Leia-me do Driver de Impressora Xerox UNIX

Esse arquivo oferece instruções básicas de instalação, configuração e desinstalação do Driver de
Impressora Xerox UNIX ao administrador do sistema.

1.

INSTALAÇÃO

-

Você precisa ter privilégios de usuário de raiz para instalar o Driver de Impressora Xerox UNIX

-

Se tiver feito o download do pacote de instalação do Driver de Impressora Xerox UNIX do
website xerox.com, o pacote de instalação é um SO UNIX nativo. Consulte a Seção 4, Comandos
de Gerenciamento de Pacote de Instalação SO Nativo, para instruções sobre como instalar esse
pacote na máquina de seu cliente.

-

Se estiver usando o arquivo de instalação .sh do DVD de instalação Xerox, execute os seguintes
comandos como usuário de raiz:
./Xeroxv5Pkg-{OSLabel}-{Version}.sh<Enter>
O instalador exibirá um Acordo de Licença de Usuário Final, o qual deve ser aceito antes de
continuar a instalação. O instalador verificará se há outras instalações na máquina do cliente a
fim de continuar com a instalação atual.
OBSERVAÇÃO: se o arquivo de instalação não puder ser executado, verifique as permissões de
execução no arquivo de instalação e adicione outras se necessário. É sabido que permissões de
execução podem ser removidas durante a cópia do arquivo de instalação, dependendo do
método de cópia utilizado.

2. COMO CONFIGURAR FILAS DE IMPRESSÃO
-

Você precisa ter privilégios de usuário de raiz para configurar filas de impressão.

-

Execute o aplicativo Gerenciador de Impressora xeroxprtmgr com os seguintes comandos,
sempre como usuário de raiz:
xeroxprtmgr<Enter>

-

Há um recurso de ajuda no xeroxprtmgr para orientações sobre o uso do aplicativo.

3. DESINSTALAÇÃO
-

Você precisa ter privilégios de usuário de raiz para desinstalar o software e remover os arquivos
da árvore do diretório /opt/Xerox/prtsys.

-

Para desinstalar o Driver de Impressora Xerox UNIX, você precisa usar os comandos do SO nativo
para desinstalar o software. Consulte a Seção 4, Comandos de Gerenciamento de Pacote de
Instalação SO Nativo, para instruções sobre como desinstalar esse pacote na máquina de seu
cliente.

-

Se for instalar outra versão do Driver da Impressora Xerox UNIX e quiser conservar suas filas de
impressão do Driver de Impressora Xerox UNIX durante o processo de desinstalação/instalação,
copie o arquivo /opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db para um local temporário, fora da árvore
do diretório /opt/Xerox antes de instalar o Driver da Impressora Xerox UNIX. Depois de
reinstalar o Driver da Impressora Xerox UNIX, copie o arquivo QueueInfo .db em
/opt/Xerox/prtsys/db.

-

A desinstalação do SO nativo pode deixar alguns arquivos no diretório /opt/Xerox/prtsys/db
desde que esses arquivos sejam criados pelos executáveis do driver de impressora UNIX e não
pelo pacote de instalação. Após desinstalar o driver da impressora UNIX, você pode remover
seguramente esses arquivos executando o seguinte comando como usuário de raiz:
rm –rf /opt/Xerox/prtsys<Enter>

4. COMANDOS DE GERENCIAMENTO DE PACOTE DE INSTALAÇÃO DO SO NATIVO
Essa tabela oferece uma lista de comandos que podem ser usados para instalar o pacote.
Verifique se o pacote está instalado e remova-o. A maior parte dos sistemas operacionais
também proporciona um GUI ponta a ponta desses comandos. Consulte a documentação de seu
SO para mais detalhes.

Tipo Pacote

Instalar

Verificar

Desinstalar

.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

Observação: HPUX requer um caminho absoluto para o depósito de Pacote e uma barra invertida antes
de um asterisco.
Observação: usuários AIX podem precisar executar /usr/sbin/updtvpkg se a instalação do rpm falhar

5.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES

-

Consulte as páginas do manual para xeroxprtmgr, xeroxprint, xeroxquemgr e xeroxlogmgr.

