
ASP.NET EXCEPTION HANDLING

Exception adalah sebuah masalah yang muncul ketika program dijalankan, ada banyak
faktor yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut. Dengan adanya masalah yang
timbul tesebut perlu adanya penganganan exception tersebut.

Exception memberikan kemudahan kepada kita untuk mengatur dan menangani
masalah yang muncul saat program dijalankan. Untuk menangani exceptions pada C#
kita bisa menggunakan keyword try, catch, finally and throw.

try: adalah blok kode yang digunakan untuk melakukan pengetesan apakah pada blok
kode tersebut ada masalah atau tidak. Try akan selalu diikuti dengan satu atau lebih
blok catch.
catch: adalah blok yang digunakan untuk menangani jika pada pengetesan blok try
terjadi kesalahan pada kode. Kemudian kita bisa melakukan penanganan kesalahan
yang terjadi pada blok catch.
finally: adalah blok yang akan selalu dieksekusi setelah blok try dan catch selesai
dieksekusi.
thrown: adalah blok yang digunakan untuk melaporkan jika terjadi kesalahan pada
blok kode, blok thrown biasanya berdiri sendiri dan terpisah dari try, catch dan finally.
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Breakpoint adalah salah satu teknik debug yang paling penting di kotak peralatan
pengembang Anda.
Anda menetapkan breakpoint di mana pun Anda ingin menjeda eksekusi
debugger. Misalnya,
Anda mungkin ingin melihat status variabel kode atau melihat tumpukan
panggilan di breakpoint tertentu.

ASP.NET BREAKPOINT







Klik kanan pada barisan script yang
ingin di breakpoint, maka pada baris
tersebut tidak akan di run oleh visual
studio



Page object di gunakan untuk menampilkan proses yang terjadi setelah
dilakukannya breakpoint diatas

ASP.NET PAGE OBJECT


