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Bł�dy w programachBł�dy w programach

W czasie wykonywania kodu mog� pojawi� si� ró�ne 
bł�dy

� problemy  ze swoim stanem wewn�trznym po wywołaniu 
metody (niezgodno�ci warto�ci zmiennych instancyjnych)

� bł�d w danych przekazanych metodzie (np warto�� null)
� bł�d realizacji jakiej� operacji (bł�d operacji plikowej, bł�d 

sieciowy, brak zasobu etc.)
� naruszenie podstawowych zasad kontraktu metody



Kody bł�duKody bł�du

Ró�ne sposoby kontroli bł�dów w programach
� zmienna globalna int errno
� zwracanie kodu bł�du z metody (0 == OK) 
ale
� mo�na zignorowa�

� sprawdzaj�c, trzeba wiedzie� czego szuka�

� sprawdzanie wyczerpuj�ce powoduje zaciemnienie kodu
� trzeba zna� wszystkie mo�liwe przyczyny bł�dów



Wyj�tkiWyj�tki

Wyj�tek jest zgłaszany w razie wyst�pienia nieoczekiwanego 
bł�du. 

Wyj�tek ten mo�e by� wychwycony przez klauzul�, która została 
zarejestrowana wcze�niej. Je�li wyj�tek nie zostaje wychwycony, 
to zostaje on obsłu�ony przez domy�ln� procedur� obsługi, która 
zwykle wypisuje komunikat na temat miejsca, gdzie dany wyj�tek 
został zgłoszony. 



Wyj�tkiWyj�tki

try {

// niebezpieczna operacja

} catch (Exception1 ex) {

// je�eli to wyj�tek typu Exception1, to tutaj próbujemy z niej si� 
wydosta�

} catch (Exception2 ex) {

// je�eli Exception2 – to tutaj

}



Throw vs. throwsThrow vs. throws

Do zgłaszania wyj�tków słu�y klauzula throw, która wymaga 
podania obiektu reprezentuj�cego wyj�tek.

Wyj�tki kontrolowane, zgłoszone przez dan� metod�, podaje si� w 
klauzuli throws w postaci list oddzielonych przecinkami (�ci�le 
pilnowane). 



Throw vs. throwsThrow vs. throws

public int Fib(int no) throws IllegalArgumentException {
if (no < 0) {

throw new IllegalArgumentException(„Liczba mniejsza od 0”);
} else {

if (no < 2) {
return 1;

} else {
return Fib(no – 2) + Fib (no – 1);

}
}

}



Obsługa wyj�tkówObsługa wyj�tków

Co mo�na zrobi� z wyj�tkiem?
� wychwyci� i obsłu�y�

� wychwyci� i przekształci� na inny wyj�tek zadeklarowany w 
klauzuli naszej metody (exception chaining)

� wymieni� ten wyj�tek w klauzuli throws naszej metody i 
pozwoli� na jego propagacj� do miejsca wywołania naszej 
metody, nie zajmuj�c si� jego obsług� (chyba �e w klauzuli 
finally)



Klauzula Klauzula finallyfinally

try {

// niebezpieczna operacja

} catch (Exception1 ex) {

// je�eli to wyj�tek typu Exception1, to tutaj próbujemy z niej si� 
wydosta�

} catch (Exception2 ex) {

// je�eli Exception2 – to tutaj

} finally {

// wykona si� ZAWSZE po try lub catch, niezale�nie czy wyj�tek 
si� pojawi, czy nie.

}



Klauzula Klauzula finallyfinally

� Kod, który mo�e generowa� wyj�tek umieszczamy w bloku try.

� Po bloku  try wyst�puj� klauzule catch, które s� 
przeszukiwane po wyst�pieniu wyj�tku w bloku try w celu 
rozpoznania wyj�tku. Je�li wyj�tek zostanie rozpoznany zostaje 
on wyłapany  przez catch i wykonywane s� instrukje 
przeyporz�dkowane danej klauzuli catch. Je�li wyj�tek nie 
zostanie rozpoznany przez �adn� klauzul� catch jest on 
propagowany na zewn�trz bloku try.

� Po bloku  try i klauzulach catch mo�e wyst�powa� klauzula 
finally. Je�li wyst�puje, to jest ona wykonywana zawsze po 
wszystkich czynno�ciach zwi�zanych z obsług� klauzul catch
niezale�nie od tego, czy  wyj�tek został wygenerownay i 
wychwycony, czy nie wychwycony, czy blok try zako�czył si� 
w wyniku przepływu sterowania, czy te� w wyniku działania 
instrukcji break czy continue.



Wyj�tki sprawdzane i niesprawdzaneWyj�tki sprawdzane i niesprawdzane

W Javie istniej� dwa rodzaje wyj�tków
• sprawdzane (ang. checked exceptions) - kompilator jest w 

stanie sprawdzi�, �e ka�da metoda zgłasza tylko te wyj�tki, 
które s� jawnie wymienione w jej deklaracji.

• niesprawdzane (ang. uncheckcked exceptions) -
standardowe wyj�tki zgłaszane przez system wykonawczy 
(s� podklasami klas RuntimeException i Error). Ka�da 
metoda mo�e je zgłosi� i nie musi to by� uwzgl�dnione w jej 
kontrakcie. 



Hierarchia wyj�tków w JavieHierarchia wyj�tków w Javie

Error

RuntimeException MyAppException

Exception

Throwable

Object

MyRunException



Praktyczne metody wyj�tkówPraktyczne metody wyj�tków

• String getMessage() - zwraca napis podany kontruktorowi wyj�tku 
Exception

• String toString() - zwraca napis reprezentuj�cy nazw� wyj�tku 
(klasy wyj�tku)

• void printStackTrace() - wypisuje na strumie� bł�dów tzw. 
call stack trace czyli sekwencj� metod, która została wywołana do 
momentu wyrzucenia wyj�tku

java.lang.Throwable
at boo.hoo.StackTrace.bar(StackTrace.java:223)
at boo.hoo.StackTrace.foo(StackTrace.java:218)
at boo.hoo.StackTrace.main(StackTrace.java:54) 



RadyRady

� nie rzuca� wyj�tków, gdy mo�na im zapobiec
� np. iterowanie po tablicy, a� sko�cz� si� jej elementy

� je�eli to mo�liwe, tworzy� zawsze nowe wyj�tki w celu ich 
zgłoszenia
� throw new Exception()

� przechwytywa� mo�liwie najbardziej szczegółowe wyj�tki

� catch (Exception ex) � catch (SQLException ex)

� dla sytuacji bł�dnych zwi�zanych z logik� aplikacji stosowa� 
wyj�tki sprawdzane, dla bł�dów, których aplikacja nie mo�e 
przewidzie� - niesprawdzane
� NotDebitAccountException vs. FileNotFoundException



PodsumowaniePodsumowanie

� Wyj�tki s� obiektowym sposobem na obsług� 
bł�dów

� W Javie s� dwa rodzaje wyj�tków: sprawdzane i 
niesprawdzane

� Wyj�tków nie mo�na przeoczy�, mo�na je 
przechwyci� i obsłu�y�



LekturaLektura

1. http://www.javaworld.com/javaworld/
jw-07-1998/jw-07-exceptions.html

2. http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
essential/exceptions/

3. http://www.javaworld.com/javaworld/
javatips/jw-javatip124.html

4. http://java.sun.com/developer/
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