
Canon LBP_2900B Printer in IT@School  
Ubuntu 10.04

Ubuntu 10.04 ല Canon LBP േലസര പിനറകള cndrvcups-capt  
ൈഡവറപേയോഗിച് സോധോരണയോയി ഇനസോള െചയോന സോധികോറണ് . 
എനോല ഈ മോരഗം ഉപേയോഗിച് LBP 2900B പിനര ഇനസോള െചയോല ഒര 
പോവശയം പിന് െചയ് പിനര പണി മടകനതോയി പലരം പറയന. സിസം 
റീസോരട്  െചയോല ഈ പിനര പിെന വരക് െചയില. പഠിച പണി 
പതിെനടവം പയറിയോലം മോരഗമില. ഇതരം ഒര പിനര ലഭികകയോെണങില 
എനോണ് കോരണം കെണതോമോയിരന എന് മനസില കെറ ദിവസമോയള 
ആഗഹമോയിരന. ഇന് LBP 2900B യമോയി ഒര അധയോപകന ഓഫീസില 
വനേപോള സേനോഷമോണ് േതോനിയത് . ഒന് പരീകണം നടതോേലോ ? 
പരീകണം നടതനതിനിടയില ഹകീം മോഷം വന. അവസോനം cndrvcups-
capt_2.00-2 ൈഡവര ഉപേയോഗിച് ഈ പിനര ഞങള വിജയകരമോയി പിന്  
െചയിച. വീണം ! വീണം ! പല പോവശയം റീസോരട്  െചയ് പിന് െചയ്  
േനോകി.. പളികോരന  പണിമടകിയില !..  ഞങള െചയ മോരഗം തോെഴ 
നലകന.

സിസതില cups മോയി ബനെപട പോേകജകള അപ്േഡറ് െചയോനളവ  
അപ്േഡറ് െചയ .

സിനോപറികില നിന് portreserve എന പോേകജ് ഇനസോള െചയ.

ഇവിെട നിന് hplip െന പതിയ ൈഡവര ഇനസോള െചയ. ( ഇത് 
ആവശയമിെലങിലം അത് െചയിരന എനത് പേതയകം ഇവിെട ഓരകന.)

ഇനി തോെഴയള െസപകള ഓേരോനോയി െചയ.

നിലവിലള cndrvcups-capt ൈഡവര അണ ഇനസോള െചയക..

System-Administration-Printing ല േപോയി LBP പിനര ഡീലിറ് െചയക.

പിനര പവരഓഫ് െചയക.

ഇവിെട നിനം   l ibstdc++5   ഡൗണേലോഡ് െചയ്   ഡബിള കിക് െചയ് 
ഇനസോള െചയക (C the Download button on the top right corner of the  
new page)

http://hassainarmankada.entevidyalayam.in/2011/01/10/canon-lbp-2900-printer-in-10-04/
https://docs.google.com/leaf?id=0B6fsqlHCVPepYWZiMzNhZjAtNzA1ZC00ZjFmLTk1YzAtOGQxYmFjYTA2ZGFj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B6fsqlHCVPepN2U5MjI5NjItZDc5Yi00ZTkyLWJhZmMtMmYxNWFlMDk0MGVi&amp;hl=en_US


േശഷം ഇവിെട നിന് Capt_driver_2.0 ഡൗണേലോഡ് െചയ് Extract െചയ് 
തോെഴ പറയന കമതില ഡബിള കിക് െചയ് ഇനസോള െചയക.(C the 
Download button on the top right corner of the new page)

cndrvcups-common_2.00-2_i386.deb

cndrvcups-capt_2.00-2_i386.deb

ഇനി തോെഴയള കമോന് ഓേരോനോയി റണ െചയക, (േകോപി െചയ് 
െടരമിനലില േപസ് െചയക.)

sudo /etc/init .d/cups restart

sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd  
-v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E

sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usblp0

sudo /etc/init .d/ccpd start

ഈ കമോന് െടരമിനലില േപസ് െചയേമോള OK എന് െടരമിനലില 
െതളിയം. െതളിയണം. ഇത് വനിെലങില System-Administration-Printing  
ല േപോയി LBP പിനര ഡീലിറ് െചയതിന് േശഷം സിസം റീസോരട്  െചയക . 
േശഷം മകളില പറഞ അവസോനെത മന് കമോനകള മോതം ഓേരോനോയി  
വീണം െടരമിനലില റണ െചയണം.

ഇനി പിനര പവര ഓണ െചയ് ഏതോണ് 15 െസകന് കോതിരികക.

LBP 2900 ready for printing എന െമേസജ് പോനലില െതളിയം.

ഇനി System-Administration-Printing തറകക. അവിെട LBP യെട രണ് 
പിനര കോണോം. ഇതില LBP2900 Default ആകക.. (മേറതില Right Click 
െചയ് enable അണ െചക് െചയക.)

േശഷം ൈടപ് െചയ് പിന് െചയോം . (Print test page വരക് 
െചയണെമനില.)

https://docs.google.com/leaf?id=0B6fsqlHCVPepOWE0Mzg3NDctZDBkMS00YTRiLWJhMTMtNDhmMzU1OTdhMWUz&hl=en_US


ഇനിയോണ് ശദിേകണത്. സിസം ഓേരോ പോവശയം ഓഫ് െചയനതിന് മമ്  
പിനര ആദയം ഓഫ് െചയക.
സിസം സോരട് െചയ് login െചയത് എലോ അപിേകഷനം പവരതന 
സജമോയതിന് േശഷം മോതം പിനര ഓണോകക.

ഇനി പിന് െചയോം.

പിനര സോരട്  െചയോന െവെറോര കമോനം ആവശയമില .

പിനീട്  പിനര എേപോെഴങിലം ഓഫോകിയിടെണങില സിസം റീബട് െചയ്  
മമ് സചിപിച രീതിയില പിനര ഓണ െചയക.

                                                                                HASSAINAR MANKADA
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	സിസ്റ്റത്തില് cups മായി ബന്ധപ്പെട്ട പാക്കേജുകള് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളവ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു.
	സിനാപ്റ്റിക്കില് നിന്ന് portreserve എന്ന പാക്കേജ് ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്തു.
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	ഇനി താഴെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകള് ഓരോന്നായി ചെയ്തു.
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	System-Administration-Printing ല് പോയി LBP പ്രിന്റര് ഡീലിറ്റ് ചെയ്യുക.
	പ്രിന്റര് പവര്ഓഫ് ചെയ്യുക.
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	ഇനി പ്രിന്റര് പവര് ഓണ് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് 15 സെക്കന്റ് കാത്തിരിക്കുക.
	LBP 2900 ready for printing എന്ന മെസ്സേജ് പാനലില് തെളിയും.
	ഇനി System-Administration-Printing തുറക്കുക. അവിടെ LBP യുടെ രണ്ട് പ്രിന്റര് കാണാം. ഇതില് LBP2900 Default ആക്കുക.. (മറ്റേതില് Right Click ചെയ്ത് enable അണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക.)
	ശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. (Print test page വര്ക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല.)
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	ഇനി പ്രിന്റ് ചെയ്യാം.
	പ്രിന്റര് സ്റ്റാര്ട്ട് ചെയ്യാന് വെറൊരു കമാന്റും ആവശ്യമില്ല.
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