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_________________________________________________________________________________ 

РЕЗЮМЕ — Разгледани са основните моменти при разработването на съвременни .NET 

Desktop приложения, позволяващи подготовката и отпечатването на съдържанието на 

форми и контроли. На базата на примерно приложение, създадено на C# (v.7.1) в среда за 

разработка MS Visual Studio 2017, последователно са коментирани и онагледени начините и 

проблемите при подготовка на документите за печат. Особено внимание е обърнато на 

печата на съдържанието на най-често използваните контроли в приложенията. 
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ABSTRACT— The main points in the development of modern .NET Desktop applications that allow the 
preparation and printing of the contents of forms and controls are considered. Based on an example 
application created in C # (v.7.1) in the MS Visual Studio 2017 development environment, the ways and 
problems of preparing documents for printing are consistently commented and illustrated. Particular 
attention has been paid to printing the content of commonly used controls in applications. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

   

При много съвременни Windows Desktop приложения се налага лесно разпечатване на 

активната форма с принадлежащите й контроли или цялото съдържание на отделна контрола. 

За съжаление в C# няма директен метод за такова действие, така както е например във Visual 

Basic .Net (VB .Net) и трябва да се организира програмно процеса на предварителен преглед и 

отпечатване на формата/контролата като се използват съществуващите класове и диалози. 

За да се онагледи  пътя на създаване на приложение, позволяващо отпечатване на 
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форми и контроли и да се коментират срещаните проблеми и възможните начини за 

решаването им, в MS Visual Studio 2017 е реализирано приложение Visual C#/ Windows 

Classic Desktop/ Windows Forms App (.Net Framework). 

За да работи приложението с файлове и да се осъществява принтиране, към 

пространството с имена са добавени: 

using System.IO; 

using System.Drawing.Printing; 

Формата съдържа първоначално контрола от класа TabControl (tabControl1) с две 

страници – tabPage1 (“Print Text/Controls”) и tabPage2(“Print DataGrid”), контроли от 

класове RichTextBox (richTextBox1) и DataGridView (dataGridView1), както и няколко бутона. 

 

 

Фигура 1 Страница 1 (tabControl1/tabPage1) на приложението 

 

Голямата част от тези контроли са разположени в двете страници на TabControl, извън която 

остава само бутона „Exit“, при кликване върху който, се затваря приложението. 

Към приложението ще бъдат добавени допълнително контролите PrintPreviewDialog, 

PrintDialog и PrintDocument, които позволяват работа на потребителя по познатия начин за 

всички Windows приложения. 
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Фигура 2 Страница 2(tabControl1/tabPage2) на приложението 

 

ПОДГОТОВКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРЕГЛЕД И ОТПЕЧАТВАНЕ НА 

АКТИВНАТА ФОРМА 

 

В първата страница на TabControl е разположена RichTextBox контрола. Тя се използва 

много често в приложенията за да се визуализират в нея форматиран текст и изображения 

(Petzold, 2013). 

За да може да се зарежда и запазва съдържанието на тази контрола са включени два 

нови стандартни диалога – OpenFileDialog  и SaveFileDialog.  

Първият от тях се използва за избор и зареждане на съдържание на файл във формат 

„.txt“(Plain text) или формат „.rtf“(Rich text format). Диалогът се визуализира след като се 

кликне върху бутона „Load“ и се стартира метода private void btnLoad_Click(object sender, 

EventArgs e) 

 В метода се задава филтър за работа с двата вида формат. За улеснение на потребителя 

диалогът се открива в поддиректория на основната директория, откъдето се стартира 

приложението. За целта се използва глобално поле myPath от тип string, което се 

инициализира при зареждане на формата: 

 

 

Фигура 3 Съдържание на метода Load на формата 
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Фигура 4 Съдържание на метода, използван за работа с OpenFileDialog 

 

Аналогично чрез кликване върху бутона „Save“ се стартира метода private void 

btnSave_Click(object sender, EventArgs e), който визуализира диалога SaveFileDialog и 

позволява запазване на съдържанието на RichTextBox контролата в желания формат. 

 

 

Фигура 5 Съдържание на метода, използван за работа със SaveFileDialog 
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Основната идея в отпечатване на формата се състои в запазване на външния вид на 

формата като изображение, което има нейните размери. 

Реализацията се осъществява с помощта на глобално поле от тип Bitmap  и се създава 

метод, позволяващ копиране на състоянието на частта от екрана, заета от активната форма: 

  

 

Фигура 6 Метод, подготвящ формата за печат 

 Създадената инстанция на класа PrintDocument за разглежданото приложение е 

printDocument1 и тя трябва да се укаже в съответните свойства на контролите PrintDialog и 

PrintPreviewDialog. Това може да стане както по време на проектирането (Design Time), така и 

по време на изпълнението (Run Time). 

 

 

Фигура 7 Привързване на инстанцията на класа PrintDocument към свойствата на контролата 

printPreviewDialog1 по време на проектиране 

 След като методът PrintAllPrepare()  е създаден, може да бъде извикан в основния 

метод  PrintDocument.PrintPage 

 

 

Фигура 8 Метод, подготвящ страницата за отпечатване 
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След стартиране на приложението и зареждане на файл в .rtf формат в контролата 

richTextBox1, то изглежда: 

 

 

Фигура 9 Общ вид на приложението след зареждане файл, съдържащ текст и изображение 

 

 В метода, стартиран след кликване върху бутона PrintPreview се визуализира диалога 

printPreviewDialog1  

 

 

Фигура 10 Метод за визуализиране на PrintPreviewDialog 

 

Аналогично се подготвя и съдържанието на метода, стартиран след кликване на бутона 

Print All 
 

 

Фигура 11 Метод за визуализиране на PrintDialog 
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В резултат на това, с помощта на бутона Print Preview, се реализира стандартната 

форма за преглед на документ за отпечатване 

 

 

Фигура 12 Print Preview на документа, отразяващ цялата форма 

 

 Кликването върху бутона Print All води до визуализация на диалога 

 

 

Фигура 13 Визуализиране на Print диалога 



Eastern Academic Journal                                                                                                          ISSN: 2367–738 

                                                                                                                           Issue 3, pp. 85-97, October, 2019 
 

92 

www.e-acadjournal.org 

ПЕЧАТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОТДЕЛНА КОНТРОЛА 

 

 В някои случаи се налага отпечатване само на отделна контрола. На пръв поглед кодът 

за подготовка на изображението трябва да е аналогичен на предишния, като вместо с цялата 

форма се работи с конкретната контрола. 

 

 

Фигура 14 Метод, подготвящ отпечатването съдържанието само на richTextBox1 контролата 

 

 За съжаление, използването на този метод ще доведе до Print Preview от вида: 

 

 

Фигура 15 Некоректно „захващане“ на частта от екрана, подлежаща на принтиране 

  

 Проблемът се дължи на неправилното определяне на локацията на контролата – тя се 

задава в относителни координати спрямо родителя си. В случая контролата richTextBox1 е 

дъщерна спрямо tabControl1.  В приложенията много често се използват такива контроли-

контейнери (Panel, TabControl, GroupBox, SplitContainer и т.н.) и във всички тези случаи ще 

има проблем в определяне на действителното място, което заема една или друга дъщерна 

контрола върху тях.  

Задачата в случая се решава лесно с малка преработка на метода от фиг.14. 

 

 

Фигура 16 Преработен метод за копиране на необходимата част от екрана 
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Фигура 17 Извеждане на печат след корекция на кода 

 

ПРЕГЛЕД И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА СТРАНИЦА 

 

 Често съдържанието на дадена контрола може да бъде по-дълго, а дискутираните 

досега методи позволяват прихващане и отпечатване само на текущото съдържание на екрана 

или на част от него. Методът PrintDocument.PrintPage води до отпечатване на единична 

страница (Jones, Freeman, 2010). В случая, когато документът е по-дълъг, трябва да се 

установи свойството 

PrintPageEventArgs. HasMorePages = true; 

 и докато HasMorePages = true , да се предизвиква събитието PrintPage. 

 Въвежда се нов метод, чиято цел е да запише цялото съдържание на richTextBox1  

контролата в string strToPrint (глобално поле), след което се пренаписва метода PrintPage 

 

 

Фигура 18 Методи за подготовка на документа за отпечатване 

След тези изменения приложението може вече да извежда на печат документи, чието 

съдържание е по-дълго от една страница: 
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Фигура 19 richTextBox1 със съдържание, надхвърлящо размерите на контролата 

 

 

Фигура 20 Print Preview на цялото съдържание на контролата richTextBox1 
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 На фиг.19 от вертикалния scrollbar на контролата ясно се вижда, че дължината на 

текста е доста по-голяма от височината на контролата. Пренаписаните методи, обаче, 

позволяват правилно визуализиране и отпечатване на съдържанието (фиг.20).  

 

ПЕЧАТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОНТРОЛА DataGridView 

 

Предпочитаният начин за визуализация и работа с бази данни в Windows Desktop .Net е 

с помощта на контролата DataGridView (Schmalz, 2012). Във втората страница на  tabControl1 

е добавена контрола dataGridView1. За източник на данни (DataSource) на контролата е  

използвана, специално създадена за целта, база данни stock_base.accdb. Базата е реализирана в 

MS Access 2016 и има една единствена таблица „Books“  с  6 полета и 11 записа 

 

 

Фигура 21 Таблица Books на база данни stock_base.accdb 

Коментираният вече начин за извеждане на печат на цялата форма с всички контроли 

се стартира от бутона Print All Controls, а прегледът на документа за печат – от бутона Print 

Preview 
 

 

Фигура 22 Print Preview на цялата форма 
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 Както се вижда от фиг.22,  на печат ще бъде изведена само частта от dataGridView1, 

която се визуализира в момента върху екрана, а всички записи след 4-ия ще останат 

неразпечатани. В този случай може да се разработи допълнителен метод 

 

 

Фигура 23 Метод, позволяващ отпечатване на цялото съдържание на DataGridView 

 

 След кликване върху бутона Print DataGrid се извиква метода от фиг.23. Резултатът от 

изпълнението му е показан на фиг.24. 

 

 

Фигура 24 Print Preview на съдържанието на цялата контрола DataGridView 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разпечатването в реално време на активната форма и съдържанието на нейните 

контроли за Windows Desktop .Net приложения без използването на допълнителни платени 

plug-ins (разширения) може да се осъществи на базата на вградени в .Net Framework 

класове. Създаването на документ за принтиране се съпровожда от различни проблеми в 

зависимост от избраните за печат обекти. Приведеният на фигурите source code (C#) е 

универсален и позволява коректно решаване на задачата за преглед и отпечатване на 

съдържанието на форми и най-често използваните контроли. 
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