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1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia była obsługa drukarki atramentowej Hewlett-Packard 870 bezpośrednio przez 
port LPT przy użyciu języka komend PCL. Do zrealizowania były dwa zadania – wydruk tekstu o 
konfigurowalnym rozmiarze, kolorze i stylu oraz wydruk kolorowej, rastrowej grafiki.

2. Język komend PCL

Printer Command Language, czyli  PCL jest językiem opisu stron opracowywanym od lat 80. 
przez firmę Hewlett-Packard, w odpowiedzi na analogiczne rozwiązania firmy EPSON. Pierwsza 
wersja PCL pozwalała na drukowanie czarno-białego,  prostego tekstu lub grafiki z maksymalną 
rozdzielczością 150 dpi. W miarę upływu czasu PCL stawał się coraz bardziej rozbudowany, aby 
sprostać zarówno ewolucji oprogramowania, jak i rosnącej jakości wydruków Najnowszą wersją 
jest PCL 6, na laboratorium korzystaliśmy ze starszej, kompatybilnej specyfikacji PCL 5.

PCL jest językiem, w którym wszelkie komendy sterujące przeznaczone dla drukarki zaszyte są 
w tekście (czyli w danych dostarczonych przez użytkownika, wyjątkiem jest grafika rastrowa, któ-
rej kolejne bity stanowią argumenty komend). Rozróżniamy dwa główne rodzaje komend sterują-
cych:

● znaki specjalne (CR – powrót karetki, LF – następna linia, FF – wysuw strony itp.), używa-
ne zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

● komendy języka PCL, zwane komendami escape'owymi.

2.1. Komendy PCL

Każda komenda języka PCL rozpoczyna się od od znaku „escape”, oznaczanego przez HP sym-
bolem EC (pozwala to na odróżnienie sterowania od tekstu przeznaczonego do wydruku; komendy 
nazywa się sekwencjami escape'owymi). Komenda może zawierać minimum 2 znaki (licząc wraz z 
EC), jej składnia jest następująca:

● EC – znak escape o kodzie ASCII #27
● X – parametr o kodzie ASCII z zakresu od #33 do #47 dla komend z parametrami albo jeden 

ze znaków 'E', '9', '=', 'Y', 'Z'
● y – grupa o kodzie ASCII z zakresu od #96 do #126 (obejmuje małe litery alfabetu oraz zna-

ki '`', '{', '|' i '}')
● # – pole wartości, czyli zbiór znaków '0'-'9', '+', '-', '.' (ASCII #48 - #57) reprezentu-

jący wartość numeryczną z zakresu -32767 do 65535. Domyślną wartością jest zero.
● L – znak końca o kodzie ASCII z zakresu od #64 do #94 (wielka litera alfabetu)
● data – opcjonalne pole zawierające dane binarne (pogrupowane oczywiście po 8 bitów), 

które mogą posłużyć do opisu czcionek, grafiki rastrowej itp.
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Rysunek 1: Składnia komendy dwubajtowej

EC X

Rysunek 2: Składnia komendy z parametrami

EC X y # L [data]



3. Aplikacja do obsługi drukarki

Aplikacja  została  utworzona  w środowisku  Visual  C++  6.0,  przy  użyciu  MFC.  Funkcje  do 
komunikacji  przez  port  równoległy  napisaliśmy  w  oparciu  o  WinAPI.  Testy  przeprowadzone 
zostały  na  wirtualnej  drukarce  przy  wykorzystaniu  oprogramowania  directCONVERT  NT  i 
PCLReader, demonstracja na drukarce HP 870 na laboratorium przebiegła bez problemów.

3.1. Główne okno aplikacji

Oto krótki przegląd funkcji programu, po wciśnięciu przycisku „Wyślij” lub „Drukuj obrazek” 
nastąpi pełna sekwencja wydruku (zadrukowana zostanie jedna strona).

3.2. Implementacja

Poniżej przedstawiona została lista najważniejszych funkcji programu wraz z ich opisem oraz 
kodem źródłowym.

3.2.1. Funkcje LptInit() i LptClose()

Funkcja LptInit() otwiera port równoległy LPT1 lub udostępnioną drukarkę sieciową (jeżeli po-
damy jej nazwę w formacie  \\\\nazwa_komputera\\nazwa_drukarki), w obu przypadkach 
aplikacja  działa  identycznie.  Port  otwierany jest  w trybie  non-overlapped I/O,  tylko  do zapisu. 
Funkcja LptClose() zamyka port sprawdzając uprzednio jego wartość handle.

void LptInit()
{

hPrinter = CreateFile("LPT1", // otwórz port
            GENERIC_WRITE, // tylko piszemy
            0, // dzielenie portów musi być off
            NULL, // atrybuty bezpieczeństwa - niepotrzebne
            OPEN_EXISTING, // fdwCreate dla portu zawsze OPEN_EXISTING
            0, // flagi pliku - synchroniczne IO
            NULL); // hTemplateFile - musi być NULL

if (hPrinter == INVALID_HANDLE_VALUE)
{

3/8

orientacja strony

formatowanie

tekst do
wydrukowania

wydruk obrazka

czcionka

rozmiar czcionki

kolor czcionki

wydrukowanie
tekstu

V ►



    AfxMessageBox("Nieprawidłowa wartość handle portu");
return;

}
}

void LptClose()
{

// zamknij port
if (hPrinter != INVALID_HANDLE_VALUE)

CloseHandle(hPrinter);
}

3.2.2. Funkcja LptWrite()

Najważniejsza funkcja programu, pozwala na wysyłanie do portu komendy zapisanej w zmien-
nej typu CString. Na początku komenda konwertowana jest do formatu char*, a następnie wysyłana 
do otwartego wcześniej uchwytu pliku poprzez funkcję WriteFile. Typowe wywołanie występujące 
w aplikacji to np.:

kom.Format("%c&a5C",27);
LptWrite(kom);

void LptWrite(CString txt)
{

if (hPrinter == INVALID_HANDLE_VALUE)
return;

char *buf;
buf = txt.GetBuffer(sizeof(buf));

DWORD przyjete;

if (WriteFile(hPrinter, buf, strlen(buf), &przyjete, NULL) <= 0)
{

AfxMessageBox("Błąd funkcji WriteFile");
return;

}

txt.ReleaseBuffer();
}

3.2.3. Funkcja LptWriteB()

Funkcja podobna do LptWrite(), ale pozwalająca dodatkowo umieścić w komendzie dane w for-
macie char* o długości „len”. Jest to potrzebne przy wyświetlaniu grafiki – łatwiej jest wówczas 
przekazywać do drukarki kolejne piksele. Wewnątrz funkcji dane i komenda zostają złączone w je-
den bufor i przekazane do WriteFile.

void LptWriteB(CString kom, char* txt, int len)
{

if (hPrinter == INVALID_HANDLE_VALUE)
return;
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// odczytaj komende
char * buf;
buf = kom.GetBuffer(sizeof(buf));

// utworz bufor dla calej przesylki
char *buf2 = new char[kom.GetLength()+1+len];
strcpy(buf2, buf);

// dodaj dane do komendy
for (int i=0; i<len; i++)
{

buf2[kom.GetLength()+i] = txt[i];
}

DWORD przyjete;

if (WriteFile(hPrinter, buf2, len+kom.GetLength(),&przyjete, NULL) <= 0)
{

AfxMessageBox("Błąd funkcji WriteFile");
return;

}

delete buf2;
kom.ReleaseBuffer();

}

3.3. Zadanie pierwsze – drukowanie tekstu

Pierwszym zadaniem do zrealizowania był program drukujący dowolny tekst o podanym rozmia-
rze i stylu. Przed wydrukowaniem tekstu lub grafiki ważną czynnością jest skonfigurowanie za po-
mocą sekwencji  escape'owych  parametrów strony.  Sekwencje  te  muszą  zostać  podane  w ściśle 
określonej kolejności – w PCL każda komenda (a raczej grupa komend) ma określony priorytet. 
Oto kolejność komend w naszym programie:

Komendy wywoływane zawsze:
● ECE – reset drukarki
● EC&s0C – zawijanie wierszy
● EC&l0O – 0 - pionowa orientacja strony, 1 - pozioma
● EC*o0M – jakość wydruku normal
● EC&l26A – rozmiar papieru A4
● EC&a5C – idź do kolumny nr 5
● EC&a4R – idź do wiersza nr 5

Komendy formatujące tekst:
● EC&d3D – podkreślenie (opcja)
● EC(9E – kodowanie Windows 1250
● EC(s#H – rozmiar czcionki (większa liczba → mniejsza czcionka)
● EC(s1S – pochylenie czcionki (opcja)
● EC(s3B – pogrubienie czcionki (opcja)
● do wyboru krój czcionki:

○ EC(s3T – Courier
○ EC(s4101T – CG Times
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○ EC(s6T – Letter Gothic
○ EC(s52T – Univers
○ EC(s517T – Times New Roman
○ EC(s218T – Arial
○ EC(s302T – Symbol
○ EC(s2730T – Windings

● EC*r-3U – tryb koloru simple color
● EC*v#S – kolor czcionki do wyboru

Za proces drukowania sformatowanego tekstu odpowiada podpięta pod przycisk „Wyślij” funk-
cja CdrukarkaDlg::OnSend(). Wywołuje ona funkcję StartPage() ustawiającą parametry strony, dru-
kuje tekst użytkownika a następnie finalizuje stronę funkcją EndPage().

Przykładowe wydruki (uzyskane z PCLReader'a – niestety nie zabraliśmy z laboratorium kartki 
użytej do prezentacji na drukarce HP 870; czcionki nie są tu zmieniane, bo symulator ich nie rozpo-
znaje):

3.3. Zadanie drugie – drukowanie grafiki

Drugim zadaniem było wydrukowanie kolorowej, rastrowej grafiki. Stworzyliśmy na te potrzeby 
format pliku, w którym kolejne piksele oznaczone są literami C, M, Y i K oznaczającymi kolory 
Cyan,  Magenta,  Yellow i  blacK. Pomimo dużej redundancji  odczyt  tego typu pliku jest  bardzo 
szybki i nie wymaga skomplikowanych operacji na kolorach. Przykładowe linie:

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWYWWWWWWWWWYWWWWWWWYWWWWWWWWWYWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWYWWWWWWWWYWWWWWWWYWWWWWWWWYWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWYWWWWWWWYWWWWWWWYWWWWWWWYWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWYWWWWWWWYWWWWWYWWWWWWWYWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWYWWWWWWYWWWWWYWWWWWWYWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWYWWWWWYWWWWWYWWWWWYWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWYWWWWWWWWWWWWWWWYWWWWWWWWWWWWWWYYYWWWWWW
WWYYYYWWWWWWWWWWWWWWWWWYYYYYYWWWWYWWWWWWWWWWWWYYYWWWWWWWWW
WWWWWWYYYYWWWWWWWWWWYYYYYYYYYYYYWWWWWWWWWWWYYYWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWYYYYWWWWYYYYYYYYYYYYYYYYWWWWWWYYYWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWYWWYYYYYYYYYYYYYYYYYYWWYYYWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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Ilustracja 1: Courier, bold, rozm. 5, czerwony

Ilustracja 2: Courier, italic, underline, rozm.6, niebieski



Zestaw komend PCL służących do konfiguracji strony pozostał ten sam, dodane zostały do nich 
komendy operujące na grafice rastrowej:

● EC*r1A – uruchom tryb rastrowy
● EC*b0M – brak kompresji grafiki
● EC*r-3U – tryb simple color
● dla każdej linii grafiki wysyłamy kolejno trzy składowe ciągi bajtów, każdy bit symbolizuje 

piksel danego koloru
○ EC*b#V[data] – tą komendą wysyłamy składowe C i M (# bajtów)
○ EC*b#V[data] – tą komendą wysyłamy składową Y (i przechodzimy do nowej linii)

● EC*rC – zakończ tryb rastrowy

Wydruk grafik jest realizowany przez funkcję CDrukarkaDlg::OnObrazek()  podpiętą do przyci-
sku „Drukuj obrazek”. Odczytywany jest w niej plik druk.txt z roboczego katalogu aplikacji. Plik 
ten może mieć dowolną liczbę linii i wierszy (stałej długości). Grafika drukowana jest domyślnie z 
rozdzielczością 150 dpi.

Przykładowe wydruki (również z PCLReader'a):
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Ilustracja 3: Jamnik w wersji rastrowej

Ilustracja 4: Człowiek w wersji rastrowej



4. Wnioski

Aplikacja na laboratorium działała bezbłędnie, wszystkie cele zostały zrealizowane. Język PCL 
okazał  się  dosyć  prosty i  elastyczny,  aczkolwiek  jego czytelność  jest  bardzo niska.  Co prawda 
zwięzłe  sekwencje  sterujące  skracają  czas  transmisji  z  komputera  do  drukarki,  ale  są  bardzo 
niewygodne przy ręcznej edycji. Sporym problemem są wbudowane czcionki – ich identyfikatory 
są różne nawet w obrębie drukarek Hewlett-Packard, co znacznie utrudnia przenośność kodu PCL.

Głównym  konkurentem  PCL  jest  obecnie  opracowany  przez  Adobe  PostScript  –  czytelny, 
uniwersalny język  zorientowany na grafikę wektorową. Pomimo dużych  wymagań sprzętowych 
wygrywa  on  konkurencję  z  PCL-em i  wraz  ze  spadkiem cen  drukarek  można  spodziewać  się 
(również ze względu na popularność formatów pdf i ps), że wkrótce zajmie pierwsze miejsce na 
rynku.
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