Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsü Benioku

Bu dosya, UNIX sistem yöneticilerine, Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsünün yüklenmesi, kurulumu ve
kaldırılması konularında temel yönergeleri sağlamayı amaçlar.

1.

YÜKLEME

-

Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsünü yükleyebilmek için kök kullanıcı ayrıcalıklarına sahip olmanız
gerekir.

-

Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsü yükleme paketini xerox.com web sitesinden indirdiyseniz, yükleme
paketi UNIX İS'niz için bir yerel İS yükleme paketidir. Bu paketi istemci makinesine yükleme
yönergeleri için bkz. Bölüm 4, Yerel İS Yükleme Paketi Yönetim Komutları.

-

Xerox Yükleme DVD'sinden .sh yükleyici dosyasını kullanıyorsanız, kök kullanıcı olarak aşağıdaki
komutu yürütün:
./Xeroxv5Pkg-{OSLabel}-{Version}.sh<Enter>
Yükleyici, yüklemeye devam edebilmeniz için kabul etmeniz gereken bir Son Kullanıcı Lisans
Sözleşmesi görüntüler. Yükleyici daha sonra, önceki yüklemeler için istemci makinenizi denetler
ve geçerli yüklemeye geçer.
NOT: Yükleyici dosyası yürütülemiyorsa, yükleyici dosyasındaki yürütme izinleri denetleyin ve
gerekiyorsa, yürütme izinleri ekleyin. Kullanılan kopyalama yöntemine bağlı olarak, yükleyici
dosyasının kopyalanması sırasında yürütme izinlerinin kaldırılabildiği bilinen bir sorundur..

2. YAZDIRMA SIRALARINI AYARLAMA
-

Yazdırma sıralarını ayarlamak için kök kullanıcı ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

-

Aşağıdaki komutu kök kullanıcı olarak yürüterek xeroxprtmgr Printer Manager uygulamasını
çalıştırın:
xeroxprtmgr<Enter>

-

xeroxprtmgr içinde bu uygulamayı kullanma konusunda yol gösteren bir yardım özelliği vardır.

3. KALDIRMA
-

Yazılımı kaldırmak ve dosyaları /opt/Xerox/prtsys dizin ağacından silmek için kök kullanıcı
ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

-

Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsünü kaldırmak için, yazılımı kaldırırken yerel İS komutlarını
kullanmalısınız. Yazılımı istemci makinesinden kaldırma yönergeleri için, Bölüm 4, Yerel İS
Yükleme Paketi Yönetim Komutları'na bakın.

-

Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsünün bir başka sürümünü yükleyecekseniz ve kaldırma işlemi boyunca
Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsü yazdırma sıralarınızı korumak istiyorsanız, Xerox UNIX Yazıcı
Sürücüsünü kaldırmadan önce, /opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db dosyasını /opt/Xerox dizin
ağacı dışında bir başka yere kopyalayın. Ardından, Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsünü tekrar
yükledikten sonra QueueInfo .db dosyasını tekrar /opt/Xerox/prtsys/db dizinine kopyalayın.

-

Yerel İS, ilgili dosyaları yükleme paketi değil UNIX yazıcı sürücüsü yürütülebilirleri oluşturulduğu
için, /opt/Xerox/prtsys/db dizininde bazı dosyalar bırakabilir. UNIX yazıcı sürücüsü kaldırıldıktan
sonra, kök kullanıcı olarak şu komutu yürüterek bu dosyaları güvenle kaldırabilirsiniz:
rm –rf /opt/Xerox/prtsys<Enter>

4. YEREL İS YÜKLEME PAKETİ YÖNETİM KOMUTLARI
Bu tabloda, paketi yüklemek, paketin yüklenip yüklenmediğini sorgulamak ve paketi kaldırmak
için kullanılabilecek bir komut listesi yer alır. İşletim sistemlerinin çoğu bu komutlar için bir GUI
ön uç da sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen İS belgelerinize bakın

Paket Türü

Yükleme

Sorgu

Kaldırma

.deb

dpkg -i {Package}

dpkg -s XeroxPrtDrv

dpkg -r XeroxPrtDrv

.rpm

rpm -U {Package}

rpm -qi XeroxPrtDrv

rpm -e XeroxPrtDrv

.pkg

pkgadd -d {Package}

pkginfo -l XeroxPrtDrv

pkgrm XeroxPrtDrv

.depot

swinstall -s {Package} \*

swlist XeroxPrtDrv

swremove XeroxPrtDrv

Not: HPUX, Paket deposuna giden mutlak bir yol ve yıldız işaretinin önünde bir ters eğik çizgi gerektirir
Not: AIX kullanıcıları, yükleme başarısız olursa şunu çalıştırmalıdır: /usr/sbin/updtvpkg

5.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

-

xeroxprtmgr, xeroxprint, xeroxquemgr ve xeroxlogmgr için yönetim sayfalarına bakın.

