
HP, Canon LBP 2900B Printer                     

THANKS TO MATHS BLOG TEAM

       ഐടി പാകികല പരീക നടകനതിനിെട പതിവ ോപാെല പിനര ഇനസോലഷന 
    നടതനതിെനകറിച് ോപാസ് പസിദീകരികണെമനാവശയെപട് പലരം സമീപികകയണായി. 

 പധാനമായം HP, Canon     പിനറകള ഇനസാള െചോയണതിെനപറിയാണ് പലരകം അറിോയണത്. 
HP     യെട എലാ പിനറകളം കാോനാണ LBP 29900B    പിനറം ഇനസാള െചോയണതിെന രീതികള 

 ചവെട െകാടതിരികന.    ഹൈസനാര സാറാണ് ഇതവണയം സഹായതിെനതിയത്. 10.04  ല HP 
    പിനറകള പലോപാഴം ഓോടാമാറികായി ഇനസാള ആവാറണ്.    എനാല ചില പിനറകള Pluggins ഇല 

    എന െമോസജ് കാണിച് പിനിംഗ് നടകാറില.    ഇതിന് പരിഹാരമായി താെഴയള ൈഡവര 
ഉപോയാഗികാം.

HP                                    

1.    ആദയം സിസതില പിനര Add    ആയിടെണങില അെതലാം ഡീലിറ് െചയക.
2.  ഇനി Printer  കണക് െചയക.
3.  ഇവിെട നിനം DRIVER   ഡൗണോലാഡ് െചയ് Extract െചയക.
(C the Download button on the top right corner of the new page)
4. Extract   െചയ ോഫാളഡറിെല install     എന ഫയലില ഡബിളക് െചയ് run in terminal കിക് 
െചയക.
(       ഈപാോകജ് കെണതി ഇനസോലഷന സിപറ് തയാറാകിയത് Malappuram IT@School Master 
Trainer   ഹകീം മാഷ് ആണ്.)
5.      ഇനസോലഷന പരതിയാവോമാള പിനര ഓോടാമാറിക് ആയി Add ആയിടണാവം.
6.   ഇനി പിനിംഗ് നടതാം.     പിനിംഗ് നടകനിെലങില സിസം റീബട് െചയക.

        റീബട് െചയിടം പിനര ഓോടാമാറിക് ആയിപിന് െചയനിെലങില താെഴയള രീതിയില പിനര 
configure െചയക.
(  പിനര Add   ആയിടെണങില ഡീലിറ് െചയക.)
7.      ോശഷം െടരമിനലില താെഴയള കമാന് ൈടപ് െചയക.
sudo hp-setup

    ോശഷം നിരോദശതിനനസരിച് മോനാട് ോപായി Printer Add െചയക. Test page  പിന് െചയണെമനില.
8.   സിസം റീസാരട് െചയക.
HP      യെട സാനറകളം ഇത് ഉപോയാഗിച് പവരതിപികാന സാധികം.
NB:  ചില HP      പിനറകള താെഴയള രീതിയില ഇനസാള െചോയണി വരാറണ്.
http://foo2xqx.rkkda.com/

Canon LBP 2900B Printer                    
Ubuntu 10.04  ല Canon LBP   ോലസര പിനറകള cndrvcups-capt  ൈഡവറപോയാഗിച് സാധാരണയായി 

  ഇനസാള െചയാന സാധികാറണ്.     എനാല ആ മാരഗം ഉപോയാഗിച് LBP 2900B  പിനര ഇനസാള 
         െചയാല ഒര പാവശയം പിന് െചയ് പിനര പണി മടകനതായി പലരം പറയന.  സിസം റീസാരട് 

http://mathematicsschool.blogspot.com/2011/12/hp-canon-lbp-2900b-printer.html
http://foo2xqx.rkkda.com/
https://docs.google.com/leaf?id=0B6fsqlHCVPepN2U5MjI5NjItZDc5Yi00ZTkyLWJhZmMtMmYxNWFlMDk0MGVi&hl=en_US
http://3.bp.blogspot.com/-vF7SPX96nZ8/TvIX9E327dI/AAAAAAAABVk/zlBCy_d7O_Q/s1600/printer.jpg


     െചയാലഈ പിനര പിെന വരക് െചയില.     പഠിച പണി പതിെനടവം പയറിയാലം മാരഗമില. ഇതരം 
        ഒര പിനര ലഭികകയാെണങില എനാണ് കാരണം കെണതാമായിരന എന് മനസില കെറ 

 ദിവസമായള ആഗഹമായിരന.  ഇന് LBP 2900B     യമായി ഒര അധയാപകന ഓഫീസില വനോപാള 
 സോനാഷമാണ് ോതാനിയത്.   ഒന് പരീകണം നടതാോലാ?    ഇതിനിടയില ഹകീം മാഷം വന. capt 

    ൈഡവറിെന പല ോവരഷനം ഞങള പരീകിച.  അവസാനം cndrvcups-capt_2.00-2 ൈഡവര 
      ഉപോയാഗിച് ഈ പിനര ഞങള വിജയകരമായി പിന് െചയിച. വീണം! വീണം!  പല പാവശയം 

    റീസാരട് െചയ് പിന് െചയ് ോനാകി..   പിനര പണിമടകിയില !..     ഞങള െചയ മാരഗം താെഴ നലകന.

1.  സിസതില cups       മായി ബനെപട പാോകജകള അപ്ോഡറ് െചയാനളവ അപ്ോഡറ് െചയ.
2.   സിനാപറികില നിന് portreserve    എന പാോകജ് ഇനസാള െചയ.
(sudo apt-get install portreserve)
ഇവിെട  നിന് hplip     െന പതിയ ൈഡവര ഇനസാള െചയ. (    ഇത് ആവശയമിെലങിലം അത് െചയിരന 

   എനത് പോതയകം ഇവിെട ഓരകന.)
    ോശഷം താെഴയള െസപകള ഓോരാനായി െചയ.

3.  നിലവിലള cndrvcups-capt      ൈഡവര ഉെണങില അത് അണ ഇനസാള െചയക..
4. System-Administration-Printing   ല ോപായി LBP  പിനര Add   ആയിടെണങില ഡീലിറ് െചയക.
5.   പിനര പവരഓഫ് െചയക.
6.  ഇവിെട നിനം libstdc++5        ഡൗണോലാഡ് െചയ് ഡബിള കിക് െചയ് ഇനസാള െചയക (C the 
Download button on the top right corner of the new page)
7.  ോശഷം ഇവിെട  നിന് Capt_driver_2.0   ഡൗണോലാഡ് െചയ് Extract    െചയ് താെഴ പറയന കമതില 

    ഡബിള കിക് െചയ് ഇനസാള െ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 താെഴയള കമാന് ഓോരാനായി റണ െചയക, (     ോകാപി െ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
(         കമാനകള ഇവിെട നിന് ോകാപി െചയ് െടകസ് എഡിററില ോപസ് െചയക.   ോശഷം അവിെട നിന് 

 ോകാപി െചയാം)
     മനാമെത കമാന് െടരമിനലില ോപസ് െചയോമാള OK   എന് െടരമിനലില െതളിയം. െതളിയണം. 

  ഇത് വനിെലങില System-Administration-Printing   ല ോപായി LBP    പിനര ഡീലിറ് െചയതിന് ോശഷം 
  സിസം റീസാരട് െചയക.        ോശഷം മകളില പറഞഅവസാനെത മന് കമാനകള മാതം ഓോരാനായി 
   വീണം െടരമിനലില റണ െചയണം.

      ഇനി പിനര പവര ഓണ െചയ് ഏതാണ് 15  െസകന് കാതിരികക.
LBP 2900 ready for printing    എന െമോസജ് പാനലില െതളിയം.

8.  ഇനി System-Administration-Printing തറകക.  അവിെട LBP    യെട രണ് പിനര കാണാം. ഇതില 
LBP2900 Default ആകക.. (  മോറതില Right Click  െചയ് enable   അണ െചക് െചയക.)
9.     ോശഷം ൈടപ് െചയ് പിന് െചയാം. (Print test page  വരക് െചയണെമനില.)

 ഇനിയാണ് ശദിോകണത്.         സിസം ഓോരാ പാവശയം ഓഫ് െചയനതിന് മമ് പിനര ആദയം ഓഫ് 
െചയക.    സിസം സാരട് െചയ് login      െചയത് എലാ അപിോകഷനം പവരതന സജമായതിന് ോശഷം 

  മാതം പിനര ഓണാകക.   ഇനി പിന് െചയാം.
     പിനര സാരട് െചയാന െവെറാര കമാനം ആവശയമില.

(  എനാല LBP2900        പിനറിന് സിസം ഓോരാ പാവശയവം റിസാരട് െചയാല മകളിെല അവസാനെത 
 കമാന് - sudo /etc/init.d/ccpd start -     െടരമിനലില റണ െചയാോല പിനര പവരതിക.) 
  പിനീട് പിനര        എോപാെഴങിലം ഓഫാകിയിടെണങില സിസം റീബട് െചയ് മമ് സചിപിച രീതിയില 

  പിനര ഓണ െചയക. (LBP 2900B      ഇനസാള െചയോമാള അലം കമ നിരബനമായം ആവശയമാണ് 
 ോകോടാ ? ) 

https://docs.google.com/leaf?id=0B6fsqlHCVPepOWE0Mzg3NDctZDBkMS00YTRiLWJhMTMtNDhmMzU1OTdhMWUz&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B6fsqlHCVPepYWZiMzNhZjAtNzA1ZC00ZjFmLTk1YzAtOGQxYmFjYTA2ZGFj&hl=en_US
https://docs.google.com/leaf?id=0B6fsqlHCVPepN2U5MjI5NjItZDc5Yi00ZTkyLWJhZmMtMmYxNWFlMDk0MGVi&hl=en_US


LBP         സീരിസില െപട മറ് പിനറകള ഒറ സിപറ് ഉപോയാഗിച് ഇനസാള െചയാം.
  ഇനസാള െചയാനള    സിപറം ൈഡവറം ഇവിെട ഉണ്  .      ഇത് ഡൗണോലാഡ് െചയ് Extract 

െചയക.   ഇനസാള െചയാനായി extract   െചയ ോഫാളഡറിെല canonLBP_install.sh  എന ഫയലിന് 
Execute Permission നലകക.    ഇനി പസത ോഫാളഡറില Right Click  െചയ് Open in Terminal വഴി 

       െടരമിനല ഓപണ െചയ് താെഴ പറയന കമാന് ൈടപ് െചയക.
sudo ./canonLBP_install.sh PRINTER_MODEL 

Ex: LBP3010    ആെണങില കമാന് ഇങെനയാണ് നലോകണത്.
sudo ./canonLBP_install.sh LBP3010

 കടതല വിവരങളക്   ഇവിെട ോനാകമോലാ  ?  

http://radu.cotescu.com/how-to-install-canon-lbp-printers-in-ubuntu/
http://codebin.cotescu.com/canon/lbp_driver/CanonCAPTdriver.tar.gz

	HP, Canon LBP 2900B Printer ഇന്സ്റ്റലേഷന് 

