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A szerkesztő megjegyzése: a Tip Top Tips a
PCLinuxOS
Magazine
közel
havi
rovata.
Időközönként foglalkozunk – és talán jobban
kifejtünk – egy, a PCLinuxOS fórumáról származó
ötletet. A Magazin nem fogad el a Tip Top Tips
számára önállóan beküldött felvetéseket. Ha van egy
tipped, akkor inkább a PCLinuxOS fórumán a Tips &
Tricks részében oszd meg. A tippedet kiválaszthatjuk
a PCLinuxOS Magazineban történő publikálásra.
E havi tippünk Agent Smithtől származik.
A HP kiváló programja, a HPLIP megszületésével a
cég nyomtatóinak telepítése és kezelése, illetve ezen
készülékek alkalmazása Linux alatt nagyon jó lett,
jobb mint Windows alatt, mivel Windowsnál mindig
szükség van nyomtatótelepítő CDre és ha az nincs,
a műszakiaknak az Interneten kell keresnie
meghajtót.
A HPLIPpel a meghajtók integráltak, vagy Internetről
letölthetők.

Ám van egy sajátossága: ez a HP zárt pluginje. Ezt
a kiegészítőt csak a HPLIP telepíti. Vagyis kell egy
telepített HPLIP, képesnek kell lenni terminált nyitni,
előhívni a hpplugint és telepíteni.
Ugyanakkor, sokszor újabb HPLIPverzió jelent meg
(és a HPLIP csak az aktuális verziót telepíti), vagy
nem lehet elérni a HP weblapját, ahonnan a
kiegészítőt letöltötték és a telepítés megakad.
És a technikusok rohangálnak körbe a nyomtatókat
rugdosva és a HP tulajdonosainak anyját emlegetve.
Ha nálatok is ez történik, akkor vége a gondoknak.
Most már könnyedén telepítheted a HPkiegészítőt,
anélkül, hogy a HPLIP verziója, vagy a HP
honlapjáról letöltés felől kellene aggódni.
Csak
menj
el
erre
a
címre:
http://
www.openprinting.org/download/printdriver/auxfiles/
HP/plugins/
Az összes HPplugin ott található az oldalon,
könnyűvé téve az elérésüket.
A letöltést követően, terminálban adjál futási
engedélyt és telepítsd a kiegészítőt, a HPLIP
beavatkozásának szükségessége nélkül.
A cím megmentett, mivel telepítenem kellett egy HP
nyomtatót, aminek a pluginre van szüksége és a
HPLIPen keresztül nem működött.
Remélem sokat segített neked.

PCLinuxOS Magazine

Page 1

