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១.១សេចក្ត ីស ដ្ ើម 

សេលក្ ុំេយួ ទ័រតុំស ើរការ 



១.១សេចក្ត ីស ដ្ ើម 

សេលprogramតុំស ើរការ 

 
សេលprogramតុំស ើរការ

ដែលមិនមានException

Handling 

 

Exception

សក្ើតស ើង 

សេលprogramតុំស ើរការ

ដែលមានException

Handling 

 

Exception

សក្ើតស ើង 



១.២អ្វ ីសៅជាException? 

⬜ Exceptionគឺជាeventររឺproblemដែលសក្ើតស ើងសៅសេលprogram

ក្ុំេ ងតុំស ើរការ។ 

⬜ Exceptionអាចសក្ើតមានស ើងសៅសេល: 

☞ អ្នក្ស្បើ្ាេ់បញ្ច ើរទិននន័យមិន្តឹម្តួវ 

☞ Fileដែល្តួវសបើក្ស្បើរក្មិនស ើញ 

☞ Network connection ្តួវានដាច់សៅសេលពាក្់ក្ណ្តត ល

communications 

 

⬜ សេលexceptionសក្ើតស ើងprogram្តួវានបញ្ចប់។ 

 

 



១.២អ្វ ីសៅជាException? 

⬜ សយើងអាចស្បើ if clause សែើមបីការពារសៅerror 

 ឧទាហរ ៏: 

 int[] a={1,2,3}; 

 for(int i=0;i<5;i++){ 

  if(i>=a.length) 

   break; 

  else 

   System.out.println(a[i]); 

 } 

⬜ ឥ ួវសយើងអាចស្បើវធិីថ្មី:exception handling សៅសេលដែលerror សក្ើតស ើង

សៅក្ន ុងmethodវាបសងក ើតនូវobjectមឿយគឺException object 



⬜Try Block : Codeដែលអាចសក្ើតមានerrorសយើង្តួវេរសេរវាក្ន ុងTry Block 

ឧទាហរ ៏: 

 try{  

  //code 

 }//catch and finally blocks 

⬜សៅសេលដែលerrorសក្ើតស ើងក្ន ុងtry block វានិងthrow exception object 

Exception object ្តួវានចាប់សដាយexception hnadler 

១.៣CatchingនិងHandling Exception 



⬜ Catch Blocks: catch block និមឿយៗគឺជាexception handler សហើយhandlerគឺជា

exceptionសហើយវាសៅតាម្បសេទ(Type)របេ់វា។ 

 ឧទាហរ :៏ try{ 

   }catch(ExceptionType1 arg){} 

   catch(ExceptionType2 arg){} 

⬜ចុំណ្តុំ: 

☞Catch block ទ្ ុក្សៅcodeដែលវាតុំស ើរការសៅសេលexceptionសក្ើតស ើង 

☞មិនមានcodeសៅចស ល្ ោះend try block និងstart catch block 

☞ExceptionType្តវួដតជាស ម្ ោះរបេ់classដែលinteritេីThrowable Class 

☞សៅក្ន ុងcatch block មឿយៗអាចhandle្បសេទexceptionមឿយររឺស្ចើន 

☞exគឺជាparameterដែលជាfinalសយើងមិនអាច ត្ល់តម្មលសអាយវាានសទ  

១.៣CatchingនិងHandling Exception 



⬜ Finally Block : Finally Block ដតងដតតុំស ើរការសៅសេលtry block តុំស ើ

រការ។សយើងស្បើវាេ្មាប់សធវ ើការេមាា ត់។សយើងអាចសដាោះ្ាយវាសដាយស្បើ Finally 

Block។ 

 BufferedReader bf = null; 

 try{ 

 bf=new BufferedReader(new FileReader(“C:\\FileName.txt”)); 

 }chatch(FileNotFoundException ex){//code}catch(IOException ex){ 

      //code}finally{if(bf!=null) bf.close();  

 //close he file if it is opened  

 } 

 

១.៣CatchingនិងHandling Exception 



១.៤Try with Resources 

⬜ JDK 7 ានដនណ្តុំversionថ្មីរបេ់try statement សអាយាា ល់try-with-

resources statement 

 

 Syntax: 

 try(resrource-specification) 

 { 

  //user the resource 

 }catch() 

 {….} 

 

 



១.៤Try with Resources 

⬜ Try-with-resource statement គឺជាstatementដែល្បកាេ់មឿយររឺស្ចើន

resources។ 

⬜ ្គប់objectដែលimplementsេីjava.lang.AutoCloseable or 

java.io.Closeable អាចសាោះparameterសអាយtry statement។ 

⬜ Resourceគឺជាobjectដែលស្បើក្ន ុងក្មម វធិីនិង្តួវដតបិតសៅសេលក្មម វធិី្តួវ

ានបញ្ចប់។ 

⬜ Try-with-resource statement ធា្ថាresourceនិមឿយៗ្តួវានបិតសៅ

សេលក្មម វធិី្តួវានបញ្ច ប់សយើងមិនចាុំាច់បិតresourceសទ។ 

 

 



១.៥រសបៀបthrow Exception 

⬜  throw keyword ្តួវានស្បើសែើមបីthrow exception  ជាក្់ណ្តមឿយ 

⬜ throw statement ទាមទារឲ្យមាន argument ដតមឿយគត់គឺ:throwable 

object. មានដតobjectរបេ់Throwable class ររកឺ្៏ subclassesរបេ់វា

ប  សណ្តណ ោះ្តួវានសាោះសចញ 

⬜ Programឈប់ែុំស ើរការសៅសេលវាជឿបជាមឿយ throw statement, សហើយ

catch statement ដែលសៅជាប់វាសធវ ើការដែក្សមើល្បសេទexceptionដែល្តួវ

គ្នន ស្ោះ។ 



១.៥រសបៀបthrow Exception 

ទុំងង់ទូសៅ: 

  throw someThrowableObject; 

  ឧទាហរ ៍: 

   throw new NullPointerException(); 



១.៥រសបៀបthrow Exception 

Throws្តួវានស្បើសៅសេលដែលសយើងមិនចង់សអាយmethodមឿយបសងក ើត

exceptionស ើង. 

 ទុំរង់ទូសៅ: 

 type method_name(parameter_list) throws exception_list{  

   //Defintion of method 

 } 



១.៥រសបៀបthrow Exception 

Throws keyword 

 Throws ្តួវានស្បើសៅសេលដែលសយើងមិនចង់សអាយmethodមឿយ

បសងក ើតexceptionស ើង. 

 ទុំរង់ទូសៅ: 

 type method_name(parameter_list) throws exception_list{  

  //Defintion of method 

 } 



១.៦Exception Hierarchy 



១.៦Exception Hierarchy 

⬜ Error Class: គឺជាerrorដែលសក្ើតមានស ើងសៅដែលសេលមានdynamic 

linking failure ឬក្៏មានhardware error ស្េងៗសៅក្ន ុងJVM(Java 

Virtual Machine). 

⬜ Exception: គឺបង្ហា ញថាមានបញ្ហា ានសក្ើតស ើងប  ដនដវាមិនសធវ ើសអាយមាន

បញ្ហា ធងន់ធងរែល់systemស្ោះសទ. 



១.៦Exception Hierarchy 

⬜ Exception  ្តួវានដបងដចក្ជាេីរគឺunchecked & checked 

⬜ Unchecked Exceptions គឺមិន្តួវការចាប់ឬបញ្ហា ក្់សៅសេលprogram 

compileសហើយវាជាsubclass របេ់RuntimeException 

⬜ Checked Exceptions  វា្តួវដតចាប់និងបញ្ហា ក្់សៅសេលcompile time 

សហើយវាជាsubclassផ្ទា ល់របេ់Exception 



១.៧បសងក ើតExceptionផ្ទា ល់ខ្ល នួ 

មានបីែុំណ្តក្់កាល(checked exception): 

១.្តួចបសងក ើតexception class: Syntax: 

   class UserDefinedEx  extends Exception{ 

    //statements 

   } 

២.Raise Error:syntax: 

   DataType methodName() throws UserDefinedEx{ 

    //satements 

    throw UserefinedEx_Instance 

   } 



១.៧បសងក ើតExceptionផ្ទា ល់ខ្ល នួ 

៣ . Catch Error: 

try{ 

 method that throws exception 

}catch(UserDefinedEx arg){ 

 //statements 

} 
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