Xerox UNIX -tulostinajurin Lueminut-tiedosto

Tämä tiedosto sisältää UNIX-järjestelmänvalvojille tarkoitetut Xerox UNIX -tulostinajurin asennuksen ja
määrityksen sekä asennuksen poiston perusohjeet.

1.

ASENNUS

-

Xerox UNIX -tulostinajurin asennukseen tarvitaan root-käyttäjän oikeudet.

-

Jos latasit Xerox UNIX -tulostinajurin asennuspaketin xerox.com-verkkosivustosta, kyseessä on
käyttöjärjestelmäkohtainen UNIX-asennuspaketti. Katso paketin asennusohjeet työasemaa
varten kohdasta 4, Käyttöjärjestelmäkohtaiset asennuspaketin hallintakomennot.

-

Jos käytät Xeroxin asennus-DVD:n sisältämää .sh-asennustiedostoa, anna seuraava komento
root-käyttäjänä:
./Xeroxv5Pkg-{käyttöjärjestelmän_nimi}-{versio}.sh<Enter>
Asennusohjelma tuo näkyviin loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen, joka on hyväksyttävä,
jotta asennus voi jatkua. Tämän jälkeen asennusohjelma tarkistaa työaseman aiempien
asennusten varalta ja jatkaa nykyistä asennusta.
HUOMAUTUS: Jos asennustiedoston suoritus ei onnistu, tarkista sen suoritusoikeudet ja lisää ne
tarvittaessa. On tunnettu ongelma, että suoritusoikeudet saattavat poistua asennustiedoston
kopioinnin yhteydessä sen mukaan, mitä kopiointitapaa käytetään.

2. TULOSTUSJONOJEN MÄÄRITYS
-

Tulostusjonojen määritykseen tarvitaan root-käyttäjän oikeudet.

-

Suorita Printer Manager -sovellus xeroxprtmgr antamalla seuraava komento root-käyttäjänä:
xeroxprtmgr<Enter>

-

Xeroxprtmgr-sovelluksessa on käyttöohjeet sisältävä ohjetoiminto.

3. ASENNUKSEN POISTO
-

Asennuksen poistoon sekä /opt/Xerox/prtsys-hakemistorakenteen tiedostojen poistoon
tarvitaan root-käyttäjän oikeudet.

-

Xerox UNIX -tulostinajurin asennuksen poistossa tulee käyttää käyttöjärjestelmäkohtaisia
ohjelmistoasennuksen poistokomentoja. Katso ohjelmistoasennuksen poisto-ohjeet työasemaa
varten kohdasta 4, Käyttöjärjestelmäkohtaiset asennuspaketin hallintakomennot.

-

Jos aiot asentaa Xerox UNIX -tulostinajurin toisen version ja haluat säilyttää Xerox UNIX tulostinajurin tulostusjonot asennuksen poiston ja uuden asennuksen jälkeiseen käyttöön,
kopioi tiedosto /opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db ennen Xerox UNIX -tulostinajurin
asennuksen poistoa väliaikaiseen sijaintiin, joka on muualla kuin /opt/Xeroxhakemistorakenteessa. Kopioi QueueInfo.db-tiedosto sitten Xerox UNIX -tulostinajurin uuden
asennuksen jälkeen polkuun /opt/Xerox/prtsys/db.

-

Käyttöjärjestelmäkohtainen asennuksen poisto saattaa jättää /opt/Xerox/prtsys/dbhakemistoon joitakin tiedostoja. Syynä on se, että ne eivät ole asennuspaketin vaan UNIXtulostinajurin ohjelmatiedostojen luomia tiedostoja. Kun olet poistanut UNIX-tulostinajurin
asennuksen, voit turvallisesti poistaa kyseiset tiedostot antamalla seuraavan komennon rootkäyttäjänä:
rm –rf /opt/Xerox/prtsys<Enter>

4. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄKOHTAISET ASENNUSPAKETIN HALLINTAKOMENNOT
Tässä taulukossa on luettelo komennoista, joita voi käyttää paketin asennukseen, paketin
asennustilan kyselyyn ja paketin poistoon. Useimmissa käyttöjärjestelmissä näitä komentoja voi
käyttää myös graafisessa käyttöliittymässä. Katso lisätietoja käyttöjärjestelmän ohjeista.

Paketin tyyppi Asennus

Kysely

Asennuksen poisto

.deb

dpkg -i {paketti}

dpkg -s XeroxPrtDrv

dpkg -s XeroxPrtDrv

.rpm

rpm -U {paketti}

rpm -qi XeroxPrtDrv

rpm -qi XeroxPrtDrv

.pkg

pkgadd -d {paketti}

pkginfo -l XeroxPrtDrv

pkgrm XeroxPrtDrv

.depot

swinstall -s {paketti} \*

swlist XeroxPrtDrv

swremove XeroxPrtDrv

Huomautus: HP-UX edellyttää paketin lähteen (depot) absoluuttista polkua sekä kenoviivaa tähden
eteen.
Huomautus: AIX-käyttäjien on ehkä ajettava /usr/sbin/updtvpkg, jos rpm-asennus epäonnistuu.

5.

LISÄTIETOJA

-

Katso lisätietoja sovellusten xeroxprtmgr, xeroxprint, xeroxquemgr ja xeroxlogmgr
manuaalisivuilta (man-komento).

