
Plik Readme sterownika drukarki Xerox do systemu UNIX 

 

Ten plik zawiera podstawowe instrukcje dla administratora systemu UNIX dotyczące instalowania, 

konfigurowania i odinstalowywania sterownika drukarki Xerox do systemu UNIX. 

 

1.  INSTALACJA 

- Aby zainstalować sterownik drukarki Xerox do systemu UNIX, należy posiadać uprawnienia 

użytkownika głównego. 

- Jeśli pakiet instalacyjny sterownika drukarki Xerox do systemu UNIX został pobrany z witryny 

internetowej xerox.com, jest to pakiet instalacyjny natywny dla systemu operacyjnego UNIX.  

Instrukcje dotyczące sposobu zainstalowania tego pakietu na maszynie klienckiej znajdują się w 

części 4 pt. Polecenia zarządzania pakietem instalacyjnym natywnym dla systemu operacyjnego. 

- Jeśli używasz pliku instalatora .sh z dysku instalacyjnego DVD firmy Xerox, należy wykonać 

następujące polecenie jako użytkownik główny: 

  ./Xeroxv5Pkg-{OSLabel}-{Version}.sh<Enter> 

Instalator wyświetli umowę licencyjną użytkownika końcowego, którą należy zaakceptować, aby 

kontynuować instalację.  Instalator następnie sprawdzi maszynę kliencką pod kątem 

poprzednich instalacji i przejdzie do bieżącej instalacji. 

UWAGA: Jeśli nie można wykonać instalatora, należy sprawdzić, czy plik instalatora ma 

uprawnienia do wykonywania, a następnie, jeśli to konieczne, dodać uprawnienia do 

wykonywania.  W zależności od użytej metody kopiowania uprawnienia do wykonywania mogą 

zostać usunięte podczas kopiowania pliku instalatora. Jest to znany problem. 

 

2. KONFIGUROWANIE KOLEJEK DRUKU 

- Aby skonfigurować kolejki druku, należy posiadać uprawnienia użytkownika głównego. 

- Uruchom aplikację menedżera drukarki xeroxprtmgr poprzez wykonanie poniższego polecenia 

jako użytkownik główny: 

xeroxprtmgr<Enter> 

- Aplikacja xeroxprtmgr zawiera funkcję pomocy, która ułatwia używanie tej aplikacji. 

 



3. ODINSTALOWYWANIE 

- Aby odinstalować oprogramowanie i usunąć pliki z drzewa katalogu /opt/Xerox/prtsys, należy 

posiadać uprawnienia użytkownika głównego. 

- Aby odinstalować sterownik drukarki Xerox do systemu UNIX, należy użyć natywnych poleceń 

systemu operacyjnego służących do odinstalowania oprogramowania.  Instrukcje dotyczące 

sposobu odinstalowania oprogramowania z maszyny klienckiej znajdują się w części 4 pt. 

Polecenia zarządzania pakietem instalacyjnym natywnym dla systemu operacyjnego. 

- Jeśli zamierzasz zainstalować inną wersję sterownika drukarki Xerox do systemu UNIX, a w 

procesie odinstalowania i instalowania chcesz zachować kolejki druku sterownika drukarki Xerox 

do systemu UNIX, przed odinstalowaniem sterownika drukarki Xerox do systemu UNIX skopiuj 

plik /opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db do tymczasowej lokalizacji poza drzewem katalogu 

/opt/Xerox.  Następnie po ponownym zainstalowaniu sterownika drukarki Xerox do systemu 

UNIX skopiuj plik QueueInfo.db z powrotem do katalogu /opt/Xerox/prtsys/db. 

- Natywna dla systemu operacyjnego procedura odinstalowywania pozostawia niektóre pliki w 

katalogu /opt/Xerox/prtsys/db, ponieważ zostały utworzone przez pliki wykonywalne 

sterownika drukarki UNIX, a nie przez pakiet instalacyjny.  Po odinstalowaniu sterownika 

drukarki systemu UNIX można bezpiecznie usunąć te pliki poprzez wykonanie poniższego 

polecenia jako użytkownik główny: 

rm –rf /opt/Xerox/prtsys<Enter> 

 

  



4. POLECENIA ZARZĄDZANIA PAKIETEM INSTALACYJNYM NATYWNYM DLA SYSTEMU 

OPERACYJNEGO 

Ta tabela zawiera listę poleceń, które można użyć w celu zainstalowania pakietu, zapytania, czy 

pakiet jest zainstalowany, a także usunięcia pakietu.  Większość systemów operacyjnych 

zapewnia także graficzne wersje tych poleceń – zajrzyj do dokumentacji systemu operacyjnego, 

aby zapoznać się ze szczegółami 

 

Typ pakietu Instaluj Zapytaj Odinstaluj 

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

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

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

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

Uwaga:  System HPUX wymaga ścieżki bezwzględnej do magazynu pakietu oraz ukośnika odwrotnego 
poprzedzającego gwiazdkę 

Uwaga:  Użytkownicy systemu AIX powinni uruchomić /usr/sbin/updtvpkg, jeśli instalacja rpm nie 
powiedzie się 

 

5.  WIĘCEJ INFORMACJI 

- Skorzystaj ze stron man polecenia xeroxprtmgr, xeroxprint, xeroxquemgr i xeroxlogmgr. 


