وٌضم المواضٌع التالٌة:
معالجة األخطاء
تنقٌح األخطاء فً برنامجك
االستثناءات  Exceptionsاصطٌاد األخطاء ومعالجتها

ِعبٌجت األخطبء
ِتى نستخذَ ِعبٌجبث األخطبء
ٌمكنك استخدام معالجات األخطاء فً أي وضع ٌولد احتمال لحدوث خطؤ ٌوقف تنفٌذ البرنامج سواء كان ذلك الخطؤ متوقعا أم غٌر
متوقع .وبشكل عام تستخدم معالجات األخطاء إلدارة أحداث خارجٌة قد تإثر على مسار تنفٌذ البرنامج كفشل فً الوصول للشبكة أو قرص
مضغوط غٌر موجود أو طابعة أو ماسح ضوئً غٌر مشغلٌن مثال ومن هذه المشاكل المحتملة التً تحتاج إلى معالجات أخطاء:
مشكلة فً المخدمات أو تجهٌزات االتصال
 شبكة/انترنت
عدم القدرة على إنشاء اتصال أو تنفٌذ استعالم أو أن قاعدة البٌانات تعٌد خطؤ ما
 قواعد بيانات
قرص غٌر مهٌؤ أو مهٌؤ بصورة غٌر صحٌحة أو قرص قابل لإلزالة غٌر مدخل بشكل جٌد
 سواقات األقراص
 أو قطاعات تالفة أو حتى قرص ملئ
مسار خاطئ أو غٌر صحٌح
 مشاكل المسارات
طابعة مطفؤة أو بدون ورق أو غٌر متوفرة لسبب ما
 مشاكل الطابعة
مكونات أو مكتبات ٌعتمد علٌها ملف للتنفٌذ ناقصة أو غٌر منصبة بصورة صحٌحة أو
 مشاكل برمجيات
 وجود تعارض أو عدم توافقٌة بٌن بعض المكتبات
البرنامج ٌحاول القٌام بعملٌة غٌر مسموحة أو أن المستخدم الذي ٌشغل البرنامج ال ٌمتلك
 مشاكل أمان
 الصالحٌات الكافٌة إلتمام تنفٌذ العملٌة
مصادر نظام غٌر كافٌة
 مشاكل ذاكرة
مشاكل فً تبادل البٌانات مع حافظة وٌندوز
 مشاكل الحافظة
مشاكل صٌغة أو مشاكل منطقٌة لم ٌستطع المترجم كشفها
 مشاكل منطقية

وتٍت Try … Catch
 Try … Catchحٌث ٌمكنك كتابة عبارة  Tryضمن إجراء معالجة
كتلة الكود التً تستخدم لمعالجة أخطاء زمن التنفٌذ تدعى
الحدث قبل الكود الذي تتوقع أن ٌولد مشكلة وتلٌها مباشرة عبارة  Catchفإن حدث خطؤ فً زمن التنفٌذ فٌتم تنفٌذ مجموعة من العبارات
ضمن كتلة  Catchثم ستنفذ مجموعة من العبارات االختٌارٌة فً كتلة  Finallyكما ٌمكن فً بعض الحاالت تعشٌش عدة بلوكات … Try
 Catchداخل بعضها و تكون الصٌغة العامة لكتلة Try … Catch

Try
Statements that might produce a run-time error
انؼجبساد انًًكٍ أٌ رٕنذ خطأ
Catch
Statements to run if a run-time error occurs
انؼجبساد انز ٙرُفز ف ٙزبنخ زذٔس خطأ
Finally
Optional statements to run whether an error occurs or not
ػجبساد اخزٛبسٚخ سزُفز إٌ زذس خطأ أو ال
End Try
حٌث تشكل عبارة  Tryبداٌة تعرٌف معالجة الخطؤ فً حٌن أن العبارات  Tryو  Catchو  End Tryهً عبارات إجبارٌة والعبارة Finally
اختٌارٌة .وٌدعى الكود المتواجد بٌن عبارتً  Tryو  Catchبالكود المحمً بسبب أن أخطاء زمن التنفٌذ المتولدة ضمن ذلك الكود ال تتسبب
فً توقف البرنامج عن العمل
فمثال إن حاولنا فتح ملف صورة وتحمٌله فً صندوق الصورة ٌمكننا وضع ذلك الكود ضمن كتلة  Try … Catchوذلك لحماٌة البرنامج من
األخطاء التً قد تحدث فً زمن التنفٌذ

Try
_ = PictureBox1.Image
)"System.Drawing.Bitmap.FromFile("D:\FileOpen.bmp
Catch

MsgBox("Please insert the disk in drive D")
End Try
Try … Catch والمثال التالً ٌبٌن لنا كٌفٌة تعشٌش كتل

Try
PictureBox1.Image = _
System.Drawing.Bitmap.FromFile("D:\FileOpen.bmp")
Catch
MsgBox("Please insert the disk in drive D, Then Click Ok")
Try
PictureBox1.Image = _
System.Drawing.Bitmap.FromFile("D:\FileOpen.bmp")
Catch
MsgBox("File Load feature disabled")
End Try
End Try

Err اٌغرض
 بنسخته المحدثة بمعلومات مفصلة لمعالجةErr
من األغراض الموروثة المفٌدة الباقٌة من نسخ فٌجول باٌزٌك السابقة الغرض
Exception
األخطاء لكل خطؤ زمن تنفٌذ ٌحدث فً البرنامج ومع ذلك هناك طرق أحدث إلدارة األخطاء فً الفرٌموورك مثل الغرض
Err.Number التنفً فالخاصٌة
ذ
 الخصائص األكثر إفادة لتحدٌد أخطاء زمنErr.Description  وErr.Number القوي وتشكل الخصائص
 تحتوي على رسالة قصٌرة تطابق رقمErr.Description تحتوي على رقم الخطؤ الخاص بآخر خطؤ زمن تنفٌذ حدث مإخرا والخاصٌة
ًالخطؤ الذي حدث مإخرا وتلك الخاصٌتان تمكناك من التعرف على األخطاء التً حدثت مإخرا وتحدٌد االستجابة المناسبة لها وقد تعط
 ولكن إنErr.Clear
المستخدم رسالة عن كٌف ٌمكن أن ٌتصرف فً حالة حدوث خطؤ معٌن كما ٌمكنك تفرٌغ الخطؤ بواسطة الطرٌقة
 إال إن حدث خطؤCatch  فٌصبح من غٌر الضروري تفرٌغ الخطؤ ألنه ال ٌتم الدخول إلى كتلةCatch  داخل كتلةErr استخدمت الغرض
Err والمثال التالً ٌتعرف على عدة أخطاء زمن التنفٌذ باستخدام الغرض

Try
PictureBox1.Image = _
System.Drawing.Bitmap.FromFile("D:\FileOpen.bmp")
Catch When Err.Number = 53 'If File Not Found Error
MsgBox("Check pathname and disk drive")
Catch When Err.Number = 7 'If File Out Of Memory Error
MsgBox("Is this really a bitmap", , Err.Description)
Catch
MsgBox("Problem loading file", , Err.Description)
End Try

Exit Try اٌعببرة
 المؤلوفة حٌث باستخدامها تخرج كلٌاExit Sub  وExit For  بشكل مشابه للعباراتTry … Catch وهً تستخدم للخروج من كتلة
 الباقٌةTry … Catch  تجعلك تقفز فوق بقٌة عباراتExit Try  موجودا فسٌتم تنفٌذه ولكن عبارةFinally  ولكن إن كان قسمTry من كتلة

Try
If PictureBox1.Enabled = False Then Exit Try
PictureBox1.Image = _
System.Drawing.Bitmap.FromFile("D:\fileopen.bmp")
Catch
Retries +=1
If Retries <= 2 Then
MsgBox("Please insert the disc in drive D")
Else

)"MsgBox("File Load feature disabled
Button1.Enabled = False
End If
End Try

ِمبرنت ِعبٌجبث األخطبء ِع اٌتمنيبث اٌذفبعيت ٌٍبرِجت
استخدام معالجات األخطاء لٌست الطرٌقة الوحٌدة لحماٌة برنامجك من حدوث أخطاء زمن التنفٌذ فقطعة الكود التالٌة تستخدم
الطرٌقة  File.Existsفً مجال األسماء  System.IOفً مكتبة فئات الفرٌموورك للتؤكد من أن الملف موجود فعال قبل محاولة فتحه
If file.Exists("D:\fileopen.bmp") Then
_ = PictureBox1.Image
)"System.Drawing.Bitmap.FromFile("D:\fileopen.bmp
Else
)"MsgBox("Cannot find fileopen.bmp on drive D.
End If
فً الكود السابق ال تعتبر عبارة  Ifمعالج خطؤ حقٌقً ألنها ال تستطٌع منع خطؤ زمن التنفٌذ من إٌقاف تنفٌذ البرنامج وبدال عن ذلك فطرٌقة
التحقق هذه التً ٌستخدمها بعض المبرمجٌن تدعى بالبرمجة الدفاعٌة .فهً تستخدم وظٌفة مفٌدة فً مكتبة فئات الفرٌموورك للتؤكد من العملٌة
التً ستجري على الملف قبل محاولة فتحه الفعلٌة .وفً هذه الحالة خاصة فالتؤكد من وجود الملف باستخدام الطرٌقة  File.Existsهً أسرع
من انتظار فٌجول باٌزٌك إلطالق االستثناء واستعادته من خطؤ زمن التنفٌذ باستخدام معالجات األخطاء.
وهنا ٌظهر لدٌنا سإال :متى ٌجب علٌنا استخدام طرٌقة البرمجة الدفاعٌة ومتى ٌجب علٌنا استخدام معالجات األخطاء؟ وٌكون الجواب هو أنه
ٌجب علٌك استخدام مزٌج من الطرٌقتٌن فً كودك حٌث تكون طرٌقة البرمجة الدفاعٌة هً األكثر فعالٌة لمعالجة المشاكل المحتملة .وكما
ذكرنا سابقا فالطرٌقة  File.Existsأسرع من بلوك  Try … Catchلمعالجة األخطاء لذا فمن المنطقً استخدام تقنٌة البرمجة الدفاعٌة من أجل
األخطاء التً تتوقع حدوثها بشكل متكرر واستخدام التراكٌب الخاصة بمعالجة األخطاء إذا كان لدٌك أكثر من شرط لفحصه وترٌد تزوٌد
مستخدم برنامجك بعدد من الخٌارات كاستجابة لذلك الخطؤ كما تمكنك من معالجة األخطاء التً قد ال تتوقعها.

تنميح األخطبء في برنبِجهDebugging Your Application ,
عند تطوٌر تطبٌق ما ٌواجه المبرمج مشاكل وأخطاء تظهر أثناء التنفٌذ أو الترجمة وتنقسم هذه األخطاء إلى عدة أنواع :خطؤ بالصٌغة وهذا
ٌسهل اكتشافه حٌث لن ٌقوم الـ  Compilerبترجمة المشروع وتنفٌذه إن وجد خطؤ من هذا النوع وقد تعترض علٌه بٌئة التطوٌر أثناء كتابتك
لشفرة البرنامج  -خط أحمر تحت العبارة  -وأخطاء وقت التنفٌذ وهذه أخطاء طارئة تحدث أثناء تنفٌذ البرنامج وٌجب مراقبتها فً الشٌفرة
وهنا نستخدم عبارة  Try ... Catchلحصر تلك األخطاء وتجاوزها مثل عندما ٌحاول البرنامج فتح ملف قد ٌكون غٌر متوفر للفتح ألسباب
متعددة مرتبطة ببٌئة التشغٌل ونوع آخر وهً أخطاء منطقٌة فً الكود حٌث تالحظ أن صٌغة األوامر صحٌحة ولكن البرنامج ال ٌقوم بالعمل
كما ٌجب ففً هذه الحالة طرق تجاوز النوعٌن السابقٌن من المشاكل لن تفٌدك وستضطر الستخدام أدوت التنقٌح  Debugging toolsلحصر
وتصحٌح تلك المشاكل وفٌما ٌلً بعض النقاط التً تساعدك على استخدام هذه األدوات لتجاوز المشاكل من النوع األخٌر
ٌمكنك وضع نقاط التوقف  Break Pointsإلٌقاف تنفٌذ البرنامج عند سطر معٌن وٌمكن بعد التوقف متابعة تنفٌذ البرنامج باستخدام F11
للمتابعة سطر سطر أو  F5لمتابعة تنفٌذ البرنامج حٌث ٌمكن وضع نقاط التوقف أو إزالتها باختٌار البند  Toggle Breakpointsمن قائمة
 Debugأو ضغط المفتاح  F9أو النقر على الهامش الرمادي بجانب السطر المراد التوقف عنده وتظهر دائرة حمراء بجانب السطر داللة
على وضع نقطة التوقف عنده
لتشغٌل البرنامج مع التنقٌح اختر  Start Debuggingمن قائمة  Debugأو اضغط  F5ولتشغلٌه بدون تنقٌح اختر Start Without
 Debuggingأو اضغط Ctrl+F5
ٌمكنك ضغط المفتاح  F11لبدء البرنامج مع التنقٌح سطر سطر
اضغط  F11سترى أنك قد انتقلت ألول سطر كود سٌتم تنفٌذه ولمتابعة تنفٌذ البرنامج سطر سطر تابع ضغط  F11سترى فً كل مرة أنه قد
نفذ سطرا آخر من البرنامج حٌث ٌمكنك استخدام هذه الطرٌقة للفهم الدقٌق لكٌفٌة تنفٌذ البرنامج كما أن  F10تقوم بنفس عمل  F11تقرٌبا إال
أنها إذا واجهت إجراء ضمن الكود الذي ٌتم تنقٌحه فإنها تمرر التنفٌذ للسطر التالً فورا دون المرور بتنفٌذ ذلك اإلجراء سطر سطر كما
تفعل  F11التً تنتقل لذلك اإلجراء وتنفذه سطر سطر قبل العودة لتنفٌذ باقً الكود المستدعً لإلجراء
ٌمكنك إٌقاف تنفٌذ البرنامج وذلك إما بالضغط على زر التوقف من شرٌط األدوات أو Shift-F5
اضغط  F5لتشغٌل البرنامج وبهذا ٌبدأ تشغٌل المنقح وٌستمر تنفٌذ الكود حتى ٌمر على نقطة توقف  Break Pointوعندها ٌتوقف عند
السطر المحدد بنقطة التوقف المحددة سابقا وبٌنما أنت فً وضع التوقف ٌمكنك متابعة بٌانات الفئات فً البرنامج عبر نافذتً  Autosو
Locals
نافذة  localsترٌك جمٌع المتغٌرات المعرفة ضمن مجال التنفٌذ الحالً حٌث ٌمكنك استخدامها لرإٌة جمٌع خصائص تلك المتغٌرات وقٌمها
ونافذة  Autosتعمل بطرٌقة مشابهة ولكنها ترٌنا متغٌرات قد ال تكون معرفة ضمن مجال التنفٌذ الحالً
إذا أوقفت مإشر الفؤرة فوق متغٌر أو خاصٌة ما وأنت فً وضع التوقف ستالحظ ظهور نافذة صغٌرة تظهر لك تلك الخاصٌة وقٌمتها
وٌمكنك عند الحاجة تغٌٌر تلك الخاصٌة بالنقر المزدوج علٌها وكتابة قٌمة جدٌدة أو الضغط بزر الفؤرة الٌمٌنً علٌها ثم اختٌار Edit Value
من القائمة وتغٌٌر تلك القٌمة حٌث ٌمكنك بعدها متابعة التنقٌح باستخدام F11
لتغٌٌر السطر التالً الذي سٌتم تنفٌذ الكود عنده فقط انقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على الخاصٌة واختر من القائمة Set Next Statement
ستالحظ تغٌر مكان السهم األصفر الذي ٌدل على السطر التالً الذي سٌتم تنفٌذه
عندما توقف مإشر الفؤرة فً وضع التوقف فوق نوع بٌانات مركب مثل  Meالتً تشٌر للفئة الحالٌة مثال أو متغٌر ٌشٌر إلى فئة أو تركٌب
ما أو قد ٌشٌر إلى  Datasetمثال ٌمكنك بالضغط على إشارات  +لتنقل ورإٌة جمٌع خصائص تلك الفئة أو نوع البٌانات المركب أو تغٌٌرها
وذلك بنفس الطرٌقة التً تستخدمها للتنقل بٌن عناصر TreeView
إذا أردت تنفٌذ البرنامج حتى ٌصل لسطر معٌن ٌمكنك فعل ذلك مباشرة بدون الضغط على  F11للتنفٌذ وذلك بالضغط بزر الفؤرة الٌمٌنً
على ذلك السطر واختٌار  Run to Cursorحٌث سٌتم تنفٌذ البرنامج حتى ذلك السطر
لمراقبة قٌمة متغٌر بشكل مستمر نستخدم  Watch windowحٌث ٌمكنك النقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على ذلك المتغٌر واختٌار Add Watch
حٌث ٌمكنك رإٌة ذلك المتغٌر ورإٌة قٌمته أو تغٌٌرها مباشرة من تلك النافذة و بنفس الطرٌقة ٌمكنك أٌضا إضافة  Watchألحد العناصر
المركبة ورإٌة أو تغٌٌر قٌمة إحدى خصائصه
إلزالة متغٌر من نافذة  Watchفقط انقر بزر الفؤرة الٌمٌنً علٌه فً تلك النافذة واختر Delete Watch
كما ٌمكنك كتابة اسم المتغٌر مباشرة فً نافذة  watchلمراقبته
فً حالة وجود كمٌة بٌانات كبٌرة أو بنٌة بٌانات معقدة داخل المتغٌر كبٌانات  XMLمثال ٌمكنك مالحظة أٌقونة مكبرة بجانب تلك القٌمة حٌث
ٌمكنك إما الضغط على المكبرة مباشرة لعرض البٌانات أو النقر على السهم الصغٌر بجانبها الختٌار طرٌقة عرض تلك البٌانات من القائمة
حٌث ٌمكنك اختٌار  Xml Visualizerمثال فً حالة بٌانات من نوع XML
ٌمكنك استخدام نقاط التعقب  Trace Pointsلٌقوم المنقح بتنفٌذ عمل معٌن عند وصوله لهذه النقطة دون إٌقاف تنفٌذ البرنامج أو مع إٌقاف
التنفٌذ
لوضع نقطة تعقب  Tracepointانقر بزر الفارة الٌمٌنً على سطر الكود ثم من القائمة الفرعٌة  Breakpointاختر Insert Tracepoint
وهذا ٌإدي إلى ظهور مربع حوار  When Breakpoint Is Hitالذي ٌمكنك من تحدٌد ماذا ترٌد أن ٌفعل عندما ٌصل التنفٌذ لذلك السطر
حٌث ٌوفر لك إمكانٌة طباعة رسالة أو تنفٌذ ماكرو باإلضافة إلى خٌار الستمرار التنفٌذ أو إٌقافه عند ذلك السطر كما ٌمكنك استخدام تعابٌر
معٌنة إلظهار قٌم خاصة فً سطر الرسالة مثل  $TICKإلظهار استخدام المعالج أو  $TNAMEإلظهار اسم مسار التنفٌذ الحالً Current
 Thread Nameوعند ضبطها ستالحظ ظهور معٌن أحمر بجانب السطر داللة على  Trace Pointعوضا عن الدائرة الحمراء التً تشٌر
لـ  Break Pointوستظهر الرسائل المتعلقة بـ  Trace Pointفً نافذة Output

 اصطيبد األخطبء وِعبٌجتهبExceptions االستثنبءاث
اٌتمبط استثنبء ِعين
 بشكل عام عندما ٌنفذ البرنامج عملٌة معٌنة قد تولد استثناء فلعمل ذلك نقوم بو ضع تلك الشٌفرةTry ... Catch اللتقاط استثناء نستعمل بلوك
 نستكشف االستثناءات الحاصلةCatch  و بعد العبارةCatch  وTry ًالبرمجٌة بٌن عبارت
Try
C = A + B
Catch Ex as OverflowException

Divided By Zero للبرنامج اكتشاف استثناء معٌن والرد علٌه فمثال ٌمكننا التقاط استثناء القسمة على صفرCatch وٌتٌح الجزء
Try
C = A Mod B
TextBox3.Text = C.ToString()
Catch Ex as DividedByZeroException
MsgBox("Devided By Zero.")
TextBox3.Text = "Infinity"
End Try

Overflow Exception وبنفس الطرٌقة ٌمكننا استكشاف استثناء فٌضان
Dim A, B, C As Integer
Try
A= TextBox1.text
B = TextBox2.Text
C = A + B
Catch Ex as OverflowException
MsgBox("Overflow.")
TextBox3.Text = "Infinity"
End Try

وحتى أٌضا ٌمكننا استخدامه للكشف عن اسم ملف غٌر صالح
Dim Fname As New String = "D:\Some Folder\FileName.ext"
Dim Sfl as new StreamReader
Try
Sfl = New StreamReader(Fname)
TextBox1.Text = Sfl.ReadToEnd()
Sfl.Close
Catch Ex As FileNotFoundException
MsgBox("File Not Found")
End Try

فحص عذة استثنبءاث
 لمعالجة تلك االستثناءاتCatch عندما ٌمكن أن تإدي العملٌة التً تقوم بتنفٌذها إلى عدة استثناءات مختلفة ٌمكنك تحدٌد سلسلة من الجمل
Dim FileDB As New OpenFileDialog()

FileDB.Filter = "All files | *.* | Text files | *.txt"
FileDB.FilterIndex = 2
FileDB.InitialDirectory = "C:\Temp"
FileDB.AddExtension = True
FileDB.DefaultExt = "txt"
' Prevent dialog box from validating file
FileDB.CheckFileExists = False
FileDB.CheckPathExists = False
If (FileDB.ShowDialog() = DialogResult.OK) Then
Dim SourceFile As StreamReader
Try
SourceFile = New StreamReader(FileDB.FileName)
TextBox1.Text = SourceFile.ReadToEnd()
SourceFile.Close()
Catch Except As DirectoryNotFoundException
MsgBox("Error: " & Except.Message)
Catch Except As FileNotFoundException
MsgBox("Error: " & Except.Message)
Catch Except As Exception
MsgBox("Error: " & Except.Message)
End Try
Else
MsgBox("User selected Cancel")
End If

َ عبCatch ِعبٌجت االستثنبءاث ببستعّبي بٍىن
االستثناءات بناء على سٌر تنفٌذ البرنامج وقد ال تهمك ما هً هذه
عندما ٌنفذ كائن عملٌة نٌابة عن البرنامج فقد ٌولد نطاقا واسعا من
االستثناءات بقدر ما ٌهمك أنه قد حصل هناك استثناء ما ولمعالجة االستثناءات بغض النظر عن نوعها فإننا ال نحدد استثناء معٌنا بل نستخدم
Catch Ex as Exception

مثال
Try
..... Some Code Here
Catch Ex As Exception
MsgBox("Error: " & Ex.Message)
End Try

إجراء اٌتنظيف بعذ حذوث استثنبء
 المناسبCatch  للرد على سلسلة من االستثناءات ستنفذ عادة عملٌات تخص كل استثناء ضمن بلوكTry ... Catch عند استعمالك لبلوك
وبناء على األمور التً ٌقوم بها برنامجك علٌك القٌام بعم لٌات معٌنة بعد حدوث استثناء وذلك بغض النظر عن نوع االستثناء ولهذا الغرض
 تحدد الجمل التً نرٌد تنفٌذها بغض النظر عن نوع االستثناء مع مالحظة أن العباراتTry ... Catch  فً نهاٌة بلوكFinally نستخدم عبارة
 سٌتم تنفٌذها دوما بغض النظر عن حدوث استثناء أو الFinally الموجودة ضمن بلوك
Dim FileDB As New OpenFileDialog()
FileDB.Filter = "All files | *.* | Text files | *.txt"

FileDB.FilterIndex = 2
FileDB.InitialDirectory = "C:\Temp"
FileDB.AddExtension = True
FileDB.DefaultExt = "txt"
' Prevent dialog box from validating file
FileDB.CheckFileExists = False
FileDB.CheckPathExists = False
If (FileDB.ShowDialog() = DialogResult.OK) Then
Dim SourceFile As StreamReader
Try
SourceFile = New StreamReader(FileDB.FileName)
Catch Except As Exception
MsgBox("Error: " & Except.Message)
End Try
If (Not SourceFile Is Nothing) Then
Try
TextBox1.Text = SourceFile.ReadToEnd()
Catch Except As Exception
MsgBox("Error: " & Except.Message)
Finally
MsgBox("In finally statements")
SourceFile.Close()
End Try
End If
Else
MsgBox("User selected Cancel")
End If

 للخروج من البلوكExit Try  عندها تستخدم العبارةTry ... Catch وفً بعض الحاالت قد تكون هناك أوقات ال ترٌد استكمال تنفٌذ البلوك
End Try ًحٌث سٌنفذ بعدها أول سطر كود ٌل
Try
.... Some Code
If SomeCondition Then Exit Try
Catch Ex as Exception
Exit Try
.... Rest of Try Block

إطالق استثنبءاته اٌخبصت
 فعلى سبٌل المثالException -  ترث الفئةClass هناك أوقات تحتاج فٌها لتكوٌن استثناء خاص بك عندها ستحتاج بكل بساطة إلنشاء فئة
ً كما ٌلInvalidEMailException ٌمكننا تولٌد استثناء باسم
Public Class InvalidEMailException
Inherits System.Exception

Sub New(ByVal Message As String)
MyBase.New(Message)
End Sub
End Class

و بالطبع ٌمكنك إنشاء طرق وخصائص فً هذه الفئة حسب احتٌاجاتك كؤي فئة أخرى وفً مثالنا المبسط هنا أنشؤنا مشٌد الفئة فقط وبعد
Throw إنشاء فئة االستثناء الخاصة بنا ٌمكننا تولٌد االستثناء باستخدام العبارة
Throw New InvalidEMailException("Envalid Email Please Correct")

وفٌما ٌلً مثال آخر
Public Class MyException
Inherits System.Exception
Sub New(ByVal Message As String)
MyBase.New(Message)
End Sub
End Class
Public Class Form1
Inherits System.Windows.Forms.Form
.....
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Try
MsgBox("About to generate custom exception")
Throw (New MyException("** Custom Message **"))
Catch Ex As MyException
MsgBox("Custom Exception thrown " & Ex.Message)
End Try
End Sub
......
End Class

 عنذ اصطيبد األخطبءTRY  في بٍىنCATCH ُترشيح األخطبء في لس
 أكثر من خٌار لترشٌح األخطاء وإحدى هذه الطرق هً بتحدٌد نوع الخطؤ المراد اصطٌاده وهنا ٌجبTry  فً بلوكCatch ٌوفر لنا قسم
 فً قسمWhen  ٌتم تنفٌذه بترتٌب كتابته كما ٌمكن استخدامCatch علٌك البدء بالنوع األكثر تحدٌدا منتهٌا بالنوع األكثر عمومٌة بما أن قسم
 لتحدٌد أكثر دقة مثل تحدٌد رقم خطؤ معٌن حٌث ٌمكنك دمج هذه األسالٌب للحصول على الطرٌقة المناسبة لبرنامجكCatch
:مثال
Try
' خطأ يسبب ان المحتمل كودك
Catch ex As System.IO.IOException
'  الخطأ مع للتفاعل كودIOException
Catch ex As System.NullReferenceException
'  الخطأ مع للتفاعل كودNullReferenceException
Catch ex As Exception When Err.Number = 5 Or Err.Number = 8
'  الخطأ رقم يكون عنذما للتفاعل كود5  أو8
Catch ex As Exception
' آخر خطأ أي مع للتفاعل كود
End Try

فيّب يٍي بعض فئبث األخطبء ووصف سريع ٌىً ِنهب

اٌفئت

اٌىصف

AmbiguousMatchException
ApplicationException

نى ٚسزطغ انجشَبيح رسذٚذ أ٘ َسخخ يٍ انذانخ ٚسزخذو
ْزِ ْ ٙانفئخ األة ندًٛغ فئبد األخطبء انغٛش قبرهخ .فؼُذيب رجُ ٙفئخ اسزثُبء خبصخ ثك ٚست أٌ ركٌٕ
يٕسٔثخ يٍ ْزِ انفئخ
انقًٛخ انًًشسح غٛش صسٛسخ
انقًٛخ انًًشسح ال ًٚكٍ أٌ ركٌٕ الشئ ٔيغ رنك قًٛزٓب الشئ
انقًٛخ انًًشسح خبسج انًدبل انًقجٕل
خطأ إسُبد أٔ رسٕٚم ف ٙػًهٛخ زسبثٛخ
انجشَبيح ٚسبٔل انقٛبو ثئدخبل ػُصش يٍ َٕع خبطئ ف ٙانًصفٕفخ
قًٛخ اإلػذاد غٛش صسٛسخ
ػًهٛخ انجٛبَبد رسجت خطأ ف ٙانقٕٛد ػهٗ قبػذح انجٛبَبد
انفئخ األة ندًٛغ فئبد األخطبء انًزؼهقخ ثـ ADO .NET
انًدهذ انًطهٕة غٛش يٕخٕد
خطأ انقسًخ ػهٗ صفش
ػًهٛخ ٔ ADO .Netاخٓذ اسًب يكشسا .يثم أَك رسبٔل إَشبء خذٔل يغ أَّ ٕٚخذ خذٔل يٕخٕد سبثقب
ًٔٚهك َفس االسى
ٚسذس ػُذيب ال ٚسزطٛغ انجشَبيح رقٛٛى قًٛخ انزؼجٛش انًٕخٕد ف ٙػًٕد قبػذح انجٛبَبد
انجشَبيح ٚسبٔل انٕصٕل إنٗ خبصٛخ نهفئخ ثطشٚقخ غٛش صسٛسخ
رُسٙق انقًٛخ انًًشسح غٛش صسٛر
انجشَبيح ٚسبٔل انٕصٕل إنٗ ػُصش ٚقغ خبسج زذٔد انًصفٕفخ أٔ أ٘ ػُصش اززٕاء آخش
انجشَبيح ٚسبٔل انقٛبو ثزسٕٚم َٕع غٛش صسٛر
انؼًهٛخ انًطهٕثخ زبنٛب غٛش يسًٕذ ثٓب
انفئخ األة ندًٛغ فئبد أخطبء انذخم/انخشج.
خطأ دخم/خشج ػبو
ٔصم انـ  Streamإنٗ َٓبٚزّ
خطأ أثُبء رسًٛم انًهف
ال ًٚكٍ إٚدبد انًهف انًطهٕة
زذٔس فٛضبٌ ف ٙانـ  Bufferانذاخهٙ
انجشَبيح ٚسبٔل انٕصٕل إنٗ ػُصش ف ٙفئخ ثطشٚقخ غٛش صسٛسخ
انجشَبيح ٚسبٔل انٕصٕل إنٗ انطشٚقخ ثطشٚقخ غٛش صسٛسخ
انجشَبيح ٚسبٔل انٕصٕل إنٗ خبصٛخ غٛش يٕخٕدح ف ٙانفئخ
انجشَبيح ٚسبٔل انٕصٕل إلٖ ػُصش غٛش يٕخٕد ف ٙانفئخ
انجشَبيح ٚسبٔل انٕصٕل إنٗ طشٚقخ غٛش يٕخٕدح ف ٙانفئخ
انؼًهٛخ انًطهٕثخ غٛش يؼشفخ
انخبصٛخ انًطهٕثخ غٛش يذػٕيخ
انجشَبيح ٚسبٔل اسزخذاو يشخغ إنٗ غشض  Objectقًٛزّ الشئ
الرٕخذ راكشح كبفٛخ
فًثال إٌ كبٌ انًسزخذو ٚسبٔل رٕنٛذ يدًٕػخ ثٛبَبد ضخًخ ًٚكُك انزُجؤ ثسدى انزاكشح انز ٙسٛسزبخٓب
انجشَبيح ٔاخزجبس إٌ كبَذ يزٕفشح فزقٕو ثشيْ ٙزا االسزثُبء إٌ نى ركٍ كبفٛخ
خطأ فٛضبٌ ف ٙػًهٛخ زسبثٛخ
اإلخشاء ٚسبٔل اسزخذاو يصفٕفخ رًهك ػذدا خبطئب يٍ األثؼبد
انجشَبيح ٚسبٔل رؼذٚم ثٛبَبد نهقشاءح فقظ
انًصذس انًطهٕة يفقٕد
خطأ ف ٙانصٛغخ ػُذ إسُبد قًٛخ نخبصٛخ
انُظبو ًُٚغ انٕصٕل ثسجت ػذو كفبٚخ انصالزٛبد

ArgumentException
ArgumentNullException
ArgumentOutOfRangeException
ArithmeticException
ArrayTypeMismatchException
ConfigurationException
ConstraintException
DataException
DirectoryNotFoundException
DivideByZeroException
DuplicateNameException
EvaluateException
FieldAccessException
FormatException
IndexOutofRangeException
InvalidCastException
InvalidOperationException
IOException
EndOfStreamException
FileLoadException
FileNotFoundException
InternalBufferOverflowException
MemberAccessException
MethodAccessException
MissingFieldException
MissingMemberException
MissingMethodException
NotImplementedException
NotSupportedException
NullReferenceException
OutOfMemoryException

OverflowException
RankException
ReadOnlyException
ResourceException
SyntaxErrorException
UnauthorizedAccessException

اٌتمبط االستثنبءاث اٌغير ِعبٌجت في اٌتطبيك
فً ٌ Application Eventsوجد الحدث  UnhandledExceptionالذي ٌستقبل جمٌع االستثناءات الغٌر معالجة فً التطبٌق مع مالحظة
أنه عندما ٌصل االستثناء لهذا الحدث فإن التطبٌق سٌتم إنهاإه وال ٌعود مسار التنفٌذ لداخل التطبٌق

