زنگ سیشارپ – قسمت چهل و ششم
ًَضتِی هسؼَز زرٍیطیاى

لیٌه هستمین ایي هغلة زر ٍبتارگت

زر لسوتّای لثل تا یىی از هْنتریي ترصّای سیضارج ،interface ،آضٌا ضسیس .زر ایي لسوت تِ هثحج تسیار هْن
 exception handlingوِ یه سیستن ذغاگیری تسیار لسرتوٌس زر سیضارج است ،هیپرزازین.

Exception Handling

یه  exceptionذغایی است وِ زر ( runtimeزهاى اررا) اتفاق هیافتس .تا استفازُ از زیرسیستن
زر سیضارج ،ضوا هیتَاًیس از یه رٍش وٌترل ضسُ ٍ سازهاىیافتِ ،ذغاّای

runtime

را

exception-handling
handle

وٌیس .یىی از

هسیتّای اصلی  exception handlingایي است وِ تِعَر ذَزوار ذغاگیری را اًزام هیزّس ٍ ایي زرصَرتی است وِ
پیص از تٍِرَز آهسى ایي ٍیژگی زر ترًاهًَِیسی ،تایس ذَزتاى ذغاگیری را اًزام هیزازیس وِ ّن ذستِوٌٌسُ ٍ ّن
هستؼس ذغا تَز.

Exception handling

یه تالن وس (وِ

exception handler

ًاهیسُ هیضَز) تؼریف هیوٌس وِ

ٌّگام ترٍز ذغا تِصَرت ذَزوار اررا هیضَز .تٌاترایي زیگر ًیازی ًیست وِ تِصَرت زستی هَفك تَزى یا ػسم هَفك
تَزى ّر لسوت از ترًاهِ را تررسی وٌیس .اگر یه ذغا زر  runtimeتٍِرَز آیس تَسظ

exception handler

تررسی

ذَاّس ضس .سیضارج ّ exceptionای استاًسارز را ترای ذغاّای رایذ زر یه ترًاهِ (هاًٌس ذغاّای ٍ divide-by-zero
 )index-out-of-rangeتؼریف هیوٌس وِ ایي هَضَع یىی زیگر از زالیل اّویت  exception handlingایي است.

کالس

System.Exception

زر سیضارج،

exception

ّا تَسظ والسّا ارائِ هیضًَسّ .وِی والسّای

زاتًت ترای ذغاگیری) تایس از والس

Exception

exception

هطتك ضًَس وِ ذَزش ترطی از

(هخل والسّای استاًسارز

System namespace

است.

تٌاترایي ّوِی ّ exceptionا زیروالس ّ Exceptionستٌس.
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یىی از زیروالسّای هْن  ،Exceptionوالس
exception

ّای از پیص تؼریف ضسُ زر

SystemException

System namespace

است وِ هطرصوٌٌسُی

است .والس

SystemException

base class

ترای

چیسی را تِ والس

ً Exceptionویافسایس تلىِ فمظ زر صسر زًزیرُی ّ exceptionای استاًسارز زاتًت فرینٍرن لرار هیگیرز.
زاتًت فرینٍرن ّ exceptionای تَوار ) (built-inتسیار زیازی را تؼریف هیوٌس وِ از  SystemExceptionارثتری
هیوٌٌس .ترای هخالٌّ ،گاهیوِ ذغای تمسین تر صفر رخ هیزّس ،یه

exception

از ًَع

DivideByZeroExcepion

تٍِرَز هیآیس .تِزٍزی هتَرِ ذَاّیس ضس وِ چگًَِ والسّای  exceptionذَزتاى را تا ارثتری از والس

Excepion

تٌَیسیس.

اصول Exception Handling

 Exception handlingزر سیضارج تَسظ چْار ولوِولیسی  finally ٍ throw ،catch ،tryهسیریت هیضَز .ایيّا یه
زیرسیستن هرتثظ را تٍِرَز هیآٍرًس وِ استفازُ از ّروسام ،اضارُ تِ استفازُ از زیگری زارز .زر عَل تررسی هثحج
exception handling

ّر وسام از ولوات ولیسی تا رسییات تَضیح زازُ ذَاٌّس ضس اها ًگاّی هرتصر تِ ٍظایف

ّروسام هیتَاًس زر ایيرا هفیس ٍالغ ضَز.
آى لسوت از ذظ وسّای ترًاهِ وِ لصس زاریس ذغاّای ( )exceptionsآى را تررسی وٌیس ،زرٍى

try block

لرار

هیگیرًس .اگر یه  exceptionزرٍى  try blockرخ زّس ،ایي ( exceptionتِ اصغالح) پرتاب ) (throwهیضَز .وس ضوا
هیتَاًس ایي

exception

را زر لسوت

catch block

زریافت ٍ تِ رٍضی هٌغمی آى را

handle

وٌس.

Exception

ّای

استاًسارز سیستن ،ذَزضاى تِصَرت ذَزوار  throwهیضًَس اها ترای  throwورزى یه  exceptionتِصَرت زستی تایس
از ولوِولیسی

throw

استفازُ وٌیسّ .ر وسی وِ زر ًْایت تحت ّر ضرایغی تایس اررا ضَز زر لسوت

finally block

لرار هیگیرز.

استفاده از  tryو catch
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زر للة

exception handling

ولوات ولیسی

try

ٍ

catch

لرار زارًس .ایي ولوات ولیسی تا ّن وار هیوٌٌس ٍ ضوا

ًویتَاًیس یه  catchتسٍى  tryزاضتِ تاضیس.
فرم ولی تلَن  try/catch exception-handlingتِضىل زیر است:

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

زر ایيراًَ ExcepType ،ع  exceptionای هیتاضس وِ رخ زازُ استٌّ .گاهیوِ یه  exceptionپرتاب هیضَز ،تَسظ
رسء

catch

هرتثظ تا ذَزش گرفتِ ضسُ ٍ سپس

exception

زر آى لسوت تا یه رٍش هٌغمی

handle

هیضَز.

ّواىعَر وِ فرم ولی  try/catchزر تاال ًطاى هیزّس ،تیطتر از یه رسء  catchهیتَاًس تِ ٍ tryاتستِ تاضس .زر ٍالغ ًَع
 exceptionهطرص هیوٌس وِ وسام  catchتایس اررا ضَز .از ایيرٌٍّ ،گاهیوِ یه  exceptionتا یه  catchهغاتمت
زاضت ،فمظ ّواى

catch

اررا هیضَز ٍ تمیِی

catch

ّا ًازیسُ گرفتِ هیضًَسٌّ .گاهیوِ یه

exception

گرفتِ

هیضَز ،هتغیر  ،exObهمسار آى را زریافت هیوٌس.
زر ٍالغ ،هطرص ورزى
exception object

variable( exOb

 )exceptionاذتیاری است .اگر

exception handler

ًساضتِ تاضس (وِ اغلة تِ ّویي صَرت است)ً ،یازی تِ هطرص ورزى

ًیازی تِ زسترسی تِ

exOb

ًیست ٍ هطرص

ورزى ًَع  exceptionتِ تٌْایی وفایت هیوٌس .تِ ّویي زلیل ،اوخر هخالّایی وِ زر ایيرا هیتیٌیس فالس ّ exObستٌس.
ًىتِی هْن ایي است وِ اگر ّیچ
catch

exception

ای پرتاب ًطَز،

try block

ّای ٍاتستِ تِ آى ًازیسُ گرفتِ هیضًَس ٍ اررا از آذریي

catch

تِصَرت هؼوَل اررا ذَاّس ضس ٍ ّوِی

تِ تؼس ازاهِ هییاتس .تٌاترایي تٌْا زهاًی یه

 catchاررا هیضَز وِ یه  exceptionپرتاب ضسُ تاضس.
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 اگر لصس زسترسی تِ ذارد از حس، ّواىعَر وِ هیزاًیس.استفازُ وٌین

try/catch

هخال زیر ًطاى هیزّس وِ چگًَِ از

 تِعَر ذَزوار یه، ٌّگاهیوِ ایي ذغا رخ هیزّس.یه آرایِ را زاضتِ تاضیس تا پیغام ذغا رٍتِرٍ هیضَیس
. پرتاب هیضَز،) استاًسارزِ تؼریف ضسُ زر زاتًت فرینٍرن استexception  (وِ یهIndexOutOfRangeExeption
: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 همسارزّی۹  صفر تاindex  سؼی زارز تا ازfor  اها حلمِی. ػٌصر است۴  تاint  آرایِای از رٌسnums ِزلت وٌیس و
. رخ زّسIndexOutOfRangeException وٌس وِ ایي وار تاػج هیضَز تا
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ترًاهِی تاال چٌس ًىتِی ولیسی را زر هَرز ً exception handlingطاى هیزّس .وسّایی وِ لصس هاًیتَر ورزى آىّا را
زاریس زر یه  try blockلرار هیگیرًسٌّ .گاهیوِ یه  exceptionرخ هیزّس ،ایي  exceptionتِ تیرٍى از
پرتاب ضسُ ٍ تَسظ

catch

گرفتِ هیضَز .زر ایي لحظِ ،وٌترل ترًاهِ تِ

catch block

زازُ ضسُ ٍ

try block

try block

تِ پایاى

هیرسس .ایي تساى هؼٌاست وِ  catch blockفراذَاًی ًویضَز تلىِ ازاهِی اررای ترًاهِ تِ  catch blockزازُ هیضَز .تِ
ّویي زلیل است وِ ػثارت  this won’t be displayedتؼس از حلمِی ّ forیچگاُ ًوایص زازُ ًرَاّس ضس .تؼس از ایيوِ
اررای

catch block

تِ پایاى رسیس ،اررای ترًاهِ از ذظ وسّای تؼس از

catch block

ازاهِ ذَاّس یافت تٌاترایي ایي

ٍظیفِی  exception handlerضواست وِ هطىل رخ زازُ را ترعرف وٌس تا ترًاهِ تا هَفمیت ازاهِ یاتس.
زلت وٌیس وِ زر لسوت
exception

catch

(وِ زر ایيرا ًَع آى،

از

exception variable

استفازُ ًىرزُاین .زر ػَض ،تٌْا هطرص ورزى ًَع

IndexOutOfRangeException

است) وفایت هیوٌسّ .واىعَر وِ پیصتر شور

ضس exception variable ،تٌْا زهاًی هَرز ًیاز است وِ ترَاّیس تِ  exception objectزسترسی زاضتِ تاضیس.
handler

زر تؼضی هَارز هیتَاًس از همسار

exception object

استفازُ وٌس اها زر تیطتر هَارز تٌْا وافی است وِ تساًیس یه

exception

ترای تسست آٍرزى اعالػات تیطتر زر هَرز ،error

exception

رخ زازُ است .تٌاترایي ًٌَضتي

exception

 variableزر  exception handlerغیرهؼوَل ًیست ٍ واهالً صحیح است.
ّواىعَر وِ تَضیح زازُ ضس ،اگر ّ try blockیچگًَِ  exceptionای را ً throwىٌسّ ،یچوسام از ّ catch blockا اررا
ًطسُ ٍ ترًاهِ از ازاهِی آذریي  catchاررا هیضَز .ترای احثات ایي هَضَع ،زر ترًاهِ لثل ،حلمِی  forرا تِصَرت زیر
تٌَیسیس:
{ )for(int i=0; i < nums.Length; i++

اوٌَى زیگر حلمِ از حس آرایِی  numsفراتر ًویرٍز ٍ ػوالً ّیچگًَِ  exceptionای ً throwطسُ ٍ  catch blockاررا
ًرَاّس ضس.
ّوِی وسّای لاتل اررا زر
exception

تَسظ یه

try block

ترای ایيوِ هطرص ضَز

هوىي است تؼس از فراذَاًی یه هتس وِ زر
method

exception

try block

ٍرَز زارز یا ذیر ،تررسی هیضًَس .ایي

ٍرَز زارز ،رخ زّس .یه

exception

پرتاب ضسُ

وِ از زرٍى یه  try blockفراذَاًی ضسُ است ،هیتَاًس تَسظ ّواى  try blockگرفتِ ضَز .الثتِ

تِضرعی وِ هتس ،ذَزش  exceptionرا ًگیرز.
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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 وexception ، فراذَاًی ضسُ استtry block  از زرٍى یهGenException() ِ تِ زلیل ایيو،ّواىعَر وِ تیاى ضس
 زلت وٌیس وِ اگر ایي.هیضَز

(catch)

ِگرفت

Main()

 زرٍى هتس،)ًطسُ است

catch

ٍ( ُزرٍى هتس تٍِرَز آهس

. فرستازُ ًویضسMain()  زیگر تِ هتس، گرفتِ ضسُ تَزGenException()  زرٍى هتسexception
ِ یه هسیت هْن زارز ٍ آى ّن ایي است و، ّواىعَر وِ زر هخالّای لثل زیسیس،ّای استاًسارز
 تایس تَسظ لسوتی از،پرتاب هیضَز

exception
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exception

گرفتي

 ٌّگاهیوِ یه.ترًاهِی ضوا زیگر تِصَرت غیرػازی پایاى ًوییاتس
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ِ گرفتruntime system  تَسظexception  ایي، را ًگیرزexception  اگر ترًاهِ ضوا یه، تِعَر ولی.وس گرفتِ ضَز
. ذغا را گسارش هیزّس ٍ ترًاهِ را هیتٌسزruntime system ِ هطىل ایيراست و.ذَاّس ضس
: استفازُ ًطسُ است زلت وٌیسexception handling تِ 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()
*/

 ترًاهِ از ازاهِی اررا تاز هیایستس ٍ پیغام ذغایی را تِ ضوا،اگر ترًاهِی تاال اررا وٌیس هیتیٌیس وِ تؼس از رخ زازى ذغا
 اگرچِ ایيچٌیي پیغام ذغایی زر. زارزunhandled Exception ًطاى هیزّس ٍ حاوی از آى است وِ ترًاهِی ضوا یه
 پس. ًویتَاًس رالة تاضس،ورزى هیتَاًس هفیس تاضس اها ایيوِ تمیِ ًیس تتَاًٌس ایي پیغام را هطاّسُ وٌٌس

debug

ٌّگام

. وٌسhandle  ّایص راexception  ذَزش،تْتر است وِ ترًاهِی ضوا
ِ تغاتك زاضتcatch هطرص ضسُ زر
پرتاب هیضَز اها زر لسوت
.) استbuilt-in ّای

exception

پرتاب ضسُ تایس تا ًَع

IndexOutOfRangeException

exception

(یىی زیگر از

از ًَع

exception

exception

DivideByZeroException

 ًَع،ّواىعَر وِ پیصتر شور ضس

 ترای هخال زر ترًاهِی زیر یه.تاضس

،ُهطرص ضس

exception

 ًَع،catch

. گرفتِ ًطسُ ٍ ترًاهِ تِضىل غیرػازی پایاى هییاتسexception  ایي، رخ هیزّسexception ٌِّگاهیوِ و
// 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 ًطسcatch block  ًاهرتَط تاػج هیضَزexception اگر ترًاهِ را اررا وٌیس هتَرِ هیضَیس وِ هطرص ورزى
.ترًاهِ تِصَرت غیرػازی هتَلف ضَز
exception

 یىی از هسیتّای ولیسی.وٌیس

handle

ّا تِ ضوا ارازُ هیزٌّس تا ذغاّا را تِضىلی هغلَب

 هخال زیر ػٌاصر،ًَِ ترای ًو.ایي است وِ هیتَاًس تِ ّر ذغا پاسد زّس ٍ تِ اررای ازاهِی ترًاهِ تپرزازز

Exception
handling

 یه،یه آرایِ را تر ػٌاصر یه آرایِی زیگر تمسین هیوٌس ٍ اگر ذغای تمسین تر صفر رخ زّس
 هیضَز ٍ اررایhandle  تٌْا تا گسارش یه پیغامexception  ایي،ِ زر ترًاه. تَلیس هیضَزDivideByZeroException
.ترًاهِ ازاهِ هییاتس
: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 };

زنگ سیشارپ – قسمت چهل و ششم

Page 8

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
*/

 تِعَریruntime  اررای ترًاهِی ضوا تِ یه ذغای، ٌّگاهیوِ لصس زاریس یه ػسز را تر صفر تمسین وٌیس،ٍاز ایير
ًاگْاًی پایاى ًوییاتس تلىِ تِرٍضی تویس ٍ هرتة یه پیغام را ًوایص هیزّیس وِ ایي وار غیر هوىي است ٍ تِ اررای
.ازاهِی ترًاهِ هیپرزازیس
exception

 تایس ًَع هتفاٍتی ازcatch  اها ّر. زاضتِ تاضیسtry  ٍاتستِ تِ یهcatch ضوا ّوچٌیي هیتَاًیس تیطتر از یه
.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.
*/

. ّای هرتثظ تِ ذَزش پاسد هیزّسexception ِ فمظ تcatch  ّر،ّواىعَروِ ذرٍری ًطاى هیزّس
 اٍلیي.هغاتمت زارز

exception

ّا از تاال تِ پاییي تررسی هیضَز تا هطرص ضَز وسامیه تا

catch

 لیست،زر ول

. ّا ًازیسُ گرفتِ هیضًَسcatch  هغاتمت زاضتِ تاضس اررا ضسُ ٍ تمیِیexception  وِ تاcatch

.ولیِ حمَق هازی ٍ هؼٌَی ترای ٍبسایت ٍبتارگت هحفَػ است
.استفازُ از ایي هغلة زر سایر ٍبسایتّا ٍ ًطریات چاپی تٌْا تا شور ٍ زرد لیٌه هٌثغ هزاز است
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