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Polimorfism ºi Exceptii
! Polimorfism, definiþie, utilizare.
! Excepþii:

! definitie
! clasificare
! tratare
! propagare
! extindere

  Obiective 
Dupa parcurgerea acestui curs ar trebuie sã
puteþi:
G înþelege ºi opera cu polimorfismul din

Java;
G înþelege ºi trata excepþii
G crea propriile rutine de tratare a

excepþiilor



Polimorfism

Din exemplul prezentat în cursul anterior(C8) vom analiza liniile de cod:

Coordonate c1 = new Coordonate();
Coordonate c2 = new Coordonate(1,2);
Punct p1 = new Punct();

c1 = p1; //atribuire polimorfica
System.out.println(c1);
c1 = c2;
System.out.println(c1);

P(0.0,0.0) //c este un p
(1.0,2.0)  // c este un c

Observat-i ca¢ c1 ºi c2 sunt obiecte declarate din clasa Coordonate, iar p1 este din clasa Punct. În
aceste condit-ii variabila c1 ajunge sa¢ refere doua¢ tipuri distincte de obiecte. La utilizarea lui
System.out.println(c1) este aplelata¢ automat metoda toString() a obiectului în cauza¢ (linia este
echivalenta¢ cu System.out.println(c1.toString())). Atunci când c1 refera¢ obiectul p1 se va apela
metoda toString() a clasei Punct, iar atunci când c1 refera¢ pe c2 se va apela toString() a clasei
Coordonate. JVM va ºti tipul actual al obiectului la care c1 se refera¢, motiv pentru care va apela
corect metoda dorita¢. Faptul ca variabila obiect c1 poate referi, în timpul rula¢rii aplicat-iei, tipuri
multiple poarta¢ denumirea de polimorfism. Selectarea automata¢ a metodei de apelat, în timpul
rula¢rii aplicat-iei, poarta¢ denumirea de legare dinamica¢ (dynamic binding). Procedura de aplicare
a lega¢rii dinamice este, principial, urma¢toarea: 
1. Compilatorul cauta¢ pentru obiectul în cauza¢ tipul ºi numele metodei. Pot exista mai multe

metode cu acelaºi nume într-o clasa¢ ºi în superclase. Compilatorul va determina toate
metodele candidate la apel din clasa¢ ºi superclase;

2. Compilatorul determina¢ tipul argumentelor din apelul de metoda¢. Daca¢ între metodele cu
acelaºi nume exista¢ una care are parametrii ce se potrivesc cel mai bine cu argumentele
apelului atunci metoda în cauza¢ va fi selectata¢ pentru apel. În acest moment compilatorul
ºtie numele metodei ºi tipul parametrilor  metodei ce urmeaza¢ sa¢ fie apelata¢.

3. Daca¢ metoda este private, static, final sau constructor compilatorul va¢ ºti precis care
metoda¢ urmeaza¢ sa¢ fie apelata¢. Acesta¢ situat-ie poarta¢ denumirea de legare statica¢ (static
binding). Altfel, determinarea metodei de apelat depinde de tipul actual al argumentelor ºi
legarea dinamica¢ trebuie sa¢ fie utilizata¢. 

4. În timpul rula¢rii aplicat-ie JVM trebuie sa¢ apeleze metoda pe baza tipului actual de obiect
la care variabila obiect se refera¢. Daca¢ tipul actual este subclasa Punct atunci se apleleaza¢
respectiva metoda¢, daca¢ nu este ga¢sita¢ se va trece la superclasa¢ etc. Deoarece aceasta¢
ca¢utarea este mare consumatoare de timp ºi ar trebui derulata¢ pentru fiecare apel de
metoda¢, JVM, determina¢ în avans pentru fiecare clasa¢ o tabela¢ a metodelor (method
table) care cont-ie lista tuturor semna¢turilor de metode împreuna¢ cu argumentele cu care



acestea sunt apelate. La apelul efectiv al unei metode JVM realizeaza¢ o ca¢utare numai în
aceasta¢ tabela¢.

Linia de cod c1 = p1; poarta¢ denumirea de atribuire polimorfica¢. Într-o astfel de atribuire tipul
sursei (p1) este diferit de tipul destinat-iei (c1). Atribuirea în sensul opus este însa¢ imposibila¢,
adica¢ nu se va putea scrie p1 = c1; deoarece nu orice coordonata¢ este ºi un punct (nu se poate
aplica principiul substitut-iei). Totuºi, aºa¢ cum în cazul tipurilor simple putem face conversii cu
fort-are de tip, adica¢ putem face dintr-un double un int prin codul:

double x = 12.345;
int i = (int) x;

ºi în cazul obiectelor este posibila¢ conversia unei referint-e la obiect de la o clasa¢ la o alta. O
astfel de conversie este însa¢ corecta¢ numai contextul unei ierarhii ºi se scrie astfel:

p1 = (Punct) c1;

Compilatorul verifica¢ daca¢ valoarea stocata¢ într-o variabila¢ de un anumit tip nu produce
probleme (este de alt tip sau în afara domeniului permis). În cazul obiectelor, atunci când se
atribuie referint-ei de subclasa¢ o superclasa¢, trecerea este oarecum echivalenta¢ cu cea de la un
domeniu mai îngust la unui mai larg, deoarece superclasa este mai generala¢ decât subclasa.
Atribuirea inversa¢ este însa¢ problematica¢ deoare se încerca¢ o trecere de la put-in la mai mult. Din
acest motiv compilatorul trebuie anunt-at explicit ca¢ urmeaza¢ o conversie cu ajutorul operatorului
de fort-are de tip. 



Except-ii

Existã situaþii în care apar probleme în timpul execuþiei instrucþiunilor unui program ca urmare a
unor erori. Câteva dintre aceste erori tipice sunt:
Introducerea eronatã a datelor: de exemplu, se aºteptã introducerea de la tastaturã a unui
numãr întreg - 173 - iar utilizatorul introduce un ºir de caractere - 17w3 - deoarece atinge douã
taste simultan la introducerea întregului (pe “w” ºi pe “3”); un alt exemplu ar fi scrierea incorectã
a unui URL atunci când aplicaþia cere introducerea acestuia de la tastaturã (în loc de
http://www.utcluj.ro se scrie http;//www.utcluj.ro, adicã pe locul lui “:” se scrie “;”) situaþia în
care pachetul de reþea din Java v-a semnala eroarea fãrã milã;
Erori datorate unor dispozitive hardware: de exemplu, în timpul tipãririi imprimata rãmâne
fãrã hârtie, server-ul de web ale cãrui pagini le vizualizãm cade sau în timpul scrierii pe disc
acesta rãmâne fãrã spaþiu;
Erori de programare: de exemplu o secvenþã de instrucþiuni nu îºi face treaba corect, se face o
împãþire cu zero, se încearcã referirea unui element de tablou inexistent etc.

În limbaje de nivel înalt tradiþionale erorile sunt tratate prin utilizarea unor coduri de eroare ce
trebuie testate înainte de a continua execuþia programului. La nivel de pseudocod o astfel de
aplicaþie are forma:

Tratarea erorilor în limbaje tradiþionale
(C, Pascal)

cod_de_eroare1=0
grup de instrucþiuni1
   dacã (cod_de_eroare1 � 0) atunci {
     instrucþiuni pentru tratarea erorii
1
   }
cod_de_eroare2=0
grup de instrucþiuni2
   dacã (cod_de_eroare2 � 0 atunci {
     instrucþiuni pentru tratarea erorii
2
   }

Tratarea erorilor în Java

try {
   grup de instrucþiuni1
   grup de instrucþiuni2
}
catch(cod de eroare1) {
   instrucþiuni pentru tratarea erorii 1
}
catch(cod de eroare2) {
   instrucþiuni pentru tratarea erorii 2
}

Acest mod de programare a problemei erorilor intercaleazã instrucþiunile de program cu cele de
tratare a erorilor. Problemele ce apar din aceastã cauzã sunt:
1. programul nu este lizibil (se citeºte greu), se modificã greu, iar depanarea lui este dificilã;
2. viteza aplicaþiei scade deoarece dupã fiecare grup de instrucþiuni care ar putea genera

erori intervine testul prin care se decide între continuarea rulãrii aplicaþiei sau tratare a
erorii.

În Java termenul de excepþie (exception) aratã cã, datoritã unei probleme, o instrucþiune nu s-a
putut executa în condiþii normale de cãtre JVM. JVM detecteazã automat aceste situaþii oprind ºi
terminând imediat execuþia programului. Numele de excpþie vine de la faptul cã deºi a apãrut o

http://www.utcluj.ro


problemã situaþia nu este frecventã (adicã regula, este execuþia normalã, iar eroare este situaþia
excepþionalã). Limbajul Java separã detaliile de tratare a erorilor (instrucþiuni pentru tratarea erorii ) de
secvenþa de instrucþiuni care le-ar putea genera (grup de instrucþiuni1) codul devenid în acest lizibil.
try (încearcã) însemnã cã la nivel de cod se încercã ceva ce ar putea genera o excepþie, iar catch
(prinde) însemnã cã excepþia respectivã este tratatã printr-un grup de instrucþiuni specifice. Fie
urmãtoare aplicaþie Java:

public class ExMat {
    public static void main(String[] args) {
        int a, b, c;
        for (int i = 0 ; i < 7 ; ++i ) {
            a = (int) ( Math.random() * 10 );
            b = (int) ( Math.random() * 4 );
            System.out.print( i + ") " + a + "/" + b  );
            c = a / b; // linia 8 - aici apare exceptia
            System.out.println( "=" + c );
        }
    }
}

Rezultatele afiºate de aceasta la o rulare ar putea fi:
0) 7/2=3
1) 6/1=6
2) 9/3=3
3) 7/1=7
4) 5/2=2
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero

at ExMat.main(ExMat.java:8)
5) 8/0Process exited with exit code 1.

Corpul ciclului for se reia de cel mult 7 ori (i = 0, 1, 2, ..., 6), totuºi pentru i = 5 (la cea de a 6-a
reluare) aplicaþia crapã la execuþia liniei 8 (c = a / b) cu mesajul de eroare
“java.lang.ArithmeticException: / by zero”. 

În limbajele tradiþionale, întoarcerea unui cod de eroare nu implicã ºi obligativitatea testãrii
acestuia. Fie schema urmãtoare:

Aici avem metoda1 care apeleazã metoda2 ºi care apeleazã metoda3. Într-un limbaj tradiþional,
dacã eroarea apare în metoda3 aceasta v-a fi luatã în considerare numai dupã ce se revine din
metoda2 în metoda1. Aici apar douã probleme:
1. prima constã în faptul cã eroarea nu este tratatã atunci când apare ci atunci când existã

posibilitatea ca aceasta fie tratatã deci, eroare ºi codul de tratare a acesteia, sunt
desincronizate;

Prinderea erorilor în limbaje tradiþionale
(C, Pascal)

  metoda1 7      Eroarea se prinde aici

                 Cod de eroare

  metoda2 

                 Cod de eroare

  metoda3 W       Eroarea apare aici



2. a doua problemã constã în volutariatul tratãrii acesteia, adicã tratarea ei este lasata¢ la
latitudinea programatorului, aceasta nefiind obligatorie.

În Java, prin mecanismul de interceptare a excepþiilor, aceste probleme nu mai existã astfel:
1. atunci când apare o excepþie, JVM transferã controlul direct proþiunii de cod care trateazã

excepþia;
2. dacã o metodã a generat o excepþie (thrown an exception), aceasta nu se poate ignora, ea

trebuie prinsã ºi tratatã undeva, altfel compilatorul semnaleaza¢ eroarea (except-ie fac
erorile din timpul execut-ie aplicat-iei).



Clasificarea except-iilor în Java

În Java, excepþia este un obiect care se instanþiazã pe baza unei subclase a clasei
java.lang.Throwable. Ierarhia de clasã are douã subclase mari: Error ºi Exception. Subclasa Error
corespunde unor situaþii de erori deosebit de grave, mediul rãmâne fãrã memorie sau are o eroare
internã. Programatorul nu poate face mare lucru în aceste situaþii, cel mult poate forþa terminarea
aplicaþiei într-o manierã elegantã, în locul celei abrupte. Clasa Exception este cea pe care
programatorul o utilizeazã uzual în situaþia în care programul nu se poate rula în condiþii
normale. Aceasta are la rândul ei mai multe subclase dintre ele, RuntimeException, este utilizatã
des. O RuntimeException apare din cauza unei erori de programare, orice altã excepþie apare ca
urmare a unor cauze externe care opresc programul din execuþie (de exemplu, datele de intrere nu
sunt introduse corect). Excepþiile din subclasa RuntimeException sunt tratate diferit de celelalte
de cãtre compilator. Orice alte erori se prind ºi se trateazã dupã cum urmeazã.



Tratarea exceptiilor în Java

try {
//cod care poate genera erori
}
catch(tipexceptie1 ob) {
//rutinã pentru tratarea excepþiei 1
}
catch(tipexceptie2 ob) {
//rutinã pentru tratarea excepþiei 2
}

. . . 

finally {
//cod de executat înainte de terminarea
// blocului try
}

Instrucþiunile unei metode care urmezã sã fie monitorizate pentru excepþii trebuie cuprinse în
blocul format dintre acoladele instrucþiunii try. Instrucþiunea try conþine un grup de instrucþiuni,
numite ºi bloc, ce urmeazã sã fie executate. Dacã o problemã apare între instrucþiuni atunci se
genereazã o excepþie (generarea are ca efect întreruperea execuþiei codului ºi saltul la codul de
tratare a excepþiei). Prinderea excepþiei generate se face folosind clauza catch, iar tratarea ei prin
codul cuprins între acoladele respectivului catch. Prin tipexceptie se înþelege tipul excepþie care a
generat eroarea. O instrucþiune try poate avea orice numãr de clauze catch. Programatorul are
posibilitatea ca o excepþie de un anumit tip sã o prindã ºi sã o trateze prin rearucarea ei ca ºi o
nouã excepþie. O altã posibilitate ar fi ca excepþia sã nu fie tratatã la nivelul metodei în care
aceasta a apãrut. În aceastã situaþie excepþia este pasatã metodei apelante (metoda din care s-a
apelat metoda în care a apãrut excepþia). În general, dacã o excepþie nu este tratatã în metoda
apelatã aceasta este pasatã metodei apelante. Aceastã procedurã de propagare a excepþiei se
repetã pânã când se ajunge la metoda main. Dacã nici aici excepþia nu este tratatã atunci aplicaþia
se terminã brusc ºi anormal. Excepþiile sunt obiecte generate automat de JVM în situaþii de
eroare.

catch
Clauza catch se declarã cu parametru, acesta specificând tipul de execpþie care va fi tratat. Tipul
parametrului trebuie sã fie obligatoriu Throwable sau o subclasã a lui. Când apare o excepþie
toate clauzele catch asociate acestuia sunt parcurse, dacã se gãseºte un parametru de catch de
acelºi tip cu cel al obiectului excepþie generat în try se vor executa instrucþiunile corespunzãtoare
acelui bloc catch.



throw
Utilizatorul poate genera manual excepþii prin folosirea instrucþiunii throw (ea se foloseºte pentru
regenerarea unei excepþii în exemplu urmãtor). Forma generalã a instrucþiunii este throw
obiectThrowable. Existe douã metode pentru crearea unui obiect Throwable, prin folosirea unui
parametru în catch sau prin folosirea operatorului new ( de exemplu, throw new
InputMismatchException("*** Prea ... 1 numar real. ***");). La atingerea acestei instrucþiuni
codul se opreºte din execuþie, orice instrucþiuni urmãtoare ne mai fiind executate, execuþia fiind
transferatã celui mai apropiat try. Aici se verificã dacã existã un catch ce are aceaºi tip cu cel al
excepþiei, dacã nu se trece la umãtorul try etc.

throws
Dacã o metodã ar putea genera o excepþie pe care nu o trateazã trebuie sã specifice acest
comportament cãtre metoda apelantã. Pentru aceasta în declaraþia metodei se se foloseºte clauza
throws urmatã de o listã a tipurilor posibile de excepþii. Procedura este obligatorie pentru toate
tipurile de excepþii mai puþin Error ºi RuntimeException. Forma generalã a declaraþie de metodã
ce include clauza throws este:

tip nume_metodã(listã_de_parametri) throws listã_de_excepþii

{
//corp metodã

}

finally 
La generarea unei excepþii execuþia secvenþialã a programului se întrerupe continuându-se cu un
grup de salturi. În funcþie de anumite condiþii, este posibil sã revenim prematur dintr-o metodã,
aceastã situaþie poate genera probleme uneori. Pentru pãstratea continuitãþii execuþie codului a
fost creatã instrucþiunea finally. Ea defineºte un bloc de instrucþiuni care se executã întotdeauna,

indiferent dacã excepþia a fost sau nu prinsã, dupã un try - catch. Instrucþiunea este utilizatã,
tipic, pentru a face curãþenie dupã try ( închiderea unor fiºiere ºi eliberarea unor resurse alocate
înainte de revenirea din metodele generatoare de excepþii). 

Este obligatoriu ca o instrucþiune try sã aibã asociatã o instrucþiune catch sau una finally. 



Propagare except-iei în codul
apelant

public double F(double x) throws
ArithmeticException {
 . . .
     throw new ArithmeticException("/ cu 0");
 . . .

    }

public static void main(String[] args) {
 . . .
for(double x=x1;x<=x2;++x) {
 try {
  System.out.printf("%6.3f %10.7f\n",x, F1.F(x)); 
 }
 catch (ArithmeticException e) {
  System.out.printf("%6.3f %s\n", x, e); 
 }
}

În aplicaþia 1 se prezintã modul în care o excepþie apãrutã la nivelul metodei F este propagatã în
metoda main, de unde se realizeazã apelul lui F prin linia F1.F(x). Metoda main poartã denumirea
de cod apelant, iar metoda F de cod apelat. Deoarece metoda apelatã nu prinde excepþia ci o lasã
sã se propage declaraþia acesteia conþie pe throws ArithmeticException. În general, dacã am dori ca
ºi metoda apelantã sã realizeze propagarea excepþie mai departe ºi declaraþia ei ar trebui sã
conþinã pe throws ArithmeticException.

Conceptual, propagarea erorii în codul apelant se face atunci când la nivel local, în codul apelat,
nu putem da o interpretare clarã a problemei apãrute.



Generarea, din cod, a unei
except-ii

. 
public double F(double x) throws
ArithmeticException {
 . . .
     throw new ArithmeticException("/ cu 0");
 . . .

    }

Generarea manualã a unei excepþii predefinite în ierahia de excepþii Java sau a unei definite de
utilizator se face cu instrucþiune throw. Orice excepþie generatã în acest fel trebuie pusã ºi în
clauza throws a metodei. Dacã se vor genera mai multe excepþii dintr-o metodã, toate numele
respectivelor excepþii trebuie scrise în listã, separate prin virgulã.

Existã însã ºi excepþii care nu trebuie puse în listã ºi anume Error, RuntimeException. Motivul
pentru care aceste nu trebuie scrise explicit constã în numãrul mare de situaþii (JVM rãmâne fãra
memorie, împãrþire cu zero, indice de tablou ilegal etc.) în care ele pot sã aparã în diferite
porþiuni de cod. Aceasta ar implica scrierea lor în fiecare declaraþie de metodã pentru fiecare
porþiune de cod. Conform celor spuse în loc de  public double F(double x) throws ArithmeticException

se poate scrie mai scurt doar public double F(double x) deoarece ArithmeticException este o subclasã a
lui RuntimeException.

Generarea manualã a unei excepþii permite ca la prinderea unei excepþii sã se genereze în locul
acesteia o alta. Un cod tipic este:

catch (exceptie1 e) {

throw new exceptie2( ... );
}

Aici s-a prins excepþia excepþie1, însã în codul de tratare a excepþiei se genereazã o alta, ºi anume
excepþie2.



Crearea unei except-ii noi

 public class ExceptiiAritmetice extends Exception{
    private String mesaj;
    
    public ExceptiiAritmetice(String m) {
        super(m);
        mesaj = m;
    }
    
    public String toString() {
        return "\nExceptie: " + mesaj;
    }
}

Programatorul poate sã-ºi creeze propriile excepþii prin extinderea clasei Exception. La crearea
unei subclase a lui Exception programatorul are deja o nouã clasã funcþionalã în care nu trebuie
sã implementeze nimic. Exception nu defineºte metode noi, însã le moºteneºte de la Throwable.
Nu este cazul extinderii clasei RuntimeException deoarece ea este creatã pentru a lucra cu erori
comune ce nu trebuie tratate explicit mai mult decât sunt deja. Extinderea excepþiilor are rost în
situaþia unor particularitãþi specifice ale aplicaþiei.



C9- Întrebari

1. Ce este poliformismul ºi legarea
dinamica?

2. Ce sunt excepþiile, dar erorile în Java?
3. Cum lucreaza instructiunea try-catch?
4. Ce fac throws ºi throws?
5. Cum se defineste o noua exceptie?


