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DLL 
(Dynamic Link Library) 

Ορισµός – Κατασκευή – Χρήση – Εφαρµογή

Τα αρχεία DLL (Dynamic Link Library) είναι βιβλιοθήκες υπορουτινών
(subroutines) και συναρτήσεων (functions). Περιέχουν εκτελέσιµες συναρτήσεις και
υπορουτίνες (όπως και οι βιβλιοθήκες του τύπου LIBRARY), οι οποίες όµως µπορούν
να κληθούν δυναµικά από οποιοδήποτε εκτελέσιµο πρόγραµµα (.exe) του χρήστη,
χωρίς να είναι ενσωµατωµένες απαρχής σαυτό. Μάλιστα, είναι δυνατή η ταυτόχρονη
χρήση τους από πολλά προγράµµατα ενός ή περισσοτέρων χρηστών, αφού
«φορτώνονται» στη RAM και είναι προσβάσιµες από κάθε εκτελέσιµο πρόγραµµα.

Συναρτήσεις µπορούν να θεωρηθούν όλες οι λειτουργίες που εκτελούνται στον
υπολογιστή µε βάση κάποιον αλγόριθµο και κάποιο πρωτόκολλο. Παραδείγµατα
συναρτήσεων είναι η άθροιση δύο αριθµών, ο υπολογισµός µιας τριγωνοµετρικής
συνάρτησης µέσω σειράς Fourier, η απεικόνιση στην οθόνη κάποιων αποτελεσµάτων ή
ενός γραφήµατος, όπως επίσης και η εγγραφή στον σκληρό δίσκο κάποιων δεδοµένων.

Πηγαίος κώδικας (source code) ονοµάζεται ο κώδικας  τον οποίο συντάσσει ο
προγραµµατιστής σε οποιαδήποτε γλώσσα υψηλού επιπέδου (C, Fortran, Basic, Cobol,
κα).

Τα εκτελέσιµα αρχεία (executable files) είναι ουσιαστικά το αποτέλεσµα της όλης
προγραµµατιστικής εργασίας, και παράγονται από τον µεταγλωττιστή (compiler). 

� Στην φάση της µεταγλώττισης (compilation) κατασκευάζεται το object
(.obj) αρχείο. 

� Ακολούθως, στη φάση της ζεύξης (linking), το object και τα απαιτούµενα
τµήµατα (functions) της βασικής βιβλιοθήκης της γλώσσας αλλά και των
βιβλιοθηκών του χρήστη, συνδέονται για την συγκρότηση του συνολικού
εκτελέσιµου (.exe) κώδικα.  

Στο εκτελέσιµο λοιπόν αρχείο (.exe) περιέχονται:

� Ο µεταγλωττισµένος πηγαίος κώδικας του προγράµµατος
� Κλήσεις σε εξωτερικές συναρτήσεις που βρίσκονται σε DLL
� Εξωτερικές συναρτήσεις που βρίσκονται σε βιβλιοθήκες LIB

Κατά την δηµιουργία του εκτελέσιµου κώδικα, οι καλούµενες (από τον πηγαίο
κώδικα) εξωτερικές συναρτήσεις που βρίσκονται σε βιβλιοθήκες τύπου LIB,
ενσωµατώνονται (link) στον παραγόµενο εκτελέσιµο κώδικα (.exe),  µε αποτέλεσµα να
διογνώνεται το µέγεθός του, µε προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην ταχεία εκτέλεσή
του. Αντιθέτως, τυχόν κλήσεις σε συναρτήσεις που υπάρχουν σε εξωτερικά αρχεία –
βιβλιοθήκες τύπου DLL, διατηρούν το µέγεθος του εκτελέσιµου κώδικα ανεπηρέαστο
σε σχέση µε το µέγεθος του DLL. Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος το οποίο έχει
µια ή περισσότερες κλήσεις σε κάποια ή κάποιες συναρτήσεις µιας DLL, δεν απαιτείται
οι συναρτήσεις αυτές να είναι ‘φορτωµένες’ στην µνήµη συνεχώς. Όποτε απαιτείται
από το πρόγραµµα µια συνάρτηση η οποία βρίσκεται στην X.DLL τότε αυτό
«φορτώνεται», εκτελείται η συνάρτηση και έπειτα η DLL αποδεσµεύεται, εφόσον δεν
πρόκειται να κληθεί από άλλο πρόγραµµα.
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Κατασκευή DLL σε MS Fortan Power Station 4.0

Α. Γενική περιγραφή της διαδικασίας.

Κατά την εκκίνηση του Developer Studio και την εισαγωγή στο περιβάλλον
Fortran Power Station 4.0, επιλέγουµε από το File Menu (εικόνα 1) να δηµιουργήσουµε
ένα νέο χώρο εργασίας (File -> NEW -> Project Workspace / εικόνα 2) το οποίο θα
είναι τύπου DLL (Εικ.3).

Εικόνα1

Εικόνα2

Εικόνα3
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Ακολούθως, δηµιουργούµε ένα νέο .TXT αρχείο (FILE -> NEW -> text file)
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Σε αυτό το αρχείο πληκτρολογούµε τον πηγαίο
κώδικα της συνάρτησης (µιας ή περισσοτέρων) που θα περιέχεται στην DLL, το
σώζουµε ως *.F90 και το ενσωµατώνουµε στο project (insert file into project).
Μεταγλωττίζουµε τον κώδικα και (αν δεν παρουσιαστούν λάθη) η DLL είναι έτοιµη.

Ταυτόχρονα µε την *.DLL, δηµιουργείται και ένα µικρό αρχείο *.LIB που
χρειάζεται µόνο για το στάδιο της συγκρότησης του κώδικα που καλεί την DLL.

∆ηµιουργία και χρησιµοποίηση DLL αρχείου στη FORTRAN

Β. Λεπτοµερειακή περιγραφή της διαδικασίας.

‘Οπως προαναφέραµε, για τη δηµιουργία της DLL απαιτείται η δηµιουργία ενός
χώρου εργασίας (project) του είδους "DYNAMIC LINK LIBRARY". Στο project αυτό
ενσωµατώνουµε (insert) όλα τα αρχεία πηγαίου κώδικα, όπως θα κάναµε αν επρόκειτο
για οποιοδήποτε πρόγραµµα.

Κάνουµε τη ζεύξη (linking) του κώδικα και αν δεν υπάρχουν σφάλµατα κατά τη
συγκρότηση της βιβλιοθήκης, δηµιουργούνται στον κατάλογο (DEBUG ή RELEASE)
δύο αρχεία βιβλιοθηκών το *.DLL και το *.LIB. 

Το *.DLL πρέπει να αντιγραφεί (copy) είτε στον κατάλογο
C:\WINDOWS\SYSTEM (για πρόσβαση από όλους) ή στον κατάλογο που περιέχει το
εκτελέσιµο αρχείο που καλεί την DLL.

Για να δηµιουργηθεί το εκτελέσιµο αρχείο που θα καλέσει την *.DLL, πρέπει να
γίνει εισαγωγή (insert) στο project και του αρχείου *.LIB που αναφέρθηκε στην
προηγούµενη παράγραφο. H κλήση γίνεται µε την (µετα-)εντολή:

!MS$ATTRIBUTES DLLIMPORT :: ARRAYTEST

Η ίδια καλούµενη ρουτίνα που ενσωµατώθηκε στο DLL, πρέπει να δηλωθεί και στο
αρχείο της δυναµικής βιβλιοθήκης µε την (µετα-)εντολή:

!MS$ATTRIBUTES DLLEXPORT :: ARRAYTEST

Παράδειγµα

Το ακόλουθο παράδειγµα στο οποίο εφαρµόστηκε η κλήση µιας subroutine από
βιβλιοθήκη τύπου DLL, κάνει καλύτερη την κατανόηση της όλης διαδικασίας. Το
πακέτο που ακολουθεί αποτελείται από :
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1. Τον πηγαίο κώδικα της DLL (στο αρχείο π.χ. mydll-1.f90) που πρέπει
οπωσδήποτε να περιλαµβάνει την εντολή DLLEXPORT, ώστε να µπορεί να γίνει η
επικοινωνία του προγράµµατός µας µε την DLL.

SUBROUTINE ARRAYTEST(arr)
   !MS$ATTRIBUTES DLLEXPORT :: ARRAYTEST
   REAL(4)  arr(3, 7)
   INTEGER i, j
   DO i = 1, 3
      DO j = 1, 7
         Arr (i, j) = i + j
         Write (*,*) arr(i,j)
      END DO
   END DO
END SUBROUTINE Mydll-1.f90

2. Τον πηγαίο κώδικα που περιέχει τον κυρίως κορµό του προγράµµατός µας,
καθώς και την κλήση (call) της συνάρτησης/subroutine ARRAYTEST από την DLL
(υποχρεωτική και η χρήση της µετα-εντολής DLLIMPORT). Το αρχείο αυτό έχει
ονοµασία testdll.f90.

PROGRAM FORAPP
REAL r1, r2, xarray(3, 7)
INTERFACE
        SUBROUTINE ARRAYTEST (rarray)
           !MS$ATTRIBUTES DLLIMPORT :: ARRAYTEST 
        REAL rarray(3, 7) 
    END SUBROUTINE ARRAYTEST
END INTERFACE
CALL ARRAYTEST(xarray)
END testdll.f90

3. Κατά την κατασκευή της DLL, εκτός από αυτό το αρχείο (*.DLL),
παράγεται και ένα αρχείο µε την ονοµασία *.LIB. Αυτό πρέπει να ενσωµατωθεί (insert)
στο χώρο εργασίας (project) του προγράµµατος testdll.

Παρατήρηση: 
Οι δυναµικές βιβλιοθήκες (DLL) που κατασκευάζονται από το πακέτο MS Fortran
Power Station 4.0, µπορούν να κληθούν και από πρόγραµµα γραµµένο σε κώδικα
του περιβάλλοντος Visual Basic 6.0 (mixed language).
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