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Week 4: Exceptions

Εβδοµάδα 4:
Εξαιρέσεις [Exceptions]
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Το πρόβληµα

• Τα προγράµµατα συχνά περιέχουν λάθη 
• Τα λάθη πρέπει να αντιµετωπιστούν 
• Ο χειρισµός (αντιµετώπιση) λαθών είναι δύσκολος

Παράδειγµα:
- ∆ιαίρεση µε το µηδέν
- δείκτες διανυσµάτων 
εκτός ορίων

Παράδειγµα:
- ∆ιαίρεση µε το µηδέν
- δείκτες διανυσµάτων 
εκτός ορίων
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Εξαιρέσεις χρόνου-εκτέλεσης [runtime exceptions]

• Μερικές εντολές µπορεί να µην εκτελεστούν επιτυχώς
• Εάν δεν είναι επιτυχείς, τότε

«δηµιουργούν µία εξαίρεση» [throw an exception]
• Οι εξαιρέσεις µπορεί να παραχθούν σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγµή 

• Οι εξαιρέσεις διακόπτουν την ροή  εκτέλεσης του 
προγράµµατος 

• Οι εξαιρέσεις χρησιµοποιούνται για την αναφορά λαθών
• Οι εξαιρέσεις  µπορεί να γίνουν αντιληπτές («να 
συλληφθούν») [can be caught]
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∆ηµιουργία εξαιρέσεων [throwing exceptions]

• Τα προγράµµατα µπορεί να δηµιουργήσουν τις 
δικές τους εξαιρέσεις µε σκοπό να αναφέρουν 
προβλήµατα

public void remove(int elementNumber)
throws Exception

{
if(elementNumber < 0 || elementNumber > count)
{

throw new Exception();
}
...

}
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Ο όρος “throws”
• Οι µέθοδοι που δηµιουργούν εξαιρέσεις πρέπει να 
δηλώσουν τις εξαιρέσεις αυτές στην «υπογραφή» 
τους [signature]

public void remove(int elementNumber)
throws Exception

{
if(elementNumber < 0 || elementNumber > count)
{

throw new Exception();
}
...

}
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Η κλάση Exception
• Οι εξαιρέσεις είναι αντικείµενα (στιγµιότυπα της 
κλάσης Exception ή των υποκλάσεων της)

public Exception()
Constructs an Exception with no specified detail message.

public Exception(String s)
Constructs an Exception with the specified detail message.
Parameters:

s - the detail message.

Από τις ιστοσελίδες τεκµηρίωσης:
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Η ιεραρχία των εξαιρέσεων

ThrowableThrowable

ErrorError

RuntimeExceptionRuntimeException

ExceptionException

MyExceptionMyException
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Η ιεραρχία των εξαιρέσεων (συνέχεια)

• Η κλάση Throwable περιλαµβάνει τα λάθη [errors]
και τις εξαιρέσεις [exceptions]

• Σε αντίθεση µε τις εξαιρέσεις, τα λάθη «δεν µπορεί 
ποτέ να γίνουν αντιληπτά»

• Οι εξαιρέσεις που ανήκουν στην κλάση 
RuntimeException (και τις υποκλάσεις της) δεν 
χρειάζεται να δηλωθούν σε τµήµα  «throws»
(επόµενο slide)

• Οι εξαιρέσεις που δηλώνονται από τους χρήστες, 
πρέπει να κληρονοµούν από την κλάση Exception
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Ελεγχόµενες και µη ελεγχόµενες εξαιρέσεις

Ορολογία:
• Οι περισσότερες εξαιρέσεις είναι ελεγχόµενες
εξαιρέσεις και πρέπει να δηλώνονται σε ένα τµήµα 
throws. 

• Μη ελεγχόµενες εξαιρέσεις µπορεί να 
δηµιουργηθούν οποιαδήποτε στιγµή και δεν 
χρειάζεται να έχουν δηλωθεί. 

• Οι µη ελεγχόµενες εξαιρέσεις υλοποιούνται στην 
Java µέσω της κλάσης RuntimeException.

• Για τον χειρισµό λαθών, οι χρήστες πρέπει πάντα να 
χρησιµοποιούν ελεγχόµενες εξαιρέσεις.

[Checked vs. unchecked exceptions]
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Παροχή περισσοτέρων πληροφοριών
• Συνήθως, θέλουµε να δώσουµε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε το λάθος που προέκυψε

public void remove(int elementNumber)
throws Exception

{
if(elementNumber < 0 || elementNumber > count)
{

throw new Exception("element number out of range");
}
...

}
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Η δηµιουργία των «δικών µας» εξαιρέσεων

class NumberOutOfRangeException extends Exception
{

/**
* Create a new exception with the illegal number
* as an argument.
*/

NumberOutOfRangeException(int number)
{

super("The number " + number + " is out of range");
}

}

Οι «δικές µας» εξαιρέσεις [custom
exceptions] δηλώνονται ως 

υποκλάσεις της κλάση Exception

Οι «δικές µας» εξαιρέσεις [custom
exceptions] δηλώνονται ως 

υποκλάσεις της κλάση Exception
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Η δηµιουργία των «δικών µας» εξαιρέσεων
public void remove(int elementNumber)

throws Exception
{

if(elementNumber < 0 || elementNumber > count)
{

throw new NumberOutOfRangeException(elementNumber);
}
...

}

Οι «δικές µας» εξαιρέσεις µπορεί
• να αποθηκεύουν επιπρόσθετες πληροφορίες
• να χρησιµοποιηθούν στον χειρισµό άλλων εξαιρέσεων 
(λεπτοµέρειες αργότερα…)
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Το πρόβληµα

• Τις περισσότερες φορές δεν θέλουµε µόνο να 
αναφέρουµε τα προβλήµατα. Επιθυµούµε να τα 
αποκαταστήσουµε! 

• Το πρόγραµµα, ως οντότητα, δεν πρέπει να 
σταµατήσει τη λειτουργία του.
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Η «σύλληψη» των εξαιρέσεων [Catching exceptions]

• Οι εξαιρέσεις µπορεί να συλληφθούν.

method1:
call method2
catch exception
handle it method2:

detects error
throws exception
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“try” και “catch”

...
int itemNumber = getInputFromUser();
try
{

database.remove(itemNumber);
}
catch (Exception exc)
{

System.out.println("an error occurred: " + exc);
}
...
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Χειρισµός διαφόρων τύπων εξαιρέσεων

...
int itemNumber = getInputFromUser();
try
{

database.remove(itemNumber);
}
catch (NumberOutOfRangeException exc)
{

System.out.println("an error occurred: " + exc);
}
...
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“try” και “finally”
public void someMethod()
{

....

....
try
{

// some code
}
finally
{

// clean up
}
....
....

}

Εκτελείται πάντοτε!
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Παράδειγµα
public boolean searchFor(String file, String word)

throws StreamException
{

Stream input = null;
try
{

input = new Stream(file);
while(!input.eof())

if(input.next() == word)
return true;

return false;
}
finally
{

if(input != null)
input.close();

}
}

Μπορεί να 
δηµιουργήσουν 
εξαιρεση
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“finally”

• Το finally-τµήµα πάντοτε εκτελείται µετά το 
try-τµήµα, ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον 
οποίο το try-τµήµα τερµατίστηκε.

• Το finally-τµήµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για να εγγυηθεί τον οµαλό τερµατισµό µιας 
σύνθετης λειτουργίας [to clean up after an 
operation]

• Το finally-τµήµα πάντοτε εκτελείται µετά το 
try-τµήµα, ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον 
οποίο το try-τµήµα τερµατίστηκε.

• Το finally-τµήµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για να εγγυηθεί τον οµαλό τερµατισµό µιας 
σύνθετης λειτουργίας [to clean up after an 
operation]


