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Ceny drukarek dawno juø
przebi³y (w dÛ³) granice
"przyzwoitoúci" i†nikogo nie
dziwi juø stoj¹ca na pÛ³ce
w†supermarkecie ìkolorowaî
drukarka kosztuj¹ca 250 z³.
Czyøby producenci drukarek
byli filantropami, inwestuj¹-
cymi z†w³asnej kieszeni
w†sprzÍt wykorzystywany
przez nas w†domach?

Oczywiúcie nie. Jakkol-
wiek ceny drukarek s¹ rzeczy-
wiúcie niskie, to ich eksploa-
tacja okazuje siÍ w†praktyce
zatrwaøaj¹co kosztowna. Po-
jemniki z†atramentami zawie-
raj¹ go coraz mniej, a†ich cena
roúnie bardzo szybko. Przez
jakiú czas lekarstwem na takie
praktyki producentÛw druka-
rek by³y zestawy do nape³nia-
nia pojemnikÛw za pomoc¹
strzykawek, ale doúÊ szybko
wprowadzono utrudnienia dla
takich praktyk:
- piezoelektryczne g³owice
drukuj¹ce mia³y trwa³oúÊ
odpowiadaj¹c¹ pojemnoúci
pojemnika na atrament,
w†zwi¹zku z†czym po na-
pe³nieniu go atramentem
jakoúÊ druku szybko siÍ
pogarsza³a,

- w†nowszych rozwi¹zaniach
pojemniki wyposaøono
w†elektroniczne ìkluczeî,
a†z†czasem systemy liczni-
kowe wykonane na minia-
turowych mikrokontrolerach
(m.in. na popularyzowanym
przez EP Nitronie firmy
Motorola). Liczniki te (na-
zywane w†nomenklaturze pro-
ducenta jako CSIC) kontro-
luj¹ poziom atramentu i†licz-
bÍ wydrukowanych zna-
kÛw, a†po wykryciu koÒca
nominalnego ìøyciaî cart-
ridge'a blokuj¹ jego pracÍ.
W†takiej sytuacji, takøe po
uzupe³nieniu atramentu przez
uøytkownika, drukarka bÍ-
dzie traktowa³a cartridge
jako pusty.
Z pomoc¹ uøytkownikom

drukarek wyposaøonych
w†tak zaawansowane
systemy weryfikacji
przysz³a firma SSC, ktÛ-
ra opracowa³a i†udostÍp-
nia bezp³atnie program
o†nazwie SSC Service
Utility. Radzi on sobie
bez trudu z†uk³adami
CSIC w†cartridge'ach do
drukarek firmy Epson i†-
co niezwykle istotne -
nie wymaga budowania

jakiegokolwiek interfejsu
sprzÍtowego! Wszystkie ope-
racje odbywaj¹ siÍ poprzez
standardowy interfejs drukar-
kowy (nie ma znaczenia czy
jest to Centronics, czy USB).

Prezentowany program na-
leøy pobraÊ ze strony interne-
towej producenta (http://
www.ssclg.com/download/
sscserve.exe) i†zainstalo-
waÊ†standardowo dla systemu
operacyjnego Windows (wy-
magany restart komputera!).

Na rys. 1 pokazano wygl¹d
g³Ûwnego okna programu,
w†ktÛrym prezentowane s¹ sta-
ny atramentÛw w†cartrid-
ge'ach. Na podobnie wygl¹da-
j¹cym rys. 2 s¹ przedstawiane
liczby wystrzelonych przez g³o-
wicÍ kropel atramentu, co we-
d³ug autorÛw programu daje
w†niektÛrych sytuacjach lepsz¹
orientacjÍ co do rzeczywistego
poziomu atramentu.

Po zamkniÍciu g³Ûwnego
okna, program jest dostÍpny
w†windowsowym tray'u (rys.
3), a†dostÍp do poszczegÛl-
nych funkcji jest moøliwy po
klikniÍciu na†ikonie prawym
przyciskiem myszki. DostÍp-
ne opcje widaÊ na rys. 4, a†ich
szczegÛ³owy opis jest dostÍp-
ny w†angielskojÍzycznym hel-
pie. ZwrÛcÍ tylko uwagÍ, øe
oprÛcz wielu funkcji u³atwia-
j¹cych nape³nianie cartrid-
ge'y, program wyposaøono
takøe w†funkcje serwisowe,
jak np. czyszczenie g³owic
(wielostopniowe) czy umoøli-
wienie wymiany cartridge'a
podczas pracy drukarki bez
koniecznoúci jej zerowania.

Uwaga! Przed rozpoczÍ-
ciem pracy z†programem na-
leøy koniecznie zapoznaÊ siÍ
z†uwagami znajduj¹cymi siÍ
w†pomocy programu. Nie-
w³aúciwe operacje mog¹ spo-
wodowaÊ uszkodzenie g³owi-
cy drukuj¹cej.

Dzia³anie programu prze-
testowaliúmy na drukarce Ep-
son Stylus Color 680USB. Spi-
suje siÍ on bez zarzutu i†-
moim zdaniem - ogromn¹ za-
let¹ programu jest brak ko-
niecznoúci stosowania jakie-
gokolwiek interfejsu sprzÍto-
wego, co ma takøe wadÍ: trud-
no wykorzystaÊ ten program
w†celach us³ugowych (np. øe-
by u³atwiÊ uzupe³nienie atra-
mentu znajomemu, ktÛry ma
inn¹ drukarkÍ atramentow¹).
Rozwi¹zanie tego problemu
przedstawimy za miesi¹c.
Andrzej Gawryluk, AVT

Dodatkowe informacje s¹
dostÍpne w†Internecie pod
adresami: http://www.ssclg.-
com/epsone.shtml i†http://
www.ssclg.com/download/
sscserve.exe.

Kasownik liczników w cartridge'ach drukarek
atramentowych firmy Epson

Tym razem
nietypowo:

w†miniprojektowym
artykule wyj¹tkowo

prezentujemy nie uk³ad
lecz... program. Sta³o

siÍ tak z†dwÛch
powodÛw: jego
funkcjonalnoúÊ

i†moøliwoúci kwalifikuj¹
go do grona
prawdziwych

programatorÛw, a†przy
okazji zapowiadamy -

za miesi¹c przedstawimy
w†EP projekt podobny

funkcjonalnie, lecz nieco
ìobudowanyî sprzÍtowo.

Rekomendacje:
polecamy uøytkownikom
drukarek atramentowych
firmy Epson, uczulonym

na koszty ich
eksploatacji.
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