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BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA

BIBLIOTEKI DLL
Wroga znacznie łatwiej można pokonać, gdy się go wcześniej dobrze 
pozna. Spróbujmy więc na początku dowiedzieć się trochę więcej na 
temat bibliotek DLL.

Początek istnienia bibliotek DLL sięga początków istnienia syste-
mu Windows. System ten (wcześniej w formie nakładki na DOS) ofe-
rował programiście znacznie więcej niż jego poprzednik, ponieważ 
dostarczał stosunkowo wygodne programistyczne abstrakcje nad do-
stępem do różnych systemowych usług. Problemem było jednak udo-
stępnienie owych abstrakcji programistom – i to z kilku powodów. 

Po pierwsze, rozwiązanie to musiało być na tyle proste i wygod-
nie w użyciu, by chciano je stosować. Po drugie, konieczne było za-
dbanie o wydajność pamięciową: pamiętajmy bowiem, że rozmawiamy 
o czasach, w których pamięć operacyjna była mierzona w megabajtach 
– i to często jednocyfrowych. O ile więc Windows ambitnie wprowa-
dził możliwość pracy kilku programów jednocześnie, to jednak musiał 
przy tym wciąż zmieścić się w limitach wyznaczonych przez sprzęt.

Na koniec ważne było również zadbanie o kompatybilność w przód 
– i chodzi tu nie tylko o nową wersję systemu, ale również o jego 
aktualizacje: zarówno nowe funkcjonalności systemu, jak i popraw-
ki w funkcjonalnościach już istniejących musiały być wprowadzane 
w sposób, który zapewniłby ciągłe działanie napisanych do tej pory 
programów.

Większość powyższych wymagań całkowicie wykluczyła rozwią-
zania statyczne, polegające na dołączaniu bibliotek w czasie kompi-
lacji. Kod wykonywalny oferowany przez system zostałby bowiem 
wbudowany na stałe w program, co uniemożliwiłoby współdzielenie 
go przez kilka aplikacji i wymagałoby przebudowania go po każdej 
aktualizacji systemu (nie mówiąc już o jego kolejnych wersjach). Dla-
tego też wprowadzono zupełnie nowe rozwiązanie. 

ŁADOWANIE DYNAMICZNE
Fundamentalną koncepcją stojącą za bibliotekami DLL jest ładowanie 
dynamiczne, czyli już w trakcie pracy programu (stąd też skrót DLL 
– ang. Dynamically Linked Library, czyli biblioteka dołączana dy-
namicznie). Proces ten może zostać zrealizowany na jeden z dwóch 
sposobów: poprzez dołączenie w trakcie wykonania (Run-time dyna-
mic linking) lub poprzez dołączenie w trakcie ładowania (Load-time 
dynamic linking, często błędnie nazywane ładowaniem statycznym). 
Prześledźmy teraz oba procesy.

Dołączanie w czasie wykonywania

Biblioteki DLL przechowują pewien zbiór funkcji, które możemy wy-
wołać. Abyśmy jednak mogli to zrobić, funkcje te muszą zostać wcze-
śniej załadowane do pamięci. WinAPI udostępnia specjalną funkcję, 
która proces ten realizuje, a nazywa się ona LoadLibrary. Choć jej 
nazwa sugeruje prostą operację, przebieg procesu ładowania biblio-
tek DLL jest nieco bardziej złożony – zobaczmy, co dzieje się w jego 
trakcie.

Po pierwsze, system sprawdza, czy wymagana biblioteka nie zo-
stała już załadowana do pamięci i zmapowana na wirtualną prze-
strzeń adresową procesu. Jeżeli tak jest, zwiększany jest tylko licznik 
referencji do tej biblioteki, a następnie LoadLibrary zwraca do niej 
uchwyt i działanie tej funkcji się kończy.

Uchwyt jest wewnętrznym, systemowym indeksem określonego zasobu (na przykład 
biblioteki DLL, okna, pędzla do rysowania po ekranie i tak dalej). Każdorazowo, gdy 
chcemy z takiego zasobu skorzystać, musimy odpowiedni uchwyt pozyskać, a na-
stępnie przekazywać za każdym razem, by wskazać, z którym obiektem chcemy pra-
cować. Uchwyty należy również zwalniać, gdy nie potrzebujemy już wskazywanych 
przez nie obiektów. Wewnętrznie uchwyty reprezentowane są przez liczby całkowite.

W przypadku gdy biblioteka nie jest jeszcze załadowana, system pró-
buje ją odnaleźć – i tu zaczyna się robić ciekawie.

Istnieją bardzo ścisłe reguły dotyczące tego, w jakich lokaliza-
cjach szukana jest biblioteka. Zależą one od kilku czynników; omó-
wię tylko dwa najczęstsze przypadki, a zainteresowanych odsyłam do 
artykułów, do których linki znajdują się na końcu artykułu.

W momencie zażądania przez program załadowania biblioteki 
system szuka jej w następujących miejscach (zachowując kolejność):

 » Katalog, w którym znajduje się plik wykonywalny aplikacji.
 » Katalog systemowy (możemy sprawdzić jego konkretne poło-

żenie za pomocą systemowej funkcji GetSystemDirectory).
 » Katalog systemowy 16-bitowy (nie ma sposobu na pobranie 

jego lokalizacji, ale jest przeszukiwany mimo wszystko – dla za-
chowania kompatybilności wstecznej).

 » Katalog Windows (możemy sprawdzić jego konkretne położe-
nie za pomocą systemowej funkcji GetWindowsDirectory).

 » Katalog bieżący – z którego nastąpiło uruchomienie aplika-
cji (katalog ten można ustawić na przykład we właściwościach 
skrótu do aplikacji).

 » Wszystkie katalogi znajdujące się w zmiennej środowiskowej 
PATH (aby do niej dotrzeć, otwieramy właściwości systemu 

Rozwiązywanie problemów z zależnościami DLL
„Nie można załadować modułu XYZ.DLL lub jego zależności” – to błąd, który 
może doprowadzić człowieka do szału. Wszystko wydaje się być na swoim 
miejscu, nieszczęsny XYZ.DLL ewidentnie znajduje się w katalogu aplika-
cji, a jednak system protestuje. Za chwilę dowiemy się, z czego wynika ten 
błąd, w jakich sytuacjach może się pojawić, jak diagnozować jego przyczyny 
i w jaki sposób można go naprawić.
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