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A szerkesztő megjegyzése: a Tip Top Tips a
PCLinuxOS Magazine új havi rovata. Minden
hónapban foglalkozunk egy, a PCLinuxOS fórumáról
származó ötlettel – és talán jobban kifejtjük. A
Magazin nem fogad el a Tip Top Tips számra
önállóan beküldött felvetéseket. Ha van egy tipped,
akkor inkább a PCLinuxOS fórumának Tips & Tricks
részében oszd meg. A tippedet kiválaszthatjuk a
PCLinuxOS Magazine-ban történő publikálásra.

E havi tippünk a PCLinuxOS fórum Phil nevű tagjától
származik.

Próbálj telepíteni Samsung nyomtatót a „Configure
Your Computer”, vagy a localhost:631 segítségével.
Bizonyára nem fog menni.

Nézd meg a samsung.com weblapjára, mondjuk itt:

http: //www.samsung.com/hu/consumer/printers-
monitors-peripherals/printers-monitors-peripherals/

Válaszd ki a nyomtatódat és a letöltési részt,
különösen ezt keresd:

Print Driver (Driver) ver.V1.00.27.04 - Linux (MULTI
LANGUAGE, 15.44 MB)

(VIGYÁZAT – mire ezt olvasod, lehet, hogy újabb
verzió van)

gczerw hozzászólása:

Bontsd ki az ULD_V1.00.27.04. tar.gz-t könyvtárba.

Fájlkezelőt használva válts arra a könyvtárra és
gondoskodj róla, hogy a *.sh fájlok futtathatók
legyenek, ha nem azok, akkor tedd azzá.

Terminált nyitva rendszergazdaként, lépj a meghajtó
fájl jait tartalmazó könyvtárba és a írd be a
következőt:

./install.sh [nyomj Enter-t]

Figyeld a lefutást.

Készen van.

*****

A Linux támogatást tekintve a Samsung előélete
dicséretes, legalábbis a nyomtatók esetén. Hat éve,
2009-ben jött ki a Samsung Unified Printer Driver for

Linux. Mostanra több mint 170 Samsung nyomtató
sorozatot támogat és újabb Samsung nyomtatók
kiadásával ez a szám csak növekszik.

Talán a Linux-támogatás volt a fő oka, hogy az USB
csatlakozójának leégése miatt javíthatatlanná vált a
HP LaserJet 1006-os nyomtatóm lecserélésre
Samsungot választottam. Én az ML-2525W kis
asztali lézer nyomtató modellt választottam (kép
fent). Nem csak USB csatlakozója van, hanem a
ethernet kábellel routerhez is csatlakoztatható,
i l letve vezeték nélküli nyomtatásra is van mód.
Szóval, el lentétben a HP 1006-osssal, aminek csak
egyetlen USB-portja van, ezt háromféleképpen is
csatlakoztathatom.

A döntésben még a toner ára is kulcsfontosságú
volt. Ami a Samsung lézernyomtatók toner kazettáit
i l leti , noha nem olyan olcsók, mint a Brother
nyomtatók tonerei (a Brother készíti a
legmegfizethetőbb tonereket és tinta partonokat,
amiket csak az ipar gyárt), de az elérhető
kategóriába esnek, nem robbantja a bankot … vagy
a pénztárcádat. Természetesen, a nyomtató ára is
sokat nyomott a latba. 100 USD-nél kevesebbe
került a Samsung ML2525W, ami a nyomtatóról írott
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ismertetőket olvasva, bámulatba ejtett.

Úgy emlékszem, amikor nyomtató vásárlásakor
összehasonlítottam egy hasonló képességű és
hasonló árú Brother nyomtatóval, nem jutottam
könnyen döntésre. Miközben mindkettő megfelelt
volna az igényeimnek, nem bántam meg, hogy a
Samsungot választottam. Mivel éppen akkor kellett
„elásnom” egy HP nyomtatót idejekorán, nem volt
kedvem másik HP-hez – még ha jó is a hírük a
Linux-támogatottságot és a gyártási minőséget
i l letően egyaránt.

Miközben Phil instrukciói pontosak, nem feltétlenül
látszik egyből, hogy a meghajtó egyáltalán elérhető
a Samsung támogató weblapján. Akkor most tegyük
egyértelművé, mit kell tenned, amikor oda mész.

Ford. : a cikk ide ezen része magyar szempontból
nem helytálló. A Terméktámogatás alatt, a nyomtatót
kiválasztva ad egy listát a letölthető programokról.

Csak a piros nyíl lal jelőlt programra van szükség.
Emellett, a két zöld nyíl lal megjelölt eszköz letöltése
is hasznos lehet. Ezek a Samsung nyomtató
adminisztrálását (kezelését) könnyítik meg. Én
telepítettem mindkettőt a számítógépemre és úgy
érzem, valóban segítenek a nyomtató beállításában.
Phil leírása a Unified Printer Driver (piros nyíl)
telepítéséről a két másik eszköz telepítésére is
használható.

Összegzés

Mivel a Samsung elismerésre méltó és jelentős
erőfeszítéseket tett a Linux támogatására, a Linux
felhasználóknak is módjában áll támogatni a

Samsungot a termékei vásárlásával. Cégek
honorálása a Linux támogatásért – a vásárló
erőnkkel – az egyetlen módja rávezetni a „többi”
céget, ahol a termékek Linux-támogatás hiányzik,
hogy egy olyan piaci szegmensről hiányoznak, amit
az idők során elhanyagoltak. A mai gazdaságban
minden elvesztegetett eladási lehetőség elveszett
profitot jelent és ez az egyetlen nyelv, amin az
ÖSSZES cég vélhetően ért. [a]Nagyszerű tipp! [a]
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Posted by ff103, May 1, 2015, running KDE.
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