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РЕЗЮМЕ — Разгледани са особеностите при използване на неуправляван код в .Net 

приложения. На базата на примерно Windows Desktop приложение, създадено на C# (v.7.1) в 

среда за разработка MS Visual Studio 2017, последователно са коментирани и онагледени 

стъпките при включване на WinAPI функции. Реализирана е функционалност за частично или 

цялостно заснемане и запазване на изображението от екрана. 
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ABSTRACT— The peculiarities of using unmanaged code in .Net applications are considered. Based on an 
Windows Desktop application created in C # (v.7.1) in the development environment MS Visual Studio 2017, 
the steps for enabling WinAPI functions are consistently commented and illustrated. Functionality for partial 
or complete screen capture and saving of the image is implemented. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

   

При създаване на множество приложения, използващи платформата Microsoft .NET, 

често възниква необходимостта от използване на вече готови динамични библиотеки (.dll), 

написани на други програмни езици. В повечето случаи те съдържат т.н. „неуправляван“ 

код, за разлика от кода, изпълняван под управлението на средата CLR и известен като 

„управляван“ (managed) код. Пример за това са COM-компонентите, Microsoft ActiveX 
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интерфейсите и функциите API Win32. 

Microsoft .NET Framework има добре разработен механизъм за взаимодействие с COM-

компонентите, COM+-сервизите, външните библиотеки и различните служби на 

операционната система. Платформата .NET Framework предлага два начина за 

взаимодействие на управлявания код с неуправлявания - Platform Invoke и COM 

interoperability (Petzold, 2013). 

 Сервизи на  Platform Invoke 

Те позволяват на управлявания код да стартира неуправлявани методи, намиращи се в 

динамично свързвани библиотеки (DLL). Тези сервизи предоставят механизъм за намиране 

и стартиране на неуправляваните функции и преобразуване на типовете данни за входните 

и изходни параметри на функциите. Когато управляваният код стартира функция с 

неуправляван код, локализирана в .dll файл, сервизите на Platform Invoke намират този 

файл, зареждат го в оперативната памет и намират адреса на функцията в паметта. След 

това сервизите записват входните аргументи на функцията в стека, преобразуват данните, 

подлежащи на тази операция, емулират Garbage Collection,  и предават управлението на 

адреса на неуправляваната функция в паметта.  

 Сервизи на COM Interoperability 

Обектният модел COM (Common Object Model) на компонентите се характеризира с 

някои съществени разлики спрямо обектния модел на компонентите в .NET Framework 

(Griffiths, 2020).: 

o Управление на жизнения цикъл на обектите - клиентите на СОМ-обектите сами 

управляват този цикъл, докато в .NET платформата за това се грижи средата 

CLR  

o Използване на услуги и обекти - клиентите на COM обекти получават достъп до 

дадена услуга чрез интерфейса й, клиентите на .NET обекти  - чрез 

пространството от имена Reflection. 

o За да подобри производителността, CLR премества обекти в паметта чрез 

актуализиране на референциите на тези обекти. COM клиентите имат 

постоянна референция към съответните адреси от паметта, които не се 

променят през целия живот на обекта. 

За преодоляване на тези разлики CLR предоставя класове за опаковане, които 

позволяват на управлявани и неуправлявани клиенти да мислят, че работят с обекти от 

същата среда като тях самите. Когато управляван клиент се обърне към неуправляван 

метод, CLR създава временна обвивка RCW (Runtime Callable Wrapper). RCW абстрахира 

разликите между управлявания и неуправляем код. CLR създава също и обвивка CCW 
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(COM Callable Wrapper) за обратния процес, което позволява COM обекти да стартират  

методи на .NET обекти. 

 Преобразуване на типовете данни  

Механизмът за преобразуване определя кои типове данни трябва да бъдат предадени и 

върнати в метода от управлявания код в неуправлявания и обратното. Повечето типове 

данни имат своя аналог в двата вида код – управляван и неуправляван. Те не се нуждаят от 

конвертирането при предаването от една среда в друга. В пространството на имена System 

това са всички целочислени типове данни.  

Но има и такива типове данни, които имат нееднозначно значение в управляван и 

неуправляван код. Тези типове подлежат на конвертиране при прехода от един вид код към 

друг – например типът string. 

В повечето случаи стандартните RCW и CCW, генерирани от средата за изпълнение 

CLR предоставят съответното преобразуване на типовете между компонентите COM и 

.NET Framework. С помощта на съответните атрибути може лесно да бъде настроено 

конвертирането от един тип в друг. 

РАБОТА С WinAPI ФУНКЦИИ 

Най-често Platform Invoke се използва за стартиране на WinAPI функции, намиращи се в 

.dll файлове. Windows API – това е набор от функции, влизащи в операционната система  

Microsoft Windows. Предимството на такъв подход е, че те са вече напълно реализирани, 

има лесен достъп до тях и не е необходимо да се губи време за разработване на подобна 

функционалност. Пълният списък с описание на тези функции може да се намери в 

документацията на Microsoft (Microsoft Docs, 2018) 

Първата стъпка за работа с неуправляван код е да се добави към пространството на 

имена System.Runtime.InteropServices; 

След това трябва да се декларира функцията. Тя трябва задължително да бъде статична 

(static) и външна (extern). За импортирането на библиотеката се използва атрибута 

DllImport, който се намира в пространството на имена System.Runtime.InteropServices 

Параметрите, с които може да се използва този атрибут могат да се видят в 

документацията на Microsoft (Microsoft Docs, 2020) 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА ЕКРАНА 

В приложения, в които се визуализира графично съдържание често се налага да се 

заснеме целия или част от екрана с цел съхранение, визуализация в друга позиция или  

използване за по-нататъшна обработка. Тази функционалност лесно може да бъде 

реализирана на базата на WinAPI функции, намиращи се в системните библиотеки 
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user32.dll и GDI32.dll. За да се онагледи тази функционалност е създадено Windows Classic 

Desktop/ Windows Forms App(.NET Framework) приложение в MS Visual Studio 2017. 

Общият вид на приложението е: 

 

Фигура 1 Desktop приложение за графика и заснемане на част от екрана 

 

Приложението съдържа контроли Panel (panel1), MenuStrip (menuStrip1), ColorDialog 

(colorDialog1), SaveFileDialog (saveFileDialog1). Към пространството на имена са добавени 

using System.Drawing.Drawing2D; 

using System.Drawing.Imaging; 

using System.IO; 

using System.Runtime.InteropServices; 

 Приложението позволява рисуване на графика, като може да се променят цвета, 

дебелината и вида на линията. Графичният обект gr (екземпляр на класа Graphics) е 

глобален и се създава за контролата panel11. 

 

                                                 
1 На фигура 1 областта за рисуване е визуализирана в бледожълто  panel1.BackColor = Color.Ivory; 
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Фигура 2 Съдържание на метода Form1_Load 

 

Функциите с неуправляван код, които се използват за заснемане и съхраняване на екрана 

или част от него е удачно да бъдат декларирани в отделни класове – съответно 

Class_GDI32  и Class_User32 

 

 

Фигура 3 Съдържание на класа Class_GDI32   

Тук съответните параметри са:  

hdcDest  Указател на дестинацията 

nXDest  Х координата на горния ляв ъгъл на дестинацията 

nYDest  У координата на горния ляв ъгъл на дестинацията 

nWidth  Ширина на правоъгълната област  

nHeight  Височина на правоъгълната област 

hdcSrc  Указател на източника 

nXSrc  Х координата на горния ляв ъгъл на източника 
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nYSrc  У координата на горния ляв ъгъл на източника 

И за двата класа е включена референция към пространството от имена 

System.Runtime.InteropServices; 

   

 

Фигура 4 Съдържание на класа Class_User32 

Заснемането на целия екран се осъществява с помощта на метода CaptureScreen: 

 

 

Фигура 5 Съдържание на метод за заснемане на целия екран 

Освобождаването на ресурсите се реализира чрез метода CleanUpData 

 

 

Фигура 6 Съдържание на метода CleanUpData 
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За да се заснеме само съдържанието на панела, кода на метода CaptureScreen трябва да 

се промени: 

 

Фигура 7 Съдържание на метода за заснемане на панела 

 

В този случай класът Class_User32 става излишен и в метода CleanUpData (Фигура 6) 

трябва да се изкоментира реда 

 //  Class_User32.ReleaseDC(Class_User32.GetDesktopWindow(), handleSource); 

Вместо него трябва да се добави: 

gr.ReleaseHdc((IntPtr)handleSource); 

Кодът на метода CaptureScreen лесно може да се преработи, така че вместо 

съдържанието на целия панел, да се захваща правоъгълната област, зададена от 

координатите на курсора, получени с помощта на методите panel1_MouseDown и 

panel1_MouseMove 

Съдържанието на двата метода SaveImageAs  и GetImage ще бъде съответно 

 

 

Фигура 8 Методи SaveImageAs и GetImage   
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Самото заснемане се инициира от събитието “Click” на менюто Capture. Във филтъра на 

saveFileDialog1 се задават основните формати за съхраняване на захванатото изображение 

– „bmp“, „gif“, „jpeg“, „png“ 

 

 

 

Фигура 9 Подготовка на файла за съхраняване на изображението 

В зависимост от резултата от визуализацията на диалога saveFileDialog1 се определя 

избрания формат на изображението, който заедно с името на файла се подават като 

параметри на метода CaptureScreen 

На Фигура 10 се вижда screenshot от основния прозорец на приложението и текущото 

съдържание на панела. При кликване върху меню Capture се отваря диалоговия прозорец 

на SaveFileDialog. От падащото меню за формата на изображението (Фигура 11) се избира 

например тип „png“ и се кликва върху „Save“. В резултат на това в избраната директория се 

записва файла image1.png (Фигура 12) 
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Фигура 10 Текущо съдържание на панела на приложението2 

 

 

 

Фигура 11 Прозорец на SaveFileDialog с избор на формат на изображението 

 

                                                 
2 Курсорът в приложението може да приема две форми – върху панела има формата на кръст за по- добра 

визуализация на изчертаването/селектирането (Фигура 1), а вън от него връща стандартната си форма (Фигура 

10) 
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Фигура 12 Preview на съдържанието на съхраненото изображение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработеният в .NET Platform механизъм за работа с неуправляван код позволява 

използването на хилядите готови COM-компоненти, Microsoft ActiveX интерфейси, WinAPI 

функции и други потребителски модули.  

Създаденото .Net приложение, базирано на съвместното използване на управляван и 

неуправляван код – WinAPI функции от системните Windows библиотеки user32.dll и 

GDI32.dll, осигурява заснемане на произволна част или целия екран и запазването им в 

подходящ формат с цел следваща реализация или обработка. Приведеният на фигурите 

source code (C#) е универсален, позволява коректно решаване на задачата за получаване на 

screenshots и лесно може да бъде внедрен в други .NET приложения. 
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