Instalação de Impressora Universal no Linux pelo terminal (Ubuntu 22), com script de instalação
O procedimento do tutorial a seguir foi testado no Ubuntu 22.
Importante: Caso esteja tentando acessar uma impressora de rede da UFABC no Linux por Wi-Fi, certifique-se de que você está conectado à rede Eduroam.
Caso não saiba conectar-se à rede Eduroam, consulte a página de Manuais e Tutoriais do NTI, na seção “Eduroam”.

1. Autenticando-se como root
Abra o terminal.
No terminal, autentique-se como root com o comando:
sudo su

2. Baixando o script de instalação
Baixe o arquivo de instalação "impressoraInstaladorUbuntu22LTSV001.sh" no site do NTI.

3. Executando o script de instalação
Logado como root no terminal, altere (se necessário) para o diretório onde está o script baixado, com o comando cd.
Em seguida, digite no terminal os dois comandos:
chmod +x impressoraInstaladorUbuntu22LTSV001.sh
bash impressoraInstaladorUbuntu22LTSV001.sh
A execução deste script fará o seguinte, nesta sequência:
•
•
•
•

atualizações (pode ser um pouco demorado)
a instalação dos pacotes necessários (samba e cups)
solicitação do seu usuário UFABC
solicitação da sua senha UFABC

Caso queira escolher outro nome para a impressora de rede, altere o código do script na linha que inicia com lpadmin, substituindo “Impressora-de-Rede” pelo nome desejado (evite usar espaços no nome).

4. Verificando a impressora pela tela de configurações
Se o processo foi bem-sucedido, a impressora de rede está pronta para uso em seu sistema operacional Linux.
Você pode enviar um teste de impressão. Na barra de ferramentas, clique em “Mostrar aplicativos”:

Figura. O ícone “Mostrar aplicativos”.
No campo de busca, comece a digitar “Impressoras”:

Figura. Como acessar a tela de configurações das impressoras.
Clique na engrenagem, e em seguida em “Opções de impressão”:

Figura. Como enviar página de teste: as “Opções de impressão”.
Na pequena janela que abrir, clique no botão “Página de teste”:

Figura. Como enviar página de teste: o botão “Página de teste”.

5. Excluindo impressoras
Execute o comando
lpadmin -x "Impressora-de-Rede"
Caso tenha escolhido outro nome no momento de adicionar impressoras, substitua o termo “Impressora-de-Rede” na linha de comando acima pelo nome escolhido por você.
Nota
Tutorial testado no Ubuntu 22.

