Vigtigt til Xerox UNIX-printerdriver

Denne fil giver UNIX-systemadministratoren grundlæggende instruktioner for installation, konfiguration
og fjernelse af UNIX Xerox-printerdriver.

1.

INSTALLATION

-

Du skal have rodbrugerrettigheder for at kunne installere Xerox UNIX-printerdriveren.

-

Hvis du indlæste installationspakken for UNIX Xerox-printerdriveren fra xerox.com
hjemmesiden, er installationspakken en indbygget OS-installationspakke til din UNIX OS. Se
afsnit 4 om indbyggede styringskommandoer for OS-installationspakke for instruktioner om,
hvordan du installerer denne pakke på din klientmaskine.

-

Hvis du bruger .sh-installationsfilen fra Xerox installations DVD'en, skal du bruge følgende
kommando som rodbruger:
./Xeroxv5Pkg-{OSLabel}-{Version}.sh<Enter>
Installationsprogrammet vil vise en slutbrugerelicensaftale, som du skal acceptere for at
fortsætte installationen. Installationsprogrammet vil derefter tjekke din klientmaskine for
tidligere installationer og fortsætte med den nuværende installation.
BEMÆRK: Hvis installationsfilen ikke kan køres, skal du kontrollere kørselstilladelserne i
installationsfilen og tilføje kørselstilladelser, hvis det er nødvendigt. Det er et kendt problem, at
kørselstilladelserne kan blive fjernet under kopiering af installationsfilen afhængig af, hvilken
kopimetode der anvendes.

2. KONFIGURATION AF PRINTKØER
-

Du skal have rodbrugertilladelser for at kunne konfigurere printkøer.

-

Kør programmet xeroxprtmgr Printer Manager ved at udføre følgende kommando som
rodbruger:
xeroxprtmgr<Enter>

-

Der er en hjælpefunktion i xeroxprtmgr, som giver vejledning i brug af programmet.

3. AFINSTALLATION
-

Du skal have rodbrugertilladelser for at kunne afinstallere software og fjerne filer fra
/opt/Xerox/prtsys-bibliotekstræet.

-

Hvis du vil afinstallere Xerox UNIX-printerdriveren, skal bruge de indbyggede OS-kommandoer til
at afinstallere software. Se afsnit 4 om indbyggede styringskommandoer for OSinstallationspakke for instruktioner om, hvordan du afinstallerer denne pakke på din
klientmaskine.

-

Hvis du vil installere en anden version af UNIX Xerox-printerdriveren, men ønsker at bevare din
Xerox UNIX-printerdrivers printkøer ved afinstallation/installation, skal du kopiere filen
/opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db til en midlertidig placering udenfor /opt/Xeroxbibliotekstræet, inden du afinstallerer UNIX Xerox-printerdriveren. Når du har installeret Xerox
UNIX-printerdriveren igen, skal du så kopiere QueueInfo .db-filen tilbage ind i
/opt/Xerox/prtsys/db.

-

Den indbyggede OS afinstallation kan efterlade nogle filer i /opt/Xerox/prtsys/db-biblioteket, da
disse filer blev oprettet af de eksekverbare UNIX-printerdriverindstillinger og ikke af
installationspakken. Efter afinstallation af UNIX-printerdriveren, kan du roligt fjerne disse filer
ved at køre følgende kommando som rodbruger:
rm –rf /opt/Xerox/prtsys<Enter>

4. INDBYGGEDE OS-INSTALLATIONSPAKKE STYRINGSKOMMANDOER
Denne tabel viser en liste over de kommandoer, der kan anvendes til at installere pakken,
forespørge om pakken er installeret og fjerne pakken. De fleste operativsystemer giver også en
GUI front-end til disse kommandoer - se din OS-dokumentation for flere oplysninger

Pakketype

Installer

Forespørgsel

Fjern

.deb

dpkg -i {Pakke}

dpkg -s XeroxPrtDrv

dpkg -r XeroxPrtDrv

.rpm

rpm -U {Pakke}

rpm -qi XeroxPrtDrv

rpm -e XeroxPrtDrv

.pkg

pkgadd -d {Pakke}

pkginfo -l XeroxPrtDrv

pkgrm XeroxPrtDrv

.depot

swinstall -s {Pakke} \*

swlist XeroxPrtDrv

swremove XeroxPrtDrv

Bemærk: HPUX kræver en absolut sti til pakkedepotet og en omvendt skråstreg før stjerne
Bemærk: AIX-brugere skal måske køre /usr/sbin/updtvpkg, hvis rpm installation mislykkes

5.

FOR YDERLIGERE INFORMATION

-

Se hovedsiderne for xeroxprtmgr, xeroxprint, xeroxquemgr og xeroxlogmgr.

