op de geneste Russische 
Matroesjka poppetjes, het is een 
opstapeling van KVM, unprivileged 
LXD containers en diverse daemons.

Crostini is het systeem dat LXD 
Linux containers op het Chrome-
book aanbiedt, het beheert virtuele 
machines die draaien op de Linux 
hypervisor KVM, waarbinnen 
verschillende daemons zorgen voor 
het beheer van LXD containers en 
de connecties tussen ChromeOS 
en de container, bijvoorbeeld voor 
de gebruikersopslag, beeldscherm 

en toetsenbord en verbinding 
met de USB-poort. Voor de opslag 
van de LXD images gebruikt de 
virtuele machine, wegens de 
snapshot-ondersteuning, het Btrfs 
bestandssysteem.

INSTALLEREN
De containers die je draait zijn 
zogenoemde unprivileged contai-
ners. Dit betekent dat root in de 
container geen root-rechten op de 
host heeft. Bij het uitloggen stopt 
de virtuele machine en de daarin 
draaiende container. Niet elk model 
Chromebook ondersteunt Crostini, 
alleen redelijk recente modellen 
bieden deze optie. Heb je een model 

Waar je Crostini 
ook voor gebruikt, 
zorg voor een goed 
mechanisme voor 
het back-uppen 
of synchroniseren 
van je data

  Screenshot 1: Crostini Linux Beta. 
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