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Wyj¡tki

1

Wprowadzenie

1.1

Rodzaje wyj¡tków

• Wyj¡tki niekontrolowane:

 S¡ wyj¡tkami pochodnymi od klas RuntimeException i Error.
 Nie musz¡ by¢ obsªugiwane.
• Wyj¡tki kontrolowane:

 Metody zgªaszaj¡ce te wyj¡tki musz¡ je jawnie wymieni¢ w swojej deklaracji w klauzuli
throws, tj.:
kwalifikator class NazwaKlasy throws NazwaKlasyWyjatkuKontrolowanego
{
// ...ciaªo klasy...
}

 Metody mog¡ zgªasza¢ tylko wyj¡tki wymienione w klauzuli throws lub wyj¡tki ich podklas.
 Odwoªania do takich metod wymagaj¡ jawnej obsªugi ewentualnie zgªaszanych wyj¡tków.
1.2

Obsªuga wyj¡tków

• Za pomoc¡ struktury

try-catch

try
{
// ...kod nadzorowany...
}
catch(NazwaKlasyWyjatku w)
{
// ...kod wykonywany przy wyst¡pieniu wyj¡tku...
}
finally
{
// ...kod zawsze wykonywany...
}

 Czªon f inally jest opcjonalny.
1

2

Programowanie obiektowe I

 Mo»e wyst¡pi¢ wi¦cej czªonów catch.
• Poprzez wymienienie wyj¡tku w klauzuli

throws metody, która wewn¡trz odwoªuje si¦ do
metody mog¡cej zgªosi¢ wyj¡tek i przesuni¦cie obsªugi wyj¡tku na wy»szy poziom do miejsca
gdzie zostaªa wywoªana metoda.

1.3

Tworzenie wªasnego wyj¡tku

• Utworzenie klasy wyj¡tku:

class NazwaKlasyWyjatku extends Exception
{
// ...ciaªo klasy...
}
• Zgªaszanie wyj¡tku:

thrown new NazwaKlasyWyjatku(argumenty);
1.4

Wybrane wyj¡tki wbudowane

Nazwa klasy
Opis
ArrayIndexOutOfBoundsException Bª¡d spowodowany odwoªaniem do nieistniej¡cego elementu tablicy
ArithmeticException
Bª¡d operacji arytmetycznej
NullPointerException
Bª¡d spowodowany pust¡ referencj¡
FileNotFoundException
Bª¡d przy otwieraniu pliku
NumberFormatException
Bª¡d konwersji ªa«cucha znaków na typ numeryczny

2

Zadania

2.1

Utwórz klas¦ Adres z polami przechowuj¡cymi informacj¦ o nazwie ulicy, numerze budynku, numerze mieszkania, kodzie pocztowym i miejscowo±ci. W programie powinien by¢ obsªugiwany wyj¡tek
wbudowany generowany przy transformacji numeru mieszkania na liczb¦ caªkowit¡. Poza tym konstruktor klasy powinien generowa¢ zdeniowany wyj¡tek bª¦dnego formatu kodu pocztowego (tj.
innego ni» xx-xxx ).
2.2

Utwórz klas¦ Pacjent z polami przechowuj¡cymi informacj¦ o imieniu, nazwisku i dacie ostatniej
wizyty (oddzielnie: dzie«, miesi¡c i rok). Konstruktor klasy oraz metoda ustawiaj¡ca dat¦ ostatniej
wizyty powinny generowa¢ zdeniowany wyj¡tek podania nieistniej¡cej daty.
2.3

Napisz program obrazuj¡cy obsªug¦ wyj¡tków:
•

ArrayIndexOutOfBoundsException,

•

ArithmeticException,

•

NullPointerException.

