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Ms-Dos tabanlı programlarda Argox barkod/etiket yazıcılarını kullanarak yazdırma 
işlemi yapabilmek için Argox barkod/etiket yazıcısına yüklü barkod yazım diline (PPLA, 
PPLB, PLZ) uygun bir text dosyanın uygun yazıcı portuna gönderilmesi gerekmektedir.  

 
Argox barkod/etiket yazıcıları ile kullanılacak uygun text dosyanın hazırlanabilmesi 

için yazıcıya yüklü barkod yazım diline ait komutlar kullanılmaktadır. Bu komutlar barkod 
yazım diline bağlı olarak harf, rakam ve özel işaretlerden oluşmaktadır. Bu komutların 
kullanımı ile ilgili detaylı açıklama yazıcı ile birlikte gelen Cd içerisinde (PPLA.PDF, 
PPLB.PDF ve PPLZ.PDF adlı dosyalar) veya 
www.barkodokuyucu.com/download/PPLA.PDF, 
www.barkodokuyucu/download/PPLB.PDF ve 
www.barkodokuyucu/download/PPLB.PDF dosyalarında bulunmaktadır. 
Not: Bu dokümanda bu komutların açıklaması yerine bu tarz bir text dosyanın 
hazırlanabilmesi için Argox barkod/etiket yazıcıları ile birlikte gelen Cd içerisinde 
bulunanan ve ücretsiz olarak kullanılabilen “Argobar Lite” adlı grafik tabanlı program ile 
uygun text dosya hazırlandıktan sonra, hazırlanan grafik tabanlı dosyanın text dosya 
haline çevrilmesi anlatılmaktadır. 
 

 
 

 
1) Argobar Lite programını çalıştırın. 
 
Argobar Lite programının ekran görüntüsü aşağıdadır. 
 

 

MS-DOS Tabanlı programlar için tasarım dosyası hazırlama 

Argobar Lite programı ile text dosya hazırlama 
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2) Uygun barkod yazım dili ve çözünürlüğü belirlenmelidir.  
 

 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki şekilde de görülen barkod yazım dili ve çözünürlük kullanılan 
barkod/etiket yazıcısına uygun özellik değil ise “yazıcı değiştir” düğmesi tıklanarak 
uygun barkod yazım dili ve çözünürlük seçilmelidir. “yazıcı değiştir” düğmesi 
tıklandığında açılan pencere görüntüsü aşağıdadır. 

 

 
 

Not: Kullanılan yazıcı modeline bağlı olarak standart barkod yazım dili ve desteklediği 
barkod yazım dilleri aşağıdadır. 
 

Barkod/Etiket 
Yazıcı Modeli 

Çözünürlük 
Standart Barkod 

Yazım Dili 
Desteklenen Barkod 

Yazım Dili 

OS–214 TT 200 DPI PPLA PPLA, PPLB 
A–200 200 DPI PPLB PPLB 
R–600 300 DPI PPLB PPLA, PPLB 
X–1000+ 200 DPI PPLB PPLA, PPLB 
X–2000+ 200 DPI PPLB PPLA, PPLB, PPLZ 
X–3000+ 300 DPI PPLB PPLA, PPLB 
G–6000 200 DPI PPLA PPLA 
Not: Standart barkod yazım dili söz konusu yazıcıya fabrikadan yüklenen dildir. 
Kullanıcı isteği üzerine yüklü dil desteklenen herhangi bir barkod yazım dili ile 
değiştirilebilir. 

 

Barkod Yazım Dili ve 
çözünürlük 

Yazıcı değiştir 
düğmesi 
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3) Kullanılacak etiketin ölçülerini belirlenmelidir. 
 

Argox Barkod / Etiket yazıcılarına takılı etiketlere doğru bir şekilde yazdırma işlemini 
sağlayabilmek için takılı etiketin ölçülerinin (genişlik ve yükseklik) ve etiket tipinin (ara 
boşluklu etiket, siyah çizgi ile ayrılmış etiket ve sürekli form şeklinde etiket) doğru bir 
şekilde tanımlanması gerekmektedir. 
Not: Yazdırma işleminden önce etiket kalibrasyonunun (ölçümleme) yapılmış olması 
gerekmektedir. 
 

Etiket ölçülerini belirleyebilmek için “File / Page Setup” menüsü ,  araç 
düğmesi veya F4 kısayol tuşu kullanılarak aktif hale geçen aşağıdaki diyalog kutusu 
yardımıyla yapılabilir. 

 
 

 
Bu bölüm Page – Label ve Margins olmak üzere 3 sekmeden oluşmaktadır. 
 
Page Sekmesi: 
 

Bu sekmede Barkod / etiket yazıcısına takılan etiket rulosunun bir satırının toplam 
genişliği (width bölümüne) ve bir etiketin yüksekliği ile iki sıra etiket arasındaki boşluk 
miktarının toplamı (Height bölümüne) girilir. 

 

 
 

Yukarıdaki şekilde etiketin bir satırının toplam genişliği 1024, yüksekliği ise 399 
olarak belirtilmiştir. Bu değerlerden 1024 değeri 102 mm (yuvarlatılmış değer)=10,2 
(yuvarlatılmış değer) cm’nin karşılığı, 399 değeri ise 40 mm(yuvarlatılmış değer) =4 
cm’nin (yuvarlatılmış değer) karşılığıdır. 

 

Not:  1 mm 10 birim kabul edilmektedir. (Page dim. <0.1 milimeters belirtecine göre) 
 
 

Not: “Automatic sizing” seçeneği işaretlendiğinde “Label” ve “Margins” 
sekmelerinde girilen değerlerin toplamı ”Page” sekmesinde uygun bölüme aşağı veya 
yukarı yuvarlatılmış olarak hesaplanmış şekilde girilebilir. 
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Label Sekmesi: 
 

 
 

Width : Etiketin genişliği 
 

Height : Etiketin yüksekliği 
 

Corner roundness : Etiketin köşelerindeki yuvarlatma ölçüsü 
 

Per row : Ara boşluklu etiketlerde satırdaki etiket sayısı (İki boşluk arasındaki 
bulunan yatay sıradaki etiket sayısı) 
 

Per Column : Ara boşluklu etiketlerde sütundaki etiket sayısı (İki boşluk 
arasındaki bulunan dikey sıradaki etiket sayısı) 
 

Bu sekmede barkod yazıcısına takılan etiket rulosunda bir satırda bulunan herhangi 
bir etiketin genişliği (width bölümüne) ve bir etiketin yüksekliği ile iki sıra etiket 
arasındaki boşluk miktarının toplamı (Height bölümüne) girilir.  

 
Yukarıdaki şekilde bir etiketin genişliği 200 (20 mm=2 cm), yüksekliği ise 400 (40 

mm=4 cm) olarak belirtilmiştir. Ayrıca bir satırda 5 etiketin (Per row bölümünde) 
bulunduğu belirtilmiştir.  

 
Eğer Per Column bölümündeki sayı değişirse Per row bölümündeki sayı Per Column 

bölümündeki sayının katları olarak değişir.  
 
(Örneğin Per Column bölümüne 2 yazılırsa Per Row bölümü otomatik olarak 2X5=10 

olacaktır.) Bu değerlerden 200 20 mm = 2 cm’nin karşılığı, 400 ise 40 mm=4 cm’nin 
karşılığıdır.  

 
Margins Sekmesi: 
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Left : Etiketlerin sol tarafında kullanılmayan kısmın genişlik ölçüsü 
 

Top : Baskılı (logolu) etiketlerde üstte atlatılacak kısmın yükseklik ölçüsü 
 

Between Column : Satırdaki etiketler arasındaki boşluğun ölçüsü 

Between rows : Sütundaki etiketler arasındaki boşluğun ölçüsü 

 

Margins sekmesinde barkod yazıcısına takılan etiket rulosunda bir etiket satırının sol 
tarafında bulunan boşluğun değeri (Left Bölümüne) girilir. 

 

Baskılı (Logolu) etiketlerde her satırda üstten atlatılması gereken kısmın değeri (Top 
Bölümüne) girilir. 

 

Satırda birden fazla etiket içeren etiketlerde etiketler arasındaki boşluk miktarı 
(Between Column Bölümüne) girilir. 

 

1 satırda birden fazla etiket sırası içeren etiketlerde satırlar arasındaki boşluk ölçüsü 
(Between Rows bölümüne), girilir. 

 

Yukarıdaki şekle göre yapılan tanımlamada bir etiket satırının sol tarafında 20 
birim=2 mm boşluk olduğu, her etiket satırı arasında 30 birim=3 mm ve yan yana 
bulunan etiketler arasında boşluk bulunmadığı (Between Column Bölümünde) 
belirtilmiştir. 

 

Etiket boyutlarının yapılandırılmasından sonra ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. 
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4) Yazdırılacak veriler için uygun nesne tasarıma eklenmelidir. 
 

— Metin oluşturmak için 
 

Text (Metin) Nesnesi, 
 

— Barkod oluşturmak için 
 

Barcode Nesnesi, 
 

— Resim oluşturmak için 
 

Picture (Resim) Nesnesi, 
 

— Köşegen oluşturmak için
   

Diagonal (Köşegen) Nesnesi, 
 

— Çizgi oluşturmak için 
 
 Line (Çizgi) Nesnesi, 

 

— Dikdörtgen oluşturmak için 
 

Rectangle (Dikdörgen) Nesnesi,
 

 

— Daire oluşturmak için 
 

Circle – Ellipse (Daire-Elips ) Nesnesi kullanılmalıdır.
 

 

  
Text (Metin) Nesnesi: 
 

Ekranın sol tarafında bulunan nesne tek tıklanıp etiket ekranında tek tıklama yapıldığında 
aktif hale geçen “text properties” diyalog kutusundaki gerekli alanlar doldurulduktan 
sonra “Tamam” düğmesi tıklanarak oluşturulabilir. Aynı nesne Draw/Text komutu ile 
kullanılabilir. 
 

Not: Bir text nesnesi ile sadece bir satır metin oluşturulabilir. Birden fazla satırdan oluşan 
metinler oluşturmak için her satır için yeni bir text nesnesi kullanılmalıdır. 
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— “Font” olarak True Type font kullanılmamalıdır. Cihaza yüklü barkod yazım diline ait 
fontlar kullanılmalıdır. Yazıcıya yüklü barkod yazım dili doğru bir şekilde seçildiğinde 
yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi uygun fontlar font listesinde görülmektedir. 
 
— “Text string” bölümüne o bölümde yazdırılacak verinin içereceği en fazla karakter 
sayısı kadar harf yazılmalıdır. (Yukarıda şekilde X olarak girilmiştir) 
 
Text nesnesinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra Argobar Lite programının ekran 
görüntüsü aşağıdaki gibidir. 
 

 
 

Yukarıdaki şekilde metin nesnesinin belirlenen çerçeve içine sığmadığı görülmektedir. 
Metin nesnesini çerçeve içerisine sığdırmak için çevirme düğmeleri kullanılmalıdır.  

 

 
 

Çevirme düğmeleri araç çubuğundaki sola veya sağa çevirme düğmeleri ile istenilen 
yönde çevrilerek uygun konuma yerleştirilmelidir.  
 

 
 
 
 

Sola Çevirme 
Sağa Çevirme 
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Barcode

 
Nesnesi:  

Etiket üzerine barkod yazdırmak için kullanılır. Bir barkod nesnesi seçilen barkod tipine göre 
içeriği farklı veri içerir. 

 Örneğin EAN/JAN–13 barkod tipi 12 rakam kullanıcı tarafından girilirken son hane program 
tarafından kontrol amaçlı olarak girilen rakamlara göre değişen bir rakamdır. Harf kullanılamaz. 

Örneğin CODE 128 barkod tipi sayı ve harf olabilir. Bir barkod nesnesi çizgilerden ve çizgilerin 
ne anlama geldiğini anlatan bilgiden oluşur. Barkod bilgisi isteğe bağlı olarak görünmez yapılabilir. 
Aynı nesne Draw/Barcode komutu ile kullanılabilir. 
 

 
 
Barcode Type: Barkod tipinin belirlendiği bölümdür. Ülkelere, sektöre ve kullanım 
alanına göre değişiklik arz eder. 
Rotation: Barkod çizgilerinin hangi yönlerde oluşturulacağını belirler. Barkod çizgileri 
yatay veya dikey olarak oluşur. Standart olarak çizgiler dikeydir ve barkod bilgisi alttadır. 
Aşağıda 4 farklı yöne örnek olarak hazırlanmış barkod görülmektedir. 
 

Rotation tipi: None  

  
 
Rotation tipi: 180 Right  

 
 
Narrow Bar Width : Barkod çizgilerinin piksel genişliğini belirtir. Tam sayılardan oluşur 
(1,2,3....)  
 

Bar Height :  Barkod çizgilerinin uzunluğunu belirtir. Tam sayılardan oluşur. 
 

Data Source  :  Barkod çizgilerinin oluşmasını sağlayan veri (bilgi) şeklinin 
belirlenmesini sağlar. Bu seçenekler ve anlamları şunlardır. 
 

- Fixed : Sabit bir bilginin tasarım anında girişini sağlar. Değişiklik olmadığı sürece aynı 
bilginin baskı alınmasına izin verilmesini sağlar. 
 

- Date : Sistemdeki kayıtlı tarih veya saat bilgisinin barkod çizgilerine çevrilmesini sağlar. 
 

- Counter : Tasarım anında başlangıcı ve artış miktarı belirtilen bir bilginin baskısının 
alınmasını sağlar.  
 

Rotation tipi  Rotation tipi 
90 Right  270 Right 
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Not: Bu seçenekte barkod çizgilerini oluşturan bilgi seçilen barkod tipine göre karakter 
veya sayısal değer içerir. Karakter içeren barkod tiplerinin kullanılması durumunda 
başlangıç değeri sayısal bir değer ile bitmelidir. 
 

Input File : Önceden hazırlanmış bir text dosyasının içeriğinin istenilen sayıdaki bilgisinin 
barkod çizgileri haline getirilmesini sağlar. 
Not: Bu seçenekte önceden hazırlanmış dosya tasarımdaki barkod tipine uygun bilgi 
içermelidir. Örneğin barkod tipi EAN/JAN 13 iken alfanumerik veri içermemesi veya  12 
haneli olması gerekir. Söz konusu tasarım dosyası bir text dosya halinde 
hazırlanarak Ms-Dos programlarında kullanılacaksa bu seçenek kullanılmaz. 
When Printed : Barkod çizgileri oluşturulacak bilginin baskı anında girişine olanak 
sağlayan metottur. Etiket sayısına göre baskı anında girişi istenir. Söz konusu tasarım 
dosyası bir text dosya halinde hazırlanarak Ms-Dos programlarında 
kullanılacaksa bu seçenek kullanılmaz. 
 

Barkod nesnesinin seçilmesi ve yukarıda belirtilen şekilde gerekli yapılandırmanın 
yapılmasından sonra tasarım ekranının görüntüsü aşağıdaki gibidir. 

 

 
 

 
5) Yazdırma ayarları belirlenmelidir. 
 
Bu işlem için “yazıcı değiştir” düğmesi tıklanarak açılan “Select Printer” diyalog 
kutusunda “Printer Setup” düğmesi tıklandığında açılan diyalog kutusu kullanılmalıdır. 
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“Printer Setup” düğmesi tıklandığında açılan diyalog kutusunun görüntüsü aşağıdaki 
gibidir.  

 
 
Yukarıdaki şekilde de görülen seçeneklerin anlamları aşağıdadır. 
 
Paper Size : Kullanılacak etiketin toplam genişliği ve yüksekliği (sağ tarafta bulunan 
ölçü birimine göre – şekilde milimetre seçilidir) 
Option : Yazıcının yazma işlemi sırasında aktif hale getireceği birimlerin 
belirlenmesi sağlanır. 
 Ribbon : Ribonun kontrolünün yapılıp-yapılmayacağı, 
 Cutter : Kesici ünitesinin çalıştırılıp-çalıştırılmayacağı, 
 Peeler : Sarıcı/Sıyırıcı ünitesinin çalıştırılıp-çalıştırılmayacağı, 
 Stor To Flash : Yapılan tasarımın yazıcının Flash belleğine kayıt edilip-edilmemesi, 
 Clear Flash : Yazıcının Flash belleğinin fabrika satandartlarına getirilmesini 
sağlama 
Where : Yazdırma işleminin yapılacağı fiziksel portun belirlenmesi sağlanır. 
Other Set : Koyuluk, hız ve kesme ünitesinin kaç etikte bir kesme işlemi yapacağının 
belirlenmesini sağlar. 
 Quantity Per Cut : Kesme işleminin kaç etiket yazdırıldıktan sonra yapılacağı, 
 Darkness : Yazdırma koyuluğu, 
 Speed (IPS) : Yazdırma hızı 
Sensing : Etiketin tipinin belirlenmesini sağlar. 
 Paper Gap/Tag : Ara boşluklu etiket, 
 Black Line : Ara boşluk yerine aynı konumda siyah boşluk kullanılan etiket, 
 Continuous : Ara boşluksuz (sürekli form) etiket 
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Other Set(0.1 milimeters): Bu bölümde ara boşluk mesafesi, kesme noktası ayarı ve 
başlangıç koordinatı ayarlarının yapılabilmesini sağlar. 
 Back Feed Offset: Yazdırma işleminden sonra en son etiketin de yazıcıdan tam 
olarak çıkartılabilmesi için, ne kadar mesafe fazladan ilerlemesi gerektiğinin 
belirlenmesidir. (PPLA ve PPLZ dillerinde değer girilebilirken PPLB dilinde aktif veya pasif 
hale getirilebilir) 
 Gap of each page: Ara boşluklu etiketlerde ara boşluk ölçüsü 
 

6) Yapılan tasarımın text dosya haline çevrilmelidir. 
 

Argobar Lite programı ile yukarıdaki adımların takibi ile hazırlanan tasarımı text 
dosya haline çevirmek için “File/Print” komutu,   araç düğmesinin çalıştırılması, 

klavyeden “CTRL-P” veya “F6” kısayol tuş bileşimi ile açılan diyalog kutusu 
kullanılmalıdır. 

 

 
 

Yukarıdaki şekilde de görünen “Print To File” seçeneğinin işaretlendikten sonra 
“Print” düğmesi tıklandığında açılan ve aşağıdaki şekilde de görünen diyalog kutusunda 
oluşturulacak text dosyaya verilecek isim girildikten sonra “Kaydet” düğmesi tıklanır.  
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Yukarıda açıklanan adımlarla Argobar Lite ile hazırlanan grafik tabanlı dosya ve aynı 
dosyanın text halleri aşağıdadır. 

 
 

Yukarıda görülen şekil Argobar Lite programı ile hazırlanan tasarım dosyasının 
görüntüsüdür. 

 
 

Yukarıda görülen şekil Argobar Lite programı ile hazırlanan tasarım dosyasının text dosya 
halinin görüntüsüdür. 
Not: Yukarıdaki şekilde görülen text dosyası PPLA barkod yazım dili komutlarını 
içermektedir.  
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Yukarıda görülen şekil Argobar Lite programı ile hazırlanan tasarım dosyasının text dosya 
halinin görüntüsüdür. 
Not: Yukarıdaki şekilde görülen text dosyası PPLB barkod yazım dili komutlarını 
içermektedir.  

 
 

Yukarıda görülen şekil Argobar Lite programı ile hazırlanan tasarım dosyasının text dosya 
halinin görüntüsüdür. 
Not: Yukarıdaki şekilde görülen text dosyası PPLZ barkod yazım dili komutlarını 
içermektedir.  
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Ms-Dos tabanlı programlardan Argox barkod/etiket yazıcılarına yazdırma yapabilmek için 
yukarıda açıklanan adımlarda hazırlanan text dosyası içerisinde bulunan datalar yerine 
ilgili programın değişkeni konmalıdır. Örnek olması açısından yukarıda oluşturulan text 
dosyaların ETA programı için hazırlanmış hali aşağıdadır. ETA için kullanılabilecek 
değişkenleri ETA Yazılımdan öğrenilebilir. 
 

     
 
 

 
 

P
P

L
A

 d
ili ile

 H
a
zırla

n
m

ış T
e
x
t d

o
sy

a 

PPLZ dili ile Hazırlanmış Text dosya 
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Örnek olması açısından yukarıda oluşturulan text dosyaların MIKRO programı için 
hazırlanmış hali aşağıdadır. MIKRO için kullanılabilecek değişkenleri MIKRO Yazılımdan 
öğrenilebilir. 
 

    
 

 

 

PPLZ dili ile Hazırlanmış Text dosya 

PPLB dili ile Hazırlanmış Text dosya  PPLA dili ile Hazırlanmış Text dosya 


