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 قسمت چهل و ششم –شارپ زنگ سی

  ی هسؼَز زرٍیطیاى  ًَضتِ

 تارگتلیٌه هستمین ایي هغلة زر ٍب

 

ایي لسوت تِ هثحج تسیار هْن ، آضٌا ضسیس. زر interface ضارج، ّای سی تریي ترص ىی از هْنیّای لثل تا  لسوتزر 

exception handling  پرزازین هی، ضارج است غاگیری تسیار لسرتوٌس زر سیذوِ یه سیستن. 

 

Exception Handling 

  exception-handlingتا استفازُ از زیرسیستن  افتس. )زهاى اررا( اتفاق هی runtimeذغایی است وِ زر  exceptionیه 

یىی از  وٌیس. handleرا  runtimeیافتِ، ذغاّای  تَاًیس از یه رٍش وٌترل ضسُ ٍ سازهاى ضوا هیضارج،  سیزر 

صَرتی است وِ  زّس ٍ ایي زر عَر ذَزوار ذغاگیری را اًزام هی تِایي است وِ  exception handlingّای اصلی  هسیت

وٌٌسُ ٍ ّن  وِ ّن ذستِ زازیس هی ًَیسی، تایس ذَزتاى ذغاگیری را اًزام  َز آهسى ایي ٍیژگی زر ترًاهٍِر پیص از تِ

وِ  وٌس ضَز( تؼریف هی ًاهیسُ هی exception handlerوِ )یه تالن وس  Exception handling .تَزهستؼس ذغا 

صَرت زستی هَفك تَزى یا ػسم هَفك  ًیست وِ تِ تٌاترایي زیگر ًیازی ضَز. صَرت ذَزوار اررا هی ٌّگام ترٍز ذغا تِ

تررسی  exception handlerٍرَز آیس تَسظ  تِ runtimeاگر یه ذغا زر   تَزى ّر لسوت از ترًاهِ را تررسی وٌیس.

ٍ  divide-by-zeroّای استاًسارز را ترای ذغاّای رایذ زر یه ترًاهِ )هاًٌس ذغاّای  exceptionضارج  سی ذَاّس ضس.

index-out-of-rangeیىی زیگر از زالیل اّویت  وٌس وِ ایي هَضَع ( تؼریف هیexception handling .ایي است 

 

 System.Exception کالس

ّای استاًسارز  )هخل والس exceptionّای  ی والس ّوِ ضًَس. ّا ارائِ هی ّا تَسظ والس exceptionضارج،  زر سی

 است. System namespaceهطتك ضًَس وِ ذَزش ترطی از  Exception والستایس از ًت ترای ذغاگیری(  زات

 ّستٌس. Exceptionّا زیروالس  exceptionی  تٌاترایي ّوِ
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ترای  base classی  وٌٌسُ است وِ هطرص SystemException، والس Exceptionّای هْن  یىی از زیروالس

exception  ُزرّای از پیص تؼریف ضس System namespace .والس  استSystemException  چیسی را تِ والس

Exception ی  افسایس تلىِ فمظ زر صسر زًزیرُ ًویexception  گیرز. لرار هی ٍرن ًت فرین زاتّای استاًسارز 

تری  ارث SystemExceptionوٌس وِ از  تسیار زیازی را تؼریف هی (built-in)ّای تَوار  exceptionٍرن  ًت فرین زات

 DivideByZeroExcepionاز ًَع  exceptionزّس، یه  وِ ذغای تمسین تر صفر رخ هی وٌٌس. ترای هخال، ٌّگاهی هی

 Excepionتری از والس  تا ارث راذَزتاى  exception ّای والس ضس وِ چگًَِ زٍزی هتَرِ ذَاّیس تِ آیس. ٍرَز هی تِ

 تٌَیسیس.

 

 Exception Handlingاصول 

Exception handling ولیسی  ضارج تَسظ چْار ولوِ زر سیtry ،catch ،throw  ٍfinally ّا یه  ایي ضَز. هسیریت هی

زر عَل تررسی هثحج  آٍرًس وِ استفازُ از ّروسام، اضارُ تِ استفازُ از زیگری زارز. ٍرَز هی زیرسیستن هرتثظ را تِ

exception handling ٍظایف  س ضس اها ًگاّی هرتصر تٌِتَضیح زازُ ذَاّ ّر وسام از ولوات ولیسی تا رسییات

 هفیس ٍالغ ضَز. را تَاًس زر ایي ّروسام هی

لرار  block try ( آى را تررسی وٌیس، زرٍىexceptionsآى لسوت از ذظ وسّای ترًاهِ وِ لصس زاریس ذغاّای )

وس ضوا  ضَز. هی (throw)پرتاب  (تِ اصغالح) exceptionرخ زّس، ایي  try blockزرٍى  exceptionگیرًس. اگر یه  هی

ّای  Exception وٌس. handleهٌغمی آى را ٍ تِ رٍضی  زریافت block  catchرا زر لسوت exceptionتَاًس ایي  هی

صَرت زستی تایس  تِ exceptionورزى یه  throwضًَس اها ترای  هی throwصَرت ذَزوار  استاًسارز سیستن، ذَزضاى تِ

 finally blockتحت ّر ضرایغی تایس اررا ضَز زر لسوت  زر ًْایت ّر وسی وِ استفازُ وٌیس. throwولیسی  از ولوِ

 هیگیرز. لرار 

 

 catchو  tryاستفاده از 

http://msdn.microsoft.com/En-US/library/system.systemexception(v=vs.110).aspx#inheritanceContinued
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وٌٌس ٍ ضوا  ایي ولوات ولیسی تا ّن وار هی لرار زارًس. try  ٍcatchولوات ولیسی  exception handlingزر للة 

 زاضتِ تاضیس. tryتسٍى  catchتَاًیس یه  ًوی

 ضىل زیر است: تِ try/catch exception-handlingفرم ولی تلَن 

 

try { 
    // block of code to monitor for errors 
} 
catch (ExcepType1 exOb) { 
    // handler for ExcepType1 
} 
catch (ExcepType2 exOb) { 
    // handler for ExcepType2 
} 
. 
. 
. 

ضَز، تَسظ  پرتاب هی exceptionوِ یه  ٌّگاهی تاضس وِ رخ زازُ است. هی  ای exceptionًَع  ExcepTypeرا،  زر ایي

 ضَز. هی handle تا یه رٍش هٌغمی زر آى لسوت exceptionضسُ ٍ سپس هرتثظ تا ذَزش گرفتِ  catchرسء 

زر ٍالغ ًَع  ٍاتستِ تاضس. tryتَاًس تِ  هی catchتیطتر از یه رسء  زّس، زر تاال ًطاى هی try/catchعَر وِ فرم ولی  ّواى

exception وٌس وِ وسام  هطرص هیcatch .وِ یه  رٍ، ٌّگاهی از ایي تایس اررا ضَزexception  تا یهcatch  هغاتمت

گرفتِ  exceptionوِ یه  ٌّگاهی ضًَس. ّا ًازیسُ گرفتِ هی catchی  ضَز ٍ تمیِ اررا هی catchزاضت، فمظ ّواى 

 وٌس. ، همسار آى را زریافت هیexObضَز، هتغیر  هی

ًیازی تِ زسترسی تِ  exception handlerاذتیاری است. اگر exOb (exception variable )زر ٍالغ، هطرص ورزى 

exception object  ،)ًیازی تِ هطرص ورزى ًساضتِ تاضس )وِ اغلة تِ ّویي صَرت استexOb هطرص  ٍ ًیست

 ّستٌس. exObفالس  تیٌیس را هی ّایی وِ زر ایي تِ ّویي زلیل، اوخر هخال وٌس. تِ تٌْایی وفایت هی exceptionًَع  ورزى

ی  صَرت هؼوَل اررا ذَاّس ضس ٍ ّوِ تِ try block ای پرتاب ًطَز، exceptionی هْن ایي است وِ اگر ّیچ  ًىتِ

catch ضًَس ٍ اررا از آذریي  تِ هیّای ٍاتستِ تِ آى ًازیسُ گرفcatch تٌْا زهاًی یه یاتس. تٌاترایي  تِ تؼس ازاهِ هی

catch ضَز وِ یه  اررا هیexception .پرتاب ضسُ تاضس 
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زسترسی تِ ذارد از حس زاًیس، اگر لصس  عَر وِ هی ّواى استفازُ وٌین. try/catchزّس وِ چگًَِ از  هخال زیر ًطاى هی

یه  عَر ذَزوار تِ زّس، وِ ایي ذغا رخ هی ٌّگاهی ضَیس. رٍ هی تا پیغام ذغا رٍتِ یه آرایِ را زاضتِ تاضیس

IndexOutOfRangeExeption ( وِ یهexception ًِت فرین ؼریف ضسُ زر زاتت استاًسارز ،)ضَز. پرتاب هی ٍرن است 

 تِ هخال زیر تَرِ وٌیس:

using System; 
class MainClass 
{ 
    static void Main() 
    { 
        int[] nums = new int[4]; 
 
        try 
        { 
            Console.WriteLine("Before exception is generated."); 
 
            // generate an index out-of-bounds exception 
            for (int i = 0; i < 10; i++) 
            { 
                nums[i] = i; 
                Console.WriteLine("nums[{0}]: {1}", i, nums[i]); 
            } 
 
            Console.WriteLine("this won't be displayed."); 
        } 
        catch (IndexOutOfRangeException) 
        { 
            // catch the exception 
            Console.WriteLine("Index out-of-bounds!"); 
        } 
        Console.WriteLine("After catch block."); 
    } 
} 
 
/* Output 
  
Before exception is generated. 
nums[0]: 0 
nums[1]: 1 
nums[2]: 2 
nums[3]: 3 
Index out-of-bounds! 
After catch block. 
  
*/ 

را همسارزّی  ۹صفر تا  indexسؼی زارز تا از  forی  اها حلمِ ػٌصر است. ۴تا  intای از رٌس  آرایِ numsزلت وٌیس وِ 

 رخ زّس. IndexOutOfRangeExceptionضَز تا  وٌس وِ ایي وار تاػج هی
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ّا را  وسّایی وِ لصس هاًیتَر ورزى آى زّس. ًطاى هی exception handlingزر هَرز  را ی ولیسی ی تاال چٌس ًىتِ ترًاهِ

 try blockتِ تیرٍى از  exceptionایي زّس،  رخ هی exceptionوِ یه  ٌّگاهی س.ًگیر لرار هی try blockزاریس زر یه 

تِ پایاى  try blockزازُ ضسُ ٍ  catch blockزر ایي لحظِ، وٌترل ترًاهِ تِ  ضَز. گرفتِ هی catchپرتاب ضسُ ٍ تَسظ 

تِ  ضَز. ُ هیزاز catch blockی اررای ترًاهِ تِ  ضَز تلىِ ازاهِ فراذَاًی ًوی catch blockایي تساى هؼٌاست وِ  رسس. هی

وِ  تؼس از ایي .ًرَاّس ضسگاُ ًوایص زازُ  ّیچ forی  تؼس از حلمِ this won’t be displayedّویي زلیل است وِ ػثارت 

ازاهِ ذَاّس یافت تٌاترایي ایي  catch blockاررای ترًاهِ از ذظ وسّای تؼس از  تِ پایاى رسیس، catch blockاررای 

 واست وِ هطىل رخ زازُ را ترعرف وٌس تا ترًاهِ تا هَفمیت ازاهِ یاتس.ض exception handlerی  ٍظیفِ

زر ػَض، تٌْا هطرص ورزى ًَع  این. استفازُ ًىرزُ exception variableاز  catchزلت وٌیس وِ زر لسوت 

exception وِ زر ایي(  ،را ًَع آىIndexOutOfRangeException )تر شور  عَر وِ پیص ّواى وٌس. وفایت هی است

 exception زسترسی زاضتِ تاضیس. exception objectتِ تٌْا زهاًی هَرز ًیاز است وِ ترَاّیس  exception variableضس، 

handler  از همسار  ستَاً هی تؼضی هَارززرexception object  ترای تسست آٍرزى اعالػات تیطتر زر هَرزerror ،

 exceptionتٌاترایي ًٌَضتي  رخ زازُ است. exceptionطتر هَارز تٌْا وافی است وِ تساًیس یه اها زر تی استفازُ وٌس

variable  زرexception handler .غیرهؼوَل ًیست ٍ واهالً صحیح است 

ّا اررا  catch blockوسام از  ًىٌس، ّیچ throwای را  exceptionگًَِ  ّیچ try blockاگر عَر وِ تَضیح زازُ ضس،  ّواى

صَرت زیر  را تِ forی  ترای احثات ایي هَضَع، زر ترًاهِ لثل، حلمِ ضَز. اررا هی catchی آذریي  ًطسُ ٍ ترًاهِ از ازاهِ

 تٌَیسیس:

for(int i=0; i < nums.Length; i++) { 

اررا  catch blockُ ٍ ًطس throwای  exceptionگًَِ  رٍز ٍ ػوالً ّیچ فراتر ًوی numsی  اوٌَى زیگر حلمِ از حس آرایِ

 .ًرَاّس ضس

ایي  ضًَس. یا ذیر، تررسی هیٍرَز زارز  exceptionوِ هطرص ضَز  ترای ایي try blockی وسّای لاتل اررا زر  ّوِ

exception  هوىي است تؼس از فراذَاًی یه هتس وِ زرtry block .یه  ٍرَز زارز، رخ زّسexception  ُپرتاب ضس

الثتِ  گرفتِ ضَز. try blockتَاًس تَسظ ّواى  فراذَاًی ضسُ است، هی try blockوِ از زرٍى یه  methodتَسظ یه 

 را ًگیرز. exceptionذَزش  ،ضرعی وِ هتس تِ
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 تِ هخال زیر زلت وٌیس:

using System; 
class ExcTest 
{ 
    public static void GenException() 
    { 

 int[] nums = new int[4]; 

        Console.WriteLine("Befor exception is generated."); 
 
        // Generate an index out-of-bounds exception. 
        for (int i = 0; i < 10; i++) 
        { 
            nums[i] = i; 
            Console.WriteLine("nums[{0}]: {1}", i, nums[i]); 
        } 
        Console.WriteLine("this won't be displayed."); 
    } 
} 
class MainClass 
{ 
    static void Main() 
    { 
        try 
        { 
            ExcTest.GenException(); 
        } 
        catch (IndexOutOfRangeException) 
        { 
            Console.WriteLine("OOPS! Index out-of-bounds"); 
        } 
        Console.WriteLine("After catch block."); 
    } 
} 
 
/* Output 
  
Before exception is generated. 
nums[0]: 0 
nums[1]: 1 
nums[2]: 2 
nums[3]: 3 
OOPS! Index out-of-bounds! 
After catch block. 
  
*/ 

ای وِ  exceptionفراذَاًی ضسُ است،  try blockاز زرٍى یه  ()GenExceptionوِ  عَر وِ تیاى ضس، تِ زلیل ایي ّواى

ضَز. زلت وٌیس وِ اگر ایي  هی (catch)گرفتِ  ()Mainًطسُ است(، زرٍى هتس  catchٍرَز آهسُ )ٍ  زرٍى هتس تِ

exception  زرٍى هتسGenException()  ِزیگر تِ هتس ضسُ تَزگرفت ،Main() ضس. فرستازُ ًوی 

ّای لثل زیسیس، یه هسیت هْن زارز ٍ آى ّن ایي است وِ  عَر وِ زر هخال ّای استاًسارز، ّواى exceptionگرفتي 

تایس تَسظ لسوتی از ضَز،  پرتاب هی exceptionوِ یه  ٌّگاهی  یاتس. پایاى ًوی غیرػازیصَرت  ی ضوا زیگر تِ ترًاهِ
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گرفتِ  runtime systemتَسظ  exceptionایي را ًگیرز،  exceptionعَر ولی، اگر ترًاهِ ضوا یه  تِ َز.وس گرفتِ ض

 تٌسز. زّس ٍ ترًاهِ را هی ذغا را گسارش هی runtime systemراست وِ  هطىل ایي ذَاّس ضس.

 استفازُ ًطسُ است زلت وٌیس: exception handlingتِ هخال زیر وِ زر آى از 

using System; 
class NotHandled 
{ 
    static void Main() 
    { 
        int[] nums = new int[4]; Console.WriteLine("Before exception is generated."); 
        // Generate an index out-of-bounds exception. 
        for (int i = 0; i < 10; i++) 
        { 
            nums[i] = i; 
            Console.WriteLine("nums[{0}]: {1}", i, nums[i]); 
        } 
    } 
} 
 
/* Output 
  
Before exception is generated. 
nums[0]: 0 
nums[1]: 1 
nums[2]: 2 
nums[3]: 3 
 
Unhandled Exception: System.IndexOutOfRangeException: 
        Index was outside the bounds of the array. 
    at NotHandled.Main() 
  
*/ 

را تِ ضوا ایستس ٍ پیغام ذغایی  ی اررا تاز هی تیٌیس وِ تؼس از رخ زازى ذغا، ترًاهِ از ازاهِ ی تاال اررا وٌیس هی اگر ترًاهِ

چٌیي پیغام ذغایی زر  اگرچِ ایي زارز. unhandled Exceptionی ضوا یه  ترًاهِ وِ حاوی از آى است زّس ٍ ًطاى هی

پس  .تَاًس رالة تاضس ًوی ،ایي پیغام را هطاّسُ وٌٌس ًیس تتَاًٌس وِ تمیِ ایياها  تَاًس هفیس تاضس ورزى هی debugٌّگام 

 وٌس. handleّایص را  exceptionی ضوا، ذَزش  تْتر است وِ ترًاهِ

تغاتك زاضتِ  catchهطرص ضسُ زر  exceptionتایس تا ًَع  پرتاب ضسُ exceptionًَع تر شور ضس،  عَر وِ پیص ّواى

ضَز اها زر لسوت  پرتاب هی IndexOutOfRangeExceptionاز ًَع  exceptionی زیر یه  ترای هخال زر ترًاهِ تاضس.

catch،  ًَعexception  ،ُهطرص ضسDivideByZeroException  یىی زیگر از(exception  ّایbuilt-in.است ) 

 یاتس. پایاى هی غیرػازیضىل  گرفتِ ًطسُ ٍ ترًاهِ تِ exceptionزّس، ایي  رخ هی exceptionوِ وِ  ٌّگاهی

// This won't work! 
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using System; 
class ExcTypeMismatch 
{ 
    static void Main() 
    { 
        int[] nums = new int[4]; 
        try 
        { 
            Console.WriteLine("Before exception is generated."); 
 
            // Generate an index out-of-bounds exception. 
            for (int i = 0; i < 10; i++) 
            { 
                nums[i] = i; 
                Console.WriteLine("nums[{0}]: {1}", i, nums[i]); 
            } 
            Console.WriteLine("this won't be displayed"); 
        } 
 
        /* Can't catch an array boundary error with a 
        DivideByZeroException. */ 
        catch (DivideByZeroException) 
        { 
            // Catch the exception. 
            Console.WriteLine("Index out-of-bounds!"); 
        }  
         
        Console.WriteLine("After catch block."); 
    } 
} 

اررا ًطسُ ٍ  catch blockضَز  ًاهرتَط تاػج هی exceptionضَیس وِ هطرص ورزى  اگر ترًاهِ را اررا وٌیس هتَرِ هی

 ػازی هتَلف ضَز.صَرت غیر ترًاهِ تِ

Exception ضىلی هغلَب  زٌّس تا ذغاّا را تِ ّا تِ ضوا ارازُ هیhandle .ّای ولیسی  یىی از هسیت وٌیسexception 

handling ترای ًوًَِ، هخال زیر ػٌاصر  ی ترًاهِ تپرزازز. تَاًس تِ ّر ذغا پاسد زّس ٍ تِ اررای ازاهِ ایي است وِ هی

وٌس ٍ اگر ذغای تمسین تر صفر رخ زّس، یه  ی زیگر تمسین هی رایِیه آرایِ را تر ػٌاصر یه آ

DivideByZeroException زر ترًاهِ، ایي  ضَز. تَلیس هیexception  تٌْا تا گسارش یه پیغامhandle ضَز ٍ اررای  هی

  یاتس. ترًاهِ ازاهِ هی

 تِ هخال زیر زلت وٌیس:

using System; 
class ExcDemo 
{ 
    static void Main() 
    { 
        int[] numer = { 4, 8, 16, 32, 64, 128 }; 
        int[] denom = { 2, 0, 4, 4, 0, 8 }; 
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        for (int i = 0; i < numer.Length; i++) 
        { 
            try 
            { 
                Console.WriteLine(numer[i] + " / " + 
                denom[i] + " is " + 
                numer[i] / denom[i]); 
            } 
            catch (DivideByZeroException) 
            { 
                // Catch the exception. 
                Console.WriteLine("Can't divide by Zero!"); 
            } 
        } 
    } 
} 
 
/* Output 
  
4 / 2 is 2 
Can't divide by Zero! 
16 / 4 is 4 
32 / 4 is 8 
Can't divide by Zero! 
128 / 8 is 16 
  
*/ 

عَری  تِ runtimeی ضوا تِ یه ذغای  وِ لصس زاریس یه ػسز را تر صفر تمسین وٌیس، اررای ترًاهِ رٍ، ٌّگاهی از ایي

زّیس وِ ایي وار غیر هوىي است ٍ تِ اررای  رٍضی تویس ٍ هرتة یه پیغام را ًوایص هی یاتس تلىِ تِ ًاگْاًی پایاى ًوی

 پرزازیس. ی ترًاهِ هی ازاهِ

 exceptionتایس ًَع هتفاٍتی از  catchاها ّر  زاضتِ تاضیس. tryٍاتستِ تِ یه  catchتَاًیس تیطتر از یه  ضوا ّوچٌیي هی

 را تگیرز.

 تِ هخال زیر زلت وٌیس:

using System; 
class ExcDemo 
{ 
    static void Main() 
    { 
        // Here, numer is longer than denom. 
        int[] numer = { 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 }; 
        int[] denom = { 2, 0, 4, 4, 0, 8 }; 
 
        for (int i = 0; i < numer.Length; i++) 
        { 
            try 
            { 
                Console.WriteLine(numer[i] + " / " + 
                denom[i] + " is " + 
                numer[i] / denom[i]); 
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            } 
            catch (DivideByZeroException) 
            { 
                Console.WriteLine("Can't divide by Zero!"); 
            } 
            catch (IndexOutOfRangeException) 
            { 
                Console.WriteLine("No matching element found."); 
            } 
        } 
    } 
} 
 
/* Output 
  
4 / 2 is 2 
Can't divide by Zero! 
16 / 4 is 4 
32 / 4 is 8 
Can't divide by Zero! 
128 / 8 is 16 
No matching element found. 
No matching element found. 
  
*/ 

 زّس. ّای هرتثظ تِ ذَزش پاسد هی exceptionفمظ تِ  catchزّس، ّر  عَروِ ذرٍری ًطاى هی ّواى

اٍلیي  هغاتمت زارز. exceptionیه تا  ضَز تا هطرص ضَز وسام ّا از تاال تِ پاییي تررسی هی catchزر ول، لیست 

catch  وِ تاexception  ی  ٍ تمیِ ضسُهغاتمت زاضتِ تاضس ارراcatch ضًَس. ّا ًازیسُ گرفتِ هی 
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