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Deepin:
I otwarto¹ródªowa chi«ska dystrybucja systemu operacyjnego

GNU/Linux powstaªa w 2004 roku
I System tworzony nie tylko przez Chi«czyków, ale tak»e przez

osoby na caªym ±wiecie
I Posiada polsk¡ wersj¦ j¦zykow¡
I Dystrybucja oparta na Debianie, w latach 2006-2015 na

Ubuntu, a nast¦pnie znowu na Debianie
I Peªne ¹ródªa opublikowane s¡ w serwisie GitHu
I Pierwsze wydanie 28 lutego 2004r
I Aktualna wersja 15.9 wydana 16.01.2019r.
I Przeznaczona jest do u»ytowania bezpo±rednio na urz¡dzeniu,

wirtualna maszyna daje sªabe wydajno±ci, o czym system
poinformuje podczas instalacji

I Posiada powªok¦ Bash
I Linux deepin nie posiada trybu live, nie mo»emy go

przetestowa¢ przed instalacj¡



Instalacja:
Deepin posiada ªatwy w obsªudze instalator o nazwie �Deepin
Installer�, który zostaª zaprojektowany przez Deepin Technology.
Posiada on czytelne instrukcje. Deepin jest równie» wyposa»ony
w mened»er partycji dysku, który pozwala u»ytkownikowi na
podziaª i zarz¡dzanie miejscem instalacji systemu operacyjnego.
W przeciwie«stwie do wi¦kszo±ci dystrybucji Linuksa Deepin nie
idzie w parze z LibreO�ce.

Do instalacji wymagane jest:
I Procesor: Intel Pentium IV 2GHz lub szybszy
I Pami¦¢: wi¦ksza ni» 2G RAM, 4G lub wi¦ksza jest zalecana
I Dysk: wi¦cej ni» 10 GB wolnego miejsca na dysku
I Karta gra�czna dziaªaj¡ca z minimaln¡ rozdzielczo±ci¡

800 x 600 (1024 x 768 rekomendowane)
I Nap¦d DVD lub port USB



Proces instalacji:
I Wªo»enie pªyty Deepin OS CD do stacji dysków i jej

uruchomienie



I Wprowadzenie ustawie« konta, wprowadzenie nazwy
u»ytkownika systemu i hasªa



I Wybieranie formatu, punktu montowania, przydzielenie
przestrzeni dyskowej, itp.

I Klikni¦cie Instaluj, proces instalacji powinien zacz¡¢ si¦
automatycznie.

I Po zako«czeniu instalacji, nale»y uruchomi¢ ponownie
komputer, odª¡czy¢ no±nik instalacyjny i wystartowa¢ Deepin
z dysku twardego.



Interfejs
I Domy±lny tryb zwany modnym

I Klikni¦cie prawym przyciskiem myszy na ikonie menu pozwala
zmieni¢ tryb na wydajny. Wówczas dock zamieni si¦ w co± na
ksztaªt znanego z Windowsa paska zada«, z przypi¦tymi
ikonami i zasobnikiem systemowym po prawej stronie.



Ustawienia:
I Zmiany ustawie« dokonuje si¦ klikaj¡c w ustawienia, co

powoduje wysuni¦cie z prawej kraw¦dzi ekranu panelu,
daj¡cego mo»liwo±¢ prostego skon�gurowania kont
u»ytkowników, wªa±ciwo±ci ekranu, motywu wizualnego fontów
i efektów pulpitu, ustawie« sieci, ª¡czno±ci Bluetooth
i d¹wi¦ku, czasu, zasilania, klawiatury i myszy.



Wªasne programy Deepina:

1. Deskop switcher - czyli Przeª¡cznik obszarów roboczych



2. Deepin store - czyli sklep z oprogramowaniem, umo»liwiaj¡cy
zainstalowanie aplikacji, z podziaªem na kategorie.



3. Deepin Music oraz Deepin Video - domy±lne programy do
odtwarzania muzyki i �lmów.

I Przegladarka ingternetu Google Chrome
I Pakiet biurowy WPS O�ce
I Klient poczty e-mail THunderbird



Deepin terminal
I Pozwala jako jeden z niewielu ustawia¢ �polecenia wªasne�



Zalety Deepina
I Innowacyjne centrum sterowania - Deepin pozwala w ªatwy

sposób zmieni¢ najwa»niejsze funkcje systemu z poziomu
bocznego paska - Centrum Sterowania.



Zalety Deepina
I Posiada wy±wietlacz HiDPI
I Wbudowana funkcjia automatycznej regulacji koloru

i temperatury
I Mo»liwo±¢ ªatwego tagowania plików

I Na deepin dost¦pne s¡ wszystkie wiod¡ce komunikatory m.in.
Skype, Whatsapp, Messenger

I Mo»liwo±¢ posiadania aktywnych wielu pulpitów
I Opcja �hot corners�



Kompatybilno±¢ i wydajno±¢
I Karty gra�czne Nvidii i AMD wykrywane s¡ od razu,

dostajemy wªasno±ciowe sterowniki.
I System radzi sobie m.in. z d¹wi¦kiem przez Bluetooth, obsªug¡

drukarki laserowej, podª¡czanymi przez USB urz¡dzeniami
mobilnymi, gamepadem, ekranem dotykowym w urz¡dzeniu

I Pulpit jest znacznie bardziej reponsywny ni» wykorzystuj¡ce
GNOME czy KDE pulpity innych dystrybucji, jest na poziomie
tzw. lekkich dystrybucji, korzystaj¡cych z OpenBoksów czy
LXQt



Podsumowanie

Deepin nie zapewnia szyfrowania dysków. Nie jest najszybszy, nie
ma najmniejszych wymaga« sprz¦towych. Nie ma domy±lnych
narz¦dzi do zarz¡dzania hiperwizorami ani ±rodowisk
deweloperskich do node.js czy Railsów.

Jego zalet¡ jest interfejs. Jest wygodny, a przez swój sklep pozwala
ªatwo zainstalowa¢ dodatkowe aplikacje np. Microsoft O�ce,
Photoshopa czy iTunes. To jeden z najªadniejszych i najbardziej
dopracowanych dystrybucji Linuksa szczególnie zalecany dla
pocz¡tkuj¡cych u»ytkowników.
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Dzi¦kujemy za uwag¦!


