
Xerox UNIX nyomtató-illesztőprogram – Fontos tudnivalók 

 

Ez a fájl a Xerox UNIX nyomtató-illesztőprogram telepítésére, beállítására és eltávolítására vonatkozó 

alapvető utasításokat tartalmazza a UNIX operációs rendszerek rendszergazdái számára. 

 

1.  TELEPÍTÉS 

- A Xerox UNIX nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez gyökérszintű felhasználói 

jogosultságokkal kell rendelkeznie. 

- Ha a Xerox UNIX nyomtató-illesztőprogram telepítőcsomagját a xerox.com webhelyről töltötte 

le, akkor a telepítőcsomag az Ön UNIX operációs rendszeréhez tartozó natív telepítőcsomag.  A 

csomag ügyfélgépekre való telepítésére vonatkozó utasításokat a 4. fejezetben találja (Az 

operációs rendszer natív telepítőcsomag-kezelő parancsai). 

- Ha a Xerox Install DVD-n található .sh kiterjesztésű telepítőfájlt használja, akkor gyökérszintű 

felhasználóként futtassa a következő parancsot: 

  ./Xeroxv5Pkg-{OScimke}-{Verzio}.sh<Enter> 

A telepítő megjeleníti a Felhasználói licencszerződést. A telepítés folytatásához fogadja el a 

szerződési feltételeket.  A telepítő ezután ellenőrzi, hogy az ügyfélgépen megtalálható-e az 

alkalmazás egyik korábbi verziója, majd megkezdi az aktuális verzió telepítését. 

MEGJEGYZÉS: Ha a telepítőfájlt nem sikerül futtatni, ellenőrizze a telepítőfájlban szereplő 

futtatási engedélyeket, és ha szükséges, vegyen fel újakat.  Az alkalmazott másolási módszertől 

függően előfordulhat, hogy a másolás során törlődnek a telepítőfájlban megadott futtatási 

engedélyek. Ez egy ismert probléma. 

 

2. NYOMTATÁSI SOROK BEÁLLÍTÁSA 

- A nyomtatási sorok beállításához gyökérszintű felhasználói jogosultságokkal kell rendelkeznie. 

- Gyökérszintű felhasználóként az alábbi parancs segítségével futtassa a xeroxprtmgr 

nyomtatáskezelő alkalmazást: 

xeroxprtmgr<Enter> 

- A xeroxprtmgr súgófunkciója segítséget nyújt az alkalmazás használatához. 

 



3. AZ ALKALMAZÁS ELTÁVOLÍTÁSA 

- A szoftver eltávolításához és a fájlok /opt/Xerox/prtsys könyvtárból való törléséhez gyökérszintű 

felhasználói jogosultságokkal kell rendelkeznie. 

- A Xerox UNIX nyomtató-illesztőprogram eltávolításához az operációs rendszer szoftverek 

eltávolítására vonatkozó natív parancsait kell használnia.  A szoftver ügyfélgépekről való 

eltávolítására vonatkozó utasításokat a 4. fejezetben találja (Az operációs rendszer natív 

telepítőcsomag-kezelő parancsai). 

- Ha a Xerox Unix nyomtató-illesztőprogram valamelyik másik verzióját telepíti, és a 

telepítési/eltávolítási folyamat során szeretné megőrizni a Xerox UNIX nyomtató-

illesztőprogramban felállított nyomtatási sorokat, a Xerox Unix nyomtató-illesztőprogram 

eltávolítása előtt másolja a /opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db fájlt a /opt/Xerox könyvtárfán 

kívül egy tetszőleges ideiglenes könyvtárba.  A Xerox UNIX nyomtató-illesztőprogram 

újratelepítését követően másolja vissza a QueueInfo.db fájlt a /opt/Xerox/prtsys/db könyvtárba. 

- Az operációs rendszer natív eltávolítási eljárásának használatakor előfordulhat, hogy bizonyos 

fájlok nem törlődnek a /opt/Xerox/prtsys/db könyvtárból, mert azokat nem a telepítőcsomag, 

hanem a UNIX nyomtató-illesztőprogram hozta létre.  A UNIX nyomtató-illesztőprogram 

eltávolítása után ezeket a fájlokat biztonságosan eltávolíthatja. Ehhez gyökérszintű 

felhasználóként adja ki a következő parancsot: 

rm –rf /opt/Xerox/prtsys<Enter> 

 

  



4. AZ OPERÁCIÓS RENDSZER NATÍV TELEPÍTŐCSOMAG-KEZELŐ PARANCSAI 

Ebben a táblázatban találhatók azok a parancsok, amelyeket a csomag telepítéséhez és a 

csomag eltávolításához használhat, illetve amelyekkel ellenőrizheti, hogy a csomag telepítve 

van-e.  A legtöbb operációs rendszer grafikus felhasználói felületet (GUI frontend) is biztosít 

ezeknek a parancsoknak a használatához. További tudnivalókat az operációs rendszer 

dokumentációjában talál. 

 

Csomag 
típusa 

Telepítés Lekérdezés Eltávolítás 

.deb dpkg -i {Csomag} dpkg -s XeroxPrtDrv dpkg -r XeroxPrtDrv 

.rpm rpm -U {Csomag} rpm -qi XeroxPrtDrv rpm -e XeroxPrtDrv 

.pkg pkgadd -d {Csomag} pkginfo -l XeroxPrtDrv pkgrm XeroxPrtDrv 

.depot swinstall -s {Csomag} \* swlist XeroxPrtDrv swremove XeroxPrtDrv 

Megjegyzés: A HPUX rendszereken a csomagtár eléréshez abszolút elérési utat kell megadni, a csillag 
előtt pedig fordított perjelet kell használni. 

Megjegyzés: Ha az rpm használatával való telepítés sikertelen AIX rendszereken, szükség lehet a 
/usr/sbin/updtvpkg parancs futtatására. 

 

5.  TOVÁBBI TUDNIVALÓK 

- Tekintse meg a xeroxprtmgr, a xeroxprint, a xeroxquemgr és a xeroxlogmgr alkalmazásokhoz 

tartozó főoldalakat. 


