Instalação de Impressora Universal no macOS pelo terminal
O procedimento do tutorial a seguir foi testado no macOS High Sierra (versão 10.13.5).
Importante: Caso esteja tentando acessar uma impressora de rede da UFABC no Mac por Wi-Fi, certiﬁque-se de que você está conectado à rede Eduroam.

1. Abrindo o terminal
Para abrir o terminal, você pode utilizar o atalho command + espaço. Aparecerá um campo de busca:

Figura. O campo de busca para abrir o terminal.
No campo de busca, digite “terminal”:

Figura. Abrindo o terminal.

2. Autenticar-se como root
No terminal, digite
dsenableroot
e dê enter.
Em seguida, informe a senha do root.

Figura. Autenticação como root.

3. Instalando a impressora de rede pelo terminal
Você tem duas opções para instalar a impressora de rede:
1. Caso preﬁra não armazenar login/senha em sua máquina, execute o comando
lpadmin -p Impressora-de-Rede -o auth-info-required=username,password -o printer-is-shared=true -v smb://172.17.3.227/Lexmark%20Server -m
drv:///sample.drv/generic.ppd -E
A desvantagem desta primeira opção é que você precisará informar login e senha UFABC todas as vezes que enviar trabalhos para a impressora de rede.
2. Caso queira guardar login e senha em seu computador, prossiga nos seguintes passos. Digite no terminal
read -s usuario
e dê enter. Em seguida, na linha seguinte, informe o seu usuário UFABC (sem o “@ufabc.edu...”).
Observação: caso preﬁra ver o que está digitando, remova a opção -s:
read usuario
Digite no terminal
read -s senha
e dê enter. Em seguida, informe sua senha de email, substituindo cada um dos caracteres especiais na sua senha pelo respectivo Código “Percent-encoding”.

Figura. Informando login/senha UFABC.
Observação: Por exemplo, se a sua senha é “pa$$w0rD”, você deveria informar “pa%24%24w0rD”.
Para conveniência, reproduzimos a tabela que relaciona os caracteres especiais com os códigos no formato “Percent-encoding”:
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Após informar suas credenciais, o comando a ser executado será
lpadmin -p Impressora-de-Rede -o printer-is-shared=true -v smb://$usuario:$senha@172.17.3.227/Lexmark%20Server -m drv:///sample.drv/generic.ppd -E

4. Reiniciando o serviço do CUPS
Para reiniciar o serviço do CUPS, primeiramente encerre a execução do serviço com o comando
sudo launchctl stop org.cups.cupsd
e posteriormente reinicie o serviço:
sudo launchctl start org.cups.cupsd
Após este procedimento, a impressora de rede estará pronta para uso em seu sistema operacional MAC.

5. (Opcional) 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 MAC.
Para visualizar sua impressora, clique no símbolo da maçã, e escolha o item de menu “System preferences...”

Figura. Como abrir as preferências do sistema.
Em “System preferences”, escolha “Printers & Scanners”

Figura. Visualizando as preferências do sistema. Em destaque, o ícone de impressoras e scanners.
Em “System preferences”, escolha “Printers & Scanners”

Figura. Visualizando as impressoras instaladas.

6. (Opcional) Veriﬁcando se você digitou corretamente login e senha
Caso você tenha escolhido armazenar login e senha em seu computador, você pode veriﬁcar se digitou corretamente suas credenciais no arquivo de conﬁguração das impressoras.
Para abrir este arquivo pelo terminal, digite
sudo nano /etc/cups/printers.conf
As suas credenciais estarão no parâmetro DeviceURI.

7. 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 macOS High Sierra (versão 10.13.5).

