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Työn tarkoituksena on esitellä lambdafunktioiden kehittymistä C++:ssa. Kehittyminen 

funktionaalisista kirjastoista lambdafunktioiksi on tarkoittanut sekä syntaksin, toteutuk-

sen että motivaation kehittymistä. Esittelemällä ja vertailemalla eri kirjastoja ja toteutuk-

sia saadaan käsitys lambdafunktioiden kehittymisen aikajanasta. 

Lambdafunktioiden käytöllä on suuri vaikutus ohjelmointiin ja ohjelmistokehitykseen. 

Ne ovat myöskin hyvä esimerkki ohjelmointikielten välisestä ominaisuuksien leviämi-

sestä. Lambdafunktioiden kaltaisten ominaisuuksien lisääminen kieleen on pitkä prosessi, 

jonka aikana motivaatio ja käyttötarkoitus voi muuttua. Ominaisuuden lisääminen ei 

myöskään tarkoita, että kyseinen ominaisuus olisi valmis. Uudet ominaisuudet luovat tar-

peen uudelle toiminnallisuudelle, ja aikaisemmin toimineet ratkaisut voivat sisältää odot-

tamattomia ongelmia jotka voivat rajoittaa ominaisuuden käyttöä. 

Työ jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee tiedonhankintaprosessia ja 

materiaalin valintaa ja sisältä myös lyhyen esittelyn lambdafunktioista, niiden toimin-

nasta ja käytöstä. Toisessa osassa esitellään C++11 edeltäviä kirjastoja, jotka toimivat 

lambdafunktioiden esiasteina. Alun perin kirjastot oli tarkoitettu funktionaalista ohjel-

mointia varten ja ne kehittivät functoidit, joita on mahdollista käyttää funktioiden argu-

mentteina. Myöhemmin tuli tarve saman toiminnan omaaville, mutta nimettömille funk-

tioille. Functoideista kehittyikin tätä tarvetta vastaavat lambdafunktiot. Functoidien im-

plementointi on myös vaihdellut vuosien varrella envelope/letter mallista periytymiseen 

ja expression templateihin. Kolmannessa osassa lambdafunktiot lisätään osaksi C++ 

kieltä ja tulevien standardien mukana lambdafunktioiden ominaisuuksia laajennetaan ja 

hiotaan. 

Työ näyttää, että suhteellisen pienelle yleisölle tarkoitetusta ominaisuudesta voi kehittyä 

tärkeä osa ohjelmointikieltä ja sen kehitystä. Läuferin kehys ja FC++ oli tarkoitettu hen-

kilöille, jotka haluavat ohjelmoida funktionaalisen paradigman mukaisesti C++:lla, kun 

taas LL ja C++11 lambdafunktiot on tarkoitettu kaikille C++ ohjelmoijille.  
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1. JOHDANTO 

Tässä työssä tutkitaan, kuinka lambdafunktiot ovat kehittyneet C++ kielessä. Lambda-

funktiot ovat suhteellisen tuore lisä C++:n, vaikka lambdafunktiot ja niiden pohjana toi-

miva lambdakalkyyli ovat olleet eri ohjelmointikielten, pääasiassa funktionaalisten kiel-

ten, käytössä jo vuosia. Ennen virallista lisäystä lambdafunktioita ja niiden käyttöä varten 

oli kehitelty useita kirjastoja ja ohjelmistokehyksiä.  

Tarkoituksena on tehdä historiakatsaus lambdafunktioiden kehittymisestä funktionaali-

sista kirjastoista anonyymeiksi funktioiksi ja viimein osaksi C++:n ominaisuuksia. Työ 

käsittelee taustaa lambdafunktioiden lisäyksen takana, eri kirjastojen toteutustapoja sekä 

lambdafunktioiden nykyistä tilannetta ja ominaisuuksia. 

Työn alku käsittelee työssä käytettyjä tutkimusmenetelmiä sekä lähteidenhakuprosessia. 

Tätä seuraa lyhyt esittely lambdafunktioista, niiden historiasta ja käyttötavoista. Neljäs 

luku käsittelee lambdafunktiokirjastojen kehittymistä kronologisessa järjestyksessä ja vii-

des luku kertoo lambdafunktioiden virallisesta lisäyksestä osaksi C++:n ominaisuuksia. 

Molemmat luvut esittelevät lambdafunktioiden kehittymistä, uusien kirjastojen tuomia 

lisäominaisuuksia ja lambdafunktioiden toimintaa kieli- ja kääntäjätasolla. 

Ohjelmointikielten ominaisuuksien historian selvittäminen auttaa ymmärtämään ominai-

suuksien lisäämiseen kuluvaa aikaa ja eri ratkaisujen iterointia. Tiettynä aikana ja tiettyi-

hin vaatimuksiin sopiva ratkaisu ei ole välttämättä riittävä tulevaisuudessa ja toimivatkin 

ratkaisut voivat aiheuttaa odottamattomia sivuvaikutuksia tai puutteita. Lambdafunktiot 

ovat hyvä esimerkki tästä prosessista, koska ne ovat olleet jo kauan osa eri ohjelmointi-

kieliä ja niiden lisääminen ei ole ollut täysin ongelmatonta. Lambdafunktiota on myös 

tuettu kaikissa niiden lisäämisen jälkeisissä C++ standardeissa, mikä osoittaa lambda-

funktioiden suosion ja tarpeellisuuden modernissa C++:ssa. 

Työn lukija saa hyvän käsityksen lambdafunktioista ja niiden ominaisuuksien kehittymi-

sestä. Tätä kehitystä on myös mahdollista verrata muihin ohjelmistokielissä esiintyviin 

ominaisuuksiin ja lukija voi ymmärtää näiden ominaisuuksien implementoinnin vaatiman 

ajan ja iteraatioiden määrä. Työ näyttää myös ohjelmointikielien olevan alati kehittyviä 

uusien ominaisuuksien ja niiden aiheuttamien ongelmien suhteen. 
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2. TUTKIMUSMENETELMÄT 

Koska kyseessä on kirjallisuuskatsaus, pääasiallisina lähteinä toimii kirjastojen oma do-

kumentaatio. Dokumentaatiot kertovat kunkin kirjaston tai lisäyksen toiminnasta, antavat 

käytännön koodiesimerkkejä ja usein viittaavat aikaisempiin lambdafunktiokirjastoihin. 

Työssä käsitellään myös lambdafunktioiden syntaksin kehittymistä.  

2.1 Tiedonhakuprosessi 

Tiedonhaussa käytettiin TTY:n kirjaston Andor-hakukonetta, joka kattaa kirjaston tieto-

kannat. Käytetyt hakusanat ovat lambdafunktioihin liittyviä termejä, kuten ”anonymous 

functions”, ”lambda functions” sekä ”functional programming”. Haun aikana löytyi 

lambdafunktiokirjastojen dokumentaatiota sekä konferenssi- että lehtiartikkeleita ai-

heesta. Artikkeleiden lähteitä tutkimalla löytyi myös lisää aiheeseen liittyviä lähteitä. 

Tiedonhakuprosessi jatkui koko työn kirjoittamisen ajan. Joissain lähteissä käytettiin ter-

minologiaa ja käytäntöjä, joiden ymmärtäminen vaati asiaan liittyvien termien tutkimista 

ja asiaan liittyvien lähteiden lisäämistä osaksi työtä. Tämänkaltaisissa tilanteissa lähteet 

löytyivät joko materiaalin mainitsemasta aineistosta tai asiaa kuvaavasta dokumentaati-

osta. 

2.2 Materiaalin valinta 

Sopivilla hakusanoilla löytyi useita artikkeleita, jotka vastasivat suoraan valitsemaani ai-

hetta. Näiden artikkelien lisäksi hakutuloksina löytyi useita kirjoja C++ ohjelmoinnista, 

yleisiä artikkeleita lambdakalkyyleistä ja signaalinkäsittelyyn liittyvistä lambdafunkti-

oista. Koska tämänkaltaiset tekstit eivät liity aiheeseeni en valinnut niitä osaksi materiaa-

liani. 

Valitsin lähteikseni artikkeleita eri vuosilta, jotta voisin tehdä selvityksen lambdafunkti-

oiden kehityksestä. Vanhemmista teksteistä valitsin sellaisia, jotka kuvaavat C++:lle teh-

tyjä funktionaalisia kirjastoja, jotka toimivat lambdafunktioiden esiasteina. Vuoden 2011 

jälkeisistä teksteistä valitsin sellaisia, jotka kuvaavat lambdafunktioiden käyttöä ja sen 

vaikutusta ohjelmointikokemuksiin ja -tapoihin. Useimmat lambdakirjastolähteeni viit-

taavat joko yhteen tai useampaan edeltävään kirjastoon. 

Kandidaatintyön koon vuoksi rajoitin lähdevalintani suoraan lambdakirjastoihin liittyviin 

lähteisiin. Tutkimuskysymys rajasi myös osan lambdafunktioihin ja kirjastoihin liittyvistä 

lähteistä. Koska tarkoituksena on tutkia juuri C++ kirjastojen kehittymistä, jätin funktio-

naalisiin ohjelmointikieliin kuten Haskelliin liittyvät lähteet valitsematta. 
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3. LAMBDAFUNKTIOT 

Lambdafunktiot ovat funktioita, joita on mahdollista käyttää muiden funktioiden argu-

mentteina. Lambdafunktiot tunnetaan myös nimellä anonyymit funktiot. Tämä nimitys 

tulee siitä, että lambdafunktioita ei tarvitse nimetä tavallisten funktioiden tapaan. 

Lambdafunktio on siis mahdollista määritellä nimettömänä juuri ennen sen käyttöä toisen 

funktion argumenttina. 

Lambdafunktioita on käytetty funktionaalisessa ohjelmoinnissa jo vuosia ja ne ovat yksi 

kyseisen ohjelmointiparadigman pääominaisuuksista. Lambdafunktioiden suosio ja hyö-

dyt ovat kuitenkin saanet ne leviämään myös funktionaalisen ohjelmoinnin ulkopuolelle 

kuten C++ kieleen. 

Yksi tärkeä lambdafunktioihin liittyvä termi on closure. Closure tarkoittaa lambdafunk-

tion ohjelman ajonaikana luomaa ympäristöä, jonka sisällä olevia arvoja lambdafunktio 

pystyy käyttämään (Meyers 2014 s.215–216). Tämän ominaisuuden ansiosta lambda-

funktiot eivät ole rajoittuneet pelkästään omien argumenttiensa ja globaalien arvojen 

käyttöön. 

[int x](int y, int z) {return x + y * z}; 

Ohjelma 1. Yksinkertainen lambdafunktio 

Ohjelman 1. lambdafunktio koostuu neljästä osasta: [closure](argumentit) ->paluuarvon 

tyyppi{funktio}. Closure toimii aikaisemmin määritellyllä tavalla, eli lambdafunktio pys-

tyy käyttämään siinä määriteltyjä arvoja ja argumentit käyttäytyvät lambdafunktioissa sa-

malla tavalla kuin normaaleissakin funktioissa. Paluuarvon tyyppi määrittelee funktion 

palauttaman arvon ja funktio-osa määrittelee lambdafunktion toiminnan. Ohjelman 1. 

lambdafunktiota voitaisiin käyttää yksittäisessä erikoistilanteessa, jossa on tarpeen laskea 

kaksi lukua yhteen ja kertoa tulos. 

Lambdafunktiot eivät varsinaisesti lisää uusia ominaisuuksia kieliin, sillä suurin osa 

lambdafunktioiden käyttötapauksista voidaan ratkaista käyttämällä muita kielen ominai-

suuksia. Lambdafunktiot kuitenkin yksinkertaistavat näitä käyttötapauksia, jolloin aloit-

televakin ohjelmoija pystyy ratkaisemaan vaikeita suunnittelu- ja ohjelmointiongelmia 

(Meyers 2014 s. 215). 
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4. C++ JA FUNKTIONAALISET KIRJASTOT 

Lambdafunktiot lisättiin C++ ohjelmointikieleen vuonna 2011 ilmestyneen C++11 stan-

dardin mukana (Working Draft, Standard for Programming Language C++ 2012). Ennen 

tätä lambdafunktioiden käyttö oli mahdollista erilaisten kirjastojen ja ohjelmistokehyk-

sien avulla. Ensimmäisten kirjastojen motivaationa oli funktioiden käyttö toisten funkti-

oiden argumentteina siten, että nämä funktiot voivat käyttää ja viitata paikallisiin muut-

tujiin (Läufer 1995, McNamara, Smaragdakis 2000 s.1). 

Myöhemmin tietorakenteita ja algoritmeja sisältävän Standard Template Libraryn, eli 

STL:n ilmestymisen myötä löytyi tarve nimettömille, kevyille ja helposti määriteltäville 

kertakäyttöisille funktioille (Järvi et al. 2003 s. 259–261). Lopputuloksena syntyneet 

funktiot ovat syntaksiltaan ja toiminnaltaan miltei identtisiä myöhemmin tulleisiin C++:n 

virallisiin lambdafunktioihin. 

4.1 Läufer 

Ennen vuotta 1995 C ja C++ kielissä oli mahdollista antaa funktion argumentiksi toinen 

funktio käyttämällä funktio-osoittimia. Nämä osoittimet pystyivät kuitenkin viittaamaan 

vain globaalisti määriteltyihin funktioihin ja näin ollen funktiot eivät pystyneet käyttä-

mään paikallisia muuttujia. 

Läuferin vastaus tähän ongelmaan oli määritellä funktio olion sisällä, jolloin olio luo clo-

suren rajat ja funktio pystyy käyttämään olion sisäisiä arvoja. Läufer nimittää näitä funk-

tio-olioita functoideiksi (Läufer 1995). Ohjelmoija voi käyttää näitä functoideja argu-

mentteina funktio-osoittimien tapaan. 

Läufer määrittelee functoidien ominaisuudet seuraavanlaisesti (Läufer 1995): 

• Käyttö: Functoideja on mahdollista käyttää funktioiden argumentteina first-class 

funktioiden tapaan. Functoidi palauttaa alkuarvojensa ja oman toimintansa mu-

kaisen paaluarvon. 

• Luonti: Functoideja on mahdollista luoda staattisesti tai dynaamisesti. Functoidi 

pystyy käyttämään luontiympäristönsä muuttujia. 

• Yhdistäminen: Functoidit f ja g on mahdollista yhdistää functoidiksi h. Kun h:ta 

kutsutaan, suoritetaan aluksi functoidi f, jonka tulosta käytetään functoidin g ar-

gumenttina. 

• Osittainen käyttö: Functoideja on mahdollista kutsua käyttämällä vähemmän ar-

gumentteja kuin mitä kyseinen functoidi normaalisti käyttäisi.  

• Muuntaminen: Tavallinen funktio on mahdollista muuntaa functoidiksi ja 

functoidi on mahdollista muuntaa funktioksi. 
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• Laajentaminen: Functoideihin on mahdollista lisätä operaatioita ja ominaisuuksia 

yllämainittujen ominaisuuksien lisäksi. 

Läuferin ohjelmistokehys tarjoaa valmiin oliomallin Fun, jonka pohjalta ohjelmoija voi 

tehdä tarvittavat functoidit omaan käyttöönsä. Fun-mallin rakentaja pitää huolen itse 

functoidin luomisesta. Tässä lähestymistavassa on kuitenkin ongelmansa: Fun-malli pi-

täisi asettaa virtuaaliseksi, jotta käyttäjä voisi periyttää siitä eri alkuarvoja ottavia 

functoideja, mutta tällöin functoideja pitäisi käsitellä osoittimien tai viittausten kautta. 

Tämä voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia muistinhallinnan kanssa, kun olioita ei palauteta 

pass-by-value menetelmän avulla (Läufer 1995). Pass-by-value menetelmää käyttäessä 

functoideista ja muistakin muuttujista luodaan uusi kopio niitä kutsuttaessa, ja mahdolli-

set muutokset suoritetaan vain tälle kopiolle, jolloin alkuperäinen muuttuja pysyy arvol-

taan samana. 

Ratkaisuna näihin ongelmiin Läufer käyttää ns. envelope/letter mallia (Coplien 1992, 

Läyfer 1995 mukaan). Tämä ratkaisu koostuu kahdesta luokasta, envelope Fun ja letter 

FunImpl. Functoidit luodaan FunImpl luokan pohjalta ja uusi functoidi tallennetaan Fun 

luokkaan osoittimen avulla. Käyttäjän kutsuessa functoidia kutsu välitetään ensin Fun 

luokalle, josta kutsu välittyy osoittimen kautta functoidin toteutuksen sisältävälle luo-

kalle. 

Envelope/letter malli vaatii kaksi erillistä arvohierarkiaa: toinen koodin abstraktointia 

varten ja toinen koodin implementointia varten. Molempien hierarkioiden alla on ohjel-

mistokehys eri argumenttimäärän ottaville functoideille. Ohjelmoijan tulee johtaa omat 

funktionsa näistä kehyksistä ja lisätä niihin tarvittavat rakentajat sekä osoittimet, jotta ne 

voivat toimia edellisessä kappaleessa mainitulla tavalla. 

class AddImpl : public FunImpl<int, int> 
{ 
public: 
 virtual int operator()(int x, int y) 
  const 
 {return x + y} 
} 
 
class Add : public Fun 
{ 
public: 
 Add(AddImpl<int, int>*const f) : impl(f) 
private: 
 AddImpl<int, int>* const impl: 
}; 
 

Ohjelma 2. Läuferin kehyksellä tehty functoidi 

Ohjelma 2. on functoidi, joka lisää kaksi lukua x ja y yhteen. Kuten aikaisemmin on to-

dettu, Läuferin functoidit koostuvat kahdesta osasta. Letter-osa FunImpl sisältää 
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functoidin varsinaisen toiminnan, eli lukujen yhteenlaskun. Envelope-osa tallentaa osoit-

timen letter-osan implementaatioon ja sitä kutsutaan, kun functoidia halutaan käyttää.  

Läuferin ohjelmistokehys mahdollisti functioiden käytön funktionaalista ohjelmointia 

vastaavalla tavalla, mutta toisin kuin funktionaalisessa ohjelmoinnissa functoidit oli 

pakko nimetä ja määritellä etukäteen. Functoidien käytöstä johtuva tietojen kopioinnin ja 

viittausten määrä saattoi myös aiheuttaa muistinhallintaan liittyviä ongelmia sekä heiken-

tää ohjelman tehokkuutta. Myöhempiin toteutuksiin, kuten FC++ (McNamara, Smarag-

dakis 2000) ja Lambda Libraryyn (Järvi, Powell et al. 2003) verrattuna Läuferin ohjel-

mistokehys on syntaksiltaan huomattavasti raskaampi, koska functoidin luominen vaatii 

kahden yhdessä toimivan luokan luomista. 

4.2 FC++ 

Vaikka Läuferin luoma ohjelmistokehys oli toimiva, siitä puuttui tarpeellinen tuki poly-

morfisille funktioille ja se oli syntaksiltaan raskaampi kuin sen perustana olleet funktio-

naaliset ohjelmointikielet. FC++ kirjasto (McNamara, Smaragdakis 2000) korjaa nämä 

puutteet ja päivittää Läuferin luomaa syntaksia functoidien käytössä. FC++ sisältää myös 

joukon Haskellista johdettuja apufunktioita ja operaattoreita. FC++:n käyttö perustuu pe-

riytymis-ominaisuuteen ja Läuferin kehittämiin functoideihin. 

Ohjelmoinnissa polymorfismi tarkoittaa funktioiden voivan ottaa erityyppisiä arvoja ja 

arvoille eri toiminnot riippuen arvojen tyypistä (Polymorphism in C++, 2018). Tavalli-

sesti funktiot voivat ottaa vain ennalta määritellyn tyyppisiä arvoja, esimerkiksi koko-

naislukuja (int). Jos tällaiselle funktiolle antaa argumentiksi merkkijonon (string) funktio 

ilmoittaa virheestä. Polymorfinen funktio pystyy ottamaan argumentteinaan molempia 

tyyppejä ja palauttamaan argumentin mukaisen paluuarvon. 

FC++ jakaa funktiotyypit useisiin ryhmiin: Monomorphic direct functoids, Indirect Func-

toids ja Polymorphic direct functoids. Monomorphic direct functoids kuvastaa ns. nor-

maalia C++ funktiota, jonka argumentin ja paluuarvon tyyppi on määritelty erikseen. In-

direct functoids määrittely kattaa monomorfiset funktiot, joita ovat ns. First order citizen-

funktioita joita voi käyttää muiden funktioiden argumenttina. Polymorphic direct functi-

ons taas kattaa polymorfiset funktiot. Ainoastaan direct functoid-joukkoon kuuluvia 

functoideja on mahdollista käyttää funktioiden argumentteina, mutta FC++ tarjoaa muu-

tosfunktioita functoidien tyypin muuttamiseen. Kirjaston polymorfisuus perustuu pääasi-

assa C++:n omaan tyypintunnistukseen, mutta functoidien ollessa funktioiden argument-

teinä käytetään apumuuttujaa Sig. Sig tallentaa functoidin käyttämän tyypin (signature) 

ja tämän avulla funktio saa tietoonsa functoidin paluuarvon tyypin (McNamara, Smarag-

dakis 2000. s.119–122). 

FC++:n toiminta perustuu functoidien periyttämiseen kirjastossa valmiiksi olevista funk-

tioista. Kirjastossa on omat funktionsa jokaista argumenttimäärää kohden, esimerkiksi 
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yhden argumentin functoidi periytetään luokasta CFun1Type. Periyttäminen korvaakin 

Läuferin envelope/letter mallin, jolloin functoidien kirjoittaminen on yksinkertaisempaa.  

struct summa : public CFun2Type<int, int>{ 
 int operator()(int x, int y) {x + y} 
} summa; 

Ohjelma 3. Yksinkertainen FC++ functoidi 

Vertaamalla ohjelmaa 3 ohjelmaan 2 on mahdollista huomata FC++:n olevan syntaksil-

taan samanlainen kuin Läuferin kehys, mutta kuten aikaisemmin mainittiin, se ei käytä 

samaa envelope/letter -mallia. Tämän seurauksena FC++ on syntaksiltaan kevyempi ja 

functoidien kirjoittaminen on nopeampaa ja helpompaa, kun functoidi tarvitsee määritellä 

vain kerran. Lähempi tarkastelu paljastaa itse funktio-osuuden olevan molemmissa ohjel-

missa miltei identtinen. 

struct Twice { 
  template struct Sig : public Fun1Type {};  

template N operator()(const N &n) const { return 2*n; } 
} twice; 

Ohjelma 4. Direct functoid (McNamara, Smaragdakis, 2000. s.122) 

Ohjelmaa 4 tutkimalla on mahdollista huomata kuinka FC++:lla luodut polymorfiset 

functoidit eroavat muistuttavat tavallisia functoideja ja suurin ero on Sig:n määrittely. 

Kyseistä ohjelmaa olisi mahdollista käyttää tietorakenteeseen tallennettujen int tai float 

tyyppisille luvuille tehtävissä laskuissa siten, että tietorakenteen läpikäyvä funktio tietää 

argumenttina olevan functoidin palauttaman arvon. 

FC++ käyttää omaa reference-counting metodiaan functoidien muistissapitämiseen 

(McNamara, Smaragdakis 2000 s.128). Tämä metodi muistuttaa älykkäitä osoittimia, 

mutta tämä ref-metodi mahdollistaa osoitettavan functoidin tai olion tyyppimuunnoksen 

polymorfismin avulla. McNamara ja Smaragdakis suosittelevatkin älykkäiden osoitti-

mien korvaamista ref-metodilla. 

FC++ :n käyttöön liittyy kuitenkin joitain rajoitteita: johtuen functoidien rakenteesta 

kääntäjien antamat virheilmoitukset voivat olla ongelmallisia. Virheilmoitus on usein ta-

vallista pidempi ja virheen sijainnin löytäminen voi olla normaalia vaikeampaa. Polymor-

fisten funktioiden virheet voivat myös tapahtua functoidin argumenttimäärittelyssä tai 

sillä hetkellä, kun functoidia kutsutaan ja käytetään (McNamara, Smaragdakis 2000. 

s.126). 

McNamara ja Smaragdakis suorittivat tehokkuustestejä käyttäen sekä omaa FC++ kirjas-

toaan että Läyferin ohjelmistokehyksen periaatteita. Testeissä oli tarkoituksena verrata 

kahden binääripuun reunoja ja tarkistaa, ovatko ne arvoiltaan samat. Testien perusteella 

FC++ :n käyttö on n. 4-8 kertaa nopeampi kuin Läyferin functoidit, tehokkuuden nous-

tessa puun lehtien määrän kasvaessa (McNamara, Smaragdakis 2000. s.127). 
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FC++ paransi Läuferin mallia ja lisäsi useita apufunktioita funktionaalisesta ohjelmoin-

nista. Polymorfismin lisääminen avasi myös uusia ovia functoidien käytölle ja yksinker-

taisempi syntaksi saattoi helpottaa niiden käytön omaksumista. FC++ ei kuitenkaan ollut 

täydellinen ja epämääräiset virheilmoitukset saattoivat olla este kirjaston tehokkaalle käy-

tölle. FC++:n functoidit eivät myöskään täytä lambdafunktioiden määrittelyä: lambda-

funktioiden tulee olla anonyymejä. 

4.3 Lambda Library 

Sekä Läyfer että FC++:n kehittäjät pyrkivät lisäämään funktionaalisia ominaisuuksia 

C++: aan ja onnistuivat siinä. Functoidit olivat syntaksiltaan raskas, mutta toimiva rat-

kaisu funktionaalisen ohjelmoinnin ja first-class funktioiden emuloinnissa. C++:an kehit-

tyessä ja STL:n kasvaessa syntyi kuitenkin tarve uudenlaisille funktioille. 

STL mahdollistaa erilaisten tietorakenteiden ja näiden iteraattoreiden sekä algoritmien 

käytön. STL:n avulla on mahdollista järjestää tietorakenteeseen tallennetut arvot auto-

maattisesti suuruusjärjestykseen. Monimutkaisempien tietotyyppien kanssa ongelmaksi 

muodostui halutun järjestystavan, tai vertailtavan tiedon määrittely. Tähän määrittelyyn 

riittäisi lyhyt, mahdollisesti kertakäyttöinen funktio. STL algoritmit pystyivät käyttämään 

argumentteinaan functoideja, mutta Läuferin ja FC++:n functoidit vaativat erillistä periy-

tymismäärittelyä, mikä on suuri työ suhteutettuna tarvittavan functoidin käyttöön. Tämän 

ongelman ratkaiseminen oli Lambda Libraryn (LL) (Järvi, Powell et al. 2003) pohjim-

maisena motivaationa. 

LL kirjaston käyttö perustuu arvojen asettamiseen placeholder-nimisille muuttujille, joita 

kuvataan kooditasolla merkeillä _1, _2 ja _3. Pelkkä placeholderin määrittely luo funk-

tion, jota on mahdollista käyttää muiden funktioiden argumenttina. Koska funktiota ei 

tarvitse nimetä, se täyttää lambdafunktion määritelmän. Jokainen placeholder arvo vastaa 

yhtä lambdafunktion argumenttia. Koska kirjaston kehityshetkellä yksikään STL: algo-

ritmi ei käyttänyt yli kahta argumenttia, Järvi et all eivät nähneet syytä lisätä kirjastoon 

useampia placeholdereita, vaikka se olisi ollut mahdollista (Järvi, Powell et al. 2003 

s.263) Useamman placeholderin luominen olisi ollut mahdollista, mutta LL:n avulla on 

myös mahdollista käyttää muita funktioita lambdafunktion sisällä käyttämällä bind avain-

sanaa. 

Placeholdereita on mahdollista käyttää samalla tavalla kuin muitakin muuttujia. Kun 

lambdafunktiota kutsutaan, placeholdereihin tallennettuja arvoja kutsutaan ja käytetään 

funktion mukaisesti. Koska arvoja kutsutaan vasta funktion suorituksen aikana, näitä ar-

voja tai funktion paluuarvoja ei ole aina mahdollista määritellä etukäteen. Tämän seu-

rauksena LL:n lambdafunktiot ovat polymorfisia, kuten FC++:n functoidit. 
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Placeholderien käyttö perustuu expression template- ominaisuuteen (Veldhuizen, 1995).  

Lambdafunktiota kutsuttaessa luodaan expression object, jota on mahdollista manipu-

loida ajonaikana ja LL vaihtaa tässä vaiheessa placeholderien arvot niihin tallennettuihin 

arvoihin. Koska LL:n luomat lambdafunktiot voivat sisältää vaihtelevan määrän erityyp-

pisiä arvoja sekä erilaisia funktioita ja funktio-osoittimia, LL:n sisäinen arkkitehtuuri 

koostuu useista tasoista, joista jokainen taso sisältää implementaation yhdelle tietotyy-

pille. 

list<int> v(10); 
for_each(v.begin(), v.end(), _1 = 1); 
 
(int x, int y, _1 + _2) 

Ohjelma 5. Kaksi LL lambdafunktiota 

Ohjelmassa 5 on kaksi lambdafunktiota. Ensimmäinen käy listan läpi ja muuttaa sen al-

kioiden arvoksi 1. Placeholder _1 osoittaa listan n: teen arvoon joka asetetaan yhdeksi 

(Järvi, Powell et al. 2003 s.262).  Toinen on aikaisemmista kirjastoista tuttu summafunk-

tio, joka laskee kaksi kokonaislukua yhteen. Luku x asetetaan ensimmäisen placeholderin 

arvoksi, luku y toisen. Koska LL:n on suunniteltu toimimaan yhdessä STL:algoritmien 

kanssa, ensimmäinen käyttötapaus on yleisempi kuin toinen. 

LL sisältää myös useita lisäominaisuuksia lambdafunktioiden käyttöön. LL sisältää kont-

rollifunktioita, kuten if_then, while_loop sekä for_loop jotka helpottavat lambdafunktioi-

den käyttöä erilaisten tietorakenteiden läpikäynnissä. Kirjastossa on myös oma poikkeus-

käsittely lambdafunktioiden käyttöön sekä rajapinnat lambdafunktioiden rakentajille ja 

tuhoajille. 

Kirjaston tehokkuutta testattiin kahdella testillä, joissa molemmissa kirjastoa verrattiin 

käsinkirjoitettuihin funktio-olioihin, joilla oli sama toiminnallisuus. Tarkoituksena oli 

tutkia, aiheuttaako funktion abstrahointi tehokkuuden heikentymistä. Ensimmäisessä tes-

tissä suoritettiin kokonaisluku argumentin potenssilaskuja, toisessa sama testi tuoritettiin 

käyttämällä vaihtelevia ja monimutkaisempia parametriarvoja, kuten ax, (ax-(a+x))(bx-

(b+x) sekä x >100 && x <1000. Testien perusteella LL ei aiheuta merkittävää tehokkuu-

den tippumista verrattuna muihin nimettömiin funktio-olioihin ja tehokkuus on verratta-

vissa abstrahoimattomiin funktio-olioihin. Joissain tilanteissa LL:n käyttö on jopa nope-

ampi vaihtoehto. Esimerkiksi ensimmäisessä testitilanteessa lambdafunktion ja käsinkir-

joitetun funktion tehokkuussuhde vaihteli 1.00 ja 1.08, sekä 0.95 ja 1.04 välillä kääntä-

jästä ja laskettavasta potenssista riippuen (Järvi, Powell et al. 2003 s.285–288). 

Kuten aikaisempi FC++, myös LL sisälsi ongelmia. Expression templateiden rakenteesta 

johtuen ohjelman kääntämiseen kuluva aika voi kasvaa huomattavasti. FC++:n 

functoidien tavoin lambdafunktioiden monimutkainen rakenne aiheutti ongelmia kääntä-

jien virheviesteissä (Järvi, Powell et al. 2003 s.288, 290).  Placeholderien rajallisuus saat-

toi myös nousta ongelmaksi, jos LL käytettiin STL:n ulkopuolella. 
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Nimensä mukaisesti Lambda Library sisälsi lambdafunktion kriteerit täyttäviä funktioita. 

Toisin kuin Läyferin, McNamaran ja Smaragdakis, jotka halusivat lisätä funktionaalisen 

ohjelmoinnin ominaisuuksia C++: saan, LL:n motivaationa oli mahdollistaa nimettömien 

funktioiden käyttö STL:n algoritmien argumentteina. LL:n tehokkuus vastasi muita käy-

tössä olleita ratkaisuja, kuten funktio-olioita ja abstrahoinnin ansiosta lambdafunktiot oli-

vat syntaksiltaan yksinkertaisia ja kevyitä. FC++:ssa esiintyneet kääntäjiin liittyvät on-

gelmat vaivasivat kuitenkin myös Lambda Libraryä. 

 

4.4 Phoenix 

Lambda library oli osana Boost nimistä kirjastokokoelmaa (Järvi, Powell et al. 2003 

s.290). Samaan kokoelmaan kuului Phoenix-niminen kirjasto, joka pohjautuu funktionaa-

lisen ohjelmoinnin emuloimiseen. Phoenixia on mahdollista käyttää lambdafunktioiden 

korvikkeena, mutta se on suunniteltu toimimaan laajemmassa mittakaavassa kuin 

Lambda Library ja joissain tapauksissa on suositeltua käyttää C++11 lambdafunktioita 

Phoenixin sijasta (The Boost C++ Libraries, Chapter 39. Boost.Phoenix). 

Phoenixin lambdafunktiossa on kaksi eroa verrattuna LL:n lambdafunktioihin: Phoenixin 

lambdafunktiossa ei ole tarvetta määritellä parametrejä ja käytettyjen parametrien tyyppiä 

ei ole tarvetta määritellä. Phoenix lambdafunktio voi käyttää kaikkia arvoja, joita funktion 

toiminnallisuus tukee. 

Phoenix ja LL ovat molemmat saaneet vaikutteita FC++:sta, mutta ne suunniteltiin eri 

näkökulmista. Phoenix keskittyi funktionaaliseen ohjelmointiin, kun LL keskittyi 

lambdafunktioihin. Molempia kirjastoja tultaisiin käyttämään myöhemmin C++11 

lambdafunktioiden pohjana ja kehittämismotivaationa (Järvi, Freeman. 2010). 
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5. LAMBDAFUNKTIOIDEN VIRALLINEN LISÄYS 

C++: AAN 

FC++ ja LL todistivat, että C++ voi hyötyä lambdafunktioiden kaltaisista funktionaalisen 

ohjelmoinnin ominaisuuksista. Kirjastojen käyttö ei kuitenkaan aina ollut ongelmatonta. 

Ohjelmien kääntämiseen kuluva aika kasvoi kirjastojen käytön johdosta, virheilmoitukset 

saattoivat olla epäselviä ja kirjastojen käytön ja käyttäytymisen ymmärtäminen oli vai-

keaa joissain käyttötapauksissa (Järvi, Freeman 2010). Tämä johtui siitä, että molempien 

kirjastojen toiminta perustui C++: rajoitteiden kiertämiseen, eivätkä C++ kääntäjät näin 

ollen pystyneet aina tulkitsemaan mahdollisten virhetilanteiden alkuperää käyttäjän ym-

märtämällä tavalla. 

 C++ kääntäjien rakenne vaikutti myös lambdafunktioiden käyttöön. Kääntäjistä puuttui 

olioiden elinajan automaattinen hallinta ja funktioiden aktivointitiedot tallennettiin pi-

noon. Tämä vaikeuttaa functoidien käyttöä, koska ohjelmoijan tulee määritellä niiden 

elinkaari tarkkaan, mikäli hän ei halua aiheuttaa muistivuotoja. Toisaalta functoidin tu-

houtuessa sen aktivointitiedot voivat jäädä pinoon, mikä voi aiheuttaa virhetilanteen kut-

suttaessa functoidia, joka ei ole enää olemassa (Järvi, Freeman 2010). 

5.1 C++11 

Vuonna 2006 joukko asiantuntijoita, mukana mm. C++:n kehittäjä Bjarne Stroustrup, te-

kivät ehdotuksen (Järvi, Willcock et al. 2006) lambdafunktioiden lisäämisestä osaksi seu-

raavaa C++ standardia, joka tuli olemaan C++11. Ehdotuksessa kuvailtiin lambdafunkti-

oiden haluttuja kriteerejä ja syntaksia. Lambdafunktioiden oli tarkoitus tukea C++:n uusia 

ja vanhoja ominaisuuksia, ei korvata niitä. Kuten Lambda Libraryssäkin, tavoitteena oli 

luoda syntaksiltaan kevyt tapa luoda nimettömiä, mahdollisesti kertakäyttöisiä funktioita. 

Tämän ehdotuksen toimivuus oli riippuvainen muista C++11 ehdotetuista muutoksista 

(Järvi, Freeman 2010 s.9). Tärkeimpänä näistä oli paikallisten luokkamäärittelyjen käyttö 

funktio templateissa ja ”decltype” avainsanan lisäys. Yhdessä näiden lisäysten avulla 

lambdafunktiota voitaisiin määritellä suoraan argumentiksi ja decltypen avulla olisi mah-

dollista päätellä lambdafunktioiden paluuarvo.  

Syntaksiltaan lambdafunktiot muistuttavat enemmän Lambda Libraryn funktioita kuin ai-

kaisempia functoideja, mutta ohjelmaa käännettäessä kääntäjä muuttaa tämän yksinker-

taisen syntaksin functoidien kaltaiseen muotoon (Kieras, 2015 s.3–4). Tämä mahdollistaa 

Läyferin ohjelmistokehyksen ja FC++:n tapaisen paikallisten arvojen käytön ja kiertää 

C++:n eston funktioiden määrittelyyn funktioiden sisällä. 
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5.2 C++14 

Järvi ja Freeman spekuloivat artikkelissaan (Järvi, Freeman 2010 s.768) geneeristen 

lambdafunktioiden (Generic lambda function) lisäämistä C++:n jossain vaiheessa. Kysei-

set funktiot eivät olleet mukana C++:n uusissa ominaisuuksissa, mutta Järvi ja Freeman 

kehittivät tästä huolimatta pohjan näille geneerisille funktiolle. Geneeriset funktiot lisät-

tiin myöhemmin C++14 mukana (Vali, Sutter et al. 2013).  

Geneeristen lambdafunktioiden etuna aikaisempiin lambdafunktioihin oli auto avainsa-

nan käyttö. Tämän ansiosta funktion argumenttien ja arvojen tyyppiä ei tarvitse määritellä 

etukäteen tietyntyyppiseksi, vaan auto-sanaa käyttämällä arvon tyyppi määritellään auto-

maattisesti ajon aikana. Määritelty arvo riippuu funktiolle annettujen arvojen tyypistä. 

auto summa = [](auto x, auto y){ return x+y}; 
int luvut = summa(1,2); 
string yhdyssana = summa(”makaroni”, ”laatikko”); 

Ohjelma 6. Auto-avainsana esimerkki 

Ohjelmassa 6 on määritelty summa funktio, joka yhdistää kaksi argumenttia yhteen. 

Funktion argumentit ja paluuarvo on määritelty auto avainsanalla ja funktiota kutsutaan 

kahdesti; ensimmäinen kutsu käyttää int-tyyppisiä lukuja ja toinen string-tyyppisiä merk-

kijonoja. Ohjelman suorittamisen jälkeen luvut-muuttujaan on tallennettu lukujen summa 

3 ja yhdyssana muuttujaan on tallennettu merkkijono ”makaroonilaatikko”. 

 

C++14 lisäsi myös mahdollisuuden siirtää objekteja lambdafunktioiden closuren sisälle 

käyttämällä init capture-metodia (Meyers 2014. s. 224). Joidenkin objektien, kuten STL 

tietorakenteiden kopiointi voi olla raskasta, muuta niiden siirtäminen on kevyttä. Tällai-

sissa tilanteissa init capturen käyttö objektin siirtämiseen on tehokkaampaa kuin koko 

objektin kopiointi. 

5.3 C++17 

Lista C++17-standardin mukana tulleista ominaisuuksista (Köppe, 2017) pitää sisällän 

kaksi uutta lambdafunktioihin liittyvää ominaisuutta, Constant Expresssion (Valli, et al. 

2016) sekä *this-arvon suora tallentaminen (Edwards, et al. 2016). 

Constant expressionin avulla lambdafunkiot on mahdollista määritellä kääntämisen yh-

teydessä. Tällä tavalla määritellyt funktiot tai arvot määritellään ohjelman kääntämisen 

aikana ajonaikaisen määrittelyn sijaan. Tämän seurauksena constant expressionina tallen-

nettu lambdafunktiota ei ole mahdollista muokata ohjelman suorituksen aikana ja lambda-

funktiota on mahdollista käyttää tilanteissa, jotka vaativat constant expressioniksi määri-

teltyjä arvoja, kuten tietorakenteiden koossa tai switch-case rakententeiden arvona.  
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C++: oliot pystyvät viittaamaan itseensä automaattisesti luodun this-osoittimen avulla. 

Normaalisti lambdafunktiot tallentavat this-osoittimen viitesemantiikalla osoittimien 

avulla. Tällöin this- osoittimen muuttuessa lambdafunktion ulkopuolella, sen arvo muut-

tuu samaksi myös lambdafunktion sisällä. Jos ohjelmoija ei ole tietoinen viitesemantiikan 

käytöstä, tämä voi aiheuttaa ongelmia lambdafunktioiden käyttäytyessä odottamattomalla 

tavalla, kun this- osoittimen on muuttunut. Edwards et al. (2016) esittivät mahdollisuuden 

this-osoittimen tallentamiseen arvosemantiikalla, jolloin muuttujan arvo kopioitaisiin 

suoraan ja alkuperäisen arvon muuttaminen ei vaikuta tähän jo kopioituun arvoon. Ky-

seinen ominaisuus lisättiinkin osaksi C++17 standardia. 

5.4 C++20 

Seuraava C++ standardi on vielä kehitteillä ja sen sisältö voi vielä muuttua. Kirjoitushet-

kellä C++20 on suunniteltu sisältävän useita lambdafunktioihin ja niiden käyttöön liitty-

viä ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien käytännöntoteutus voi vielä muuttua ennen 

uuden standardin ilmestymistä ja lähteet käsittelevät pääasiassa ominaisuuden ratkaise-

mia ongelmia, mutta eivät pysty ottamaan kantaa toteutuksen syntaksiin muuten kuin eh-

dotuksilla. 

Familiar template syntax for generic lambdas (2017) käsittelee Familiar Template 

Syntax:in lisäämistä lambdafunktioille. Geneeriset lambdafunktiot eivät vaadi paramet-

rien tyyppien määrittelyä, mutta joissain tapauksissa on tarpeen tietää parametrin tyyppi. 

Yleensä tyyppi selvitetään decltype-komennolla, mutta tämä voi aiheuttaa ongelmia 

lambdafunktion sisällä ja kasvattaa funktion rivimäärää. Familiar template syntax laajen-

taisi lambdafunktioiden tukemaa syntaksia ja sen avulla lambdafunktiot pystyisivät käyt-

tämään funktiomalleja (function template) parametrinä sekä paluuarvoina ja lambdafunk-

tiot voisivat myös käsitellä parametrien tyyppejä ilman decltype -käskyä. Perfect forwar-

ding, joka tarkoittaa funktion arvojen täydellistä välittämistä toiselle funktiolle, on nykyi-

sissä geneerisissä lambdafunktioissa haluttua runsassanaisempaa ja familiar template 

syntax ratkaisisi tämänkin ongelman. 

Lambdafunktioita ei ole mahdollista käyttää määrittelemättömissä konteksteissa, kuten 

decltype termin sisällä. Tämä vaikeuttaa esimerkiksi valmiiden algoritmien toiminnan 

muokkaamista. Dionne (2016) antoi esimerkkinä sort-algoritmin käytön tuple-tyyppisten 

tietorakenteiden järjestämisessä. Järjestämistä varten sort-algoritmille tulisi antaa argu-

menttina sopiva lambdafunktio decltype:n sisällä, mikä ei ole mahdollista. On kuitenkin 

mahdollista määritellä lambdafunktio erikseen, tallentaa muuttujaan ja tätä muuttujaa 

olisi mahdollista käyttää algoritmin määrittelyssä. Lambdafunktioiden käyttö määrittele-

mättömissä konteksteissa on osana C++20:nen lisäominaisuuksia (Dionne, Tong 2017). 

Normaalisti lambdafunktio on verrattavissa funktio-objektiin, esimerkiksi structin sisällä 

määriteltyyn yhteenlaskuun. Lambdafunktioita ei kuitenkaan ole mahdollista käyttää kai-

kissa samoissa tilanteissa kuin funktio-oliota. Funktio- objekteja on mahdollista tallentaa 
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erilaisiin tietorakenteisiin, mutta lambdafunktioiden tallennus ei ole mahdollista (Default 

constructible and assignable stateless lambdas, 2017). Lambdafunktio eivät oletuksena 

ole rakennettavissa (constructible) eivätkä määriteltävissä (assignable), jolloin niiden 

suora käyttö funktio-objektin korvikkeena johtaa virheilmoituksiin. Laajentamalla 

lambdafunktioiden ominaisuuksia yhtäläisiksi funktio-objektien kanssa avaisi kokeneille 

ohjelmoijille uusia mahdollisuuksia lambdafunktioiden käytössä. 

C++14 lisätyssä init capturessa oli yksi ongelma: se ei pysty käsittelemään parameter 

pack tyyppisiä parametrejä. Parameter pack on funktio template, jota on mahdollista käyt-

tää vaihtelevalla parametrimäärällä. Parameter packin syntaksi sisältää ellipsejä, jotka ku-

vaavat argumenttien määrän vaihtelevuutta. 

void esim(T1 t1, T2 t2…Tn tn); 

Ohjelma 7. Parameter pack syntaksiesimerkki 

Ohjelma 7 vois siis käyttää yhtä, kahta tai n-määrän argumentteja. C++14 init capture ei 

kuitenkaan hyväksy ellipsien käyttöä sen siällä ja ilmoittaisi ohjelmaa 7. käytettäessä vir-

heestä. Tarkoituksena onkin poistaa tämä rajoite C++20 myötä (Revzin, 2017). 

Pienenä lisäyksenä on myös C++17 mukana tulleen this-viittauksen syntaksin selkeyttä-

minen (Köppe, 2017). Tarkoituksena on tehdä käytetystä viittaustavasta selkeämpi muut-

tamalla viitesemantiikkaa käyttävä viittaus muotoon [=, this] ja kopiosemanttiikkaa käyt-

tävä ilmaus muotoon [=, *this]. 

Koska jokaisessa C++11 jälkeisessä C++ standardissa on ollut mukana lambdafunktioi-

hin liittyviä ominaisuuksia, on todennäköistä, että lambdafunktioiden käyttömahdolli-

suuksia ja tukea laajennetaan vielä tulevaisuudessakin. Tulevat standardit voivat myös 

sisältää yleisempiä ominaisuuksia, joidenka ansiosta on mahdollista laajentaa lambda-

funktioita vielä entisestään. 
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6. KIRJASTOJEN VERTAILU 

Tässä luvussa suoritetaan vertailua Läuferin kehyksen, FC++ ja LL kirjastojen, sekä 

C++11 Lambdafunktioiden välillä. Phoenix-kirjasto ei ole mukana vertailussa, koska ky-

seessä on enemmän funktionaalisen ohjelmoinnin kirjasto.  

6.1 Tehokkuus 

Tehokkuustestien kehittäminen ja niistä seuraava tehokkuusvertailu on tämän työn skaa-

lan ulkopuolella. FC++:n jälkeinen motivaation muuttumisen seurauksena LL ja C++11 

lambdafunktiot on suunniteltu eri käyttötapausta varten kuin FC++ ja Läuferin kehys, 

joten tehokkuusvertailu ei välttämättä ole mahdollista. Oletettavasti LL olisi tehokkaampi 

STL: kirjastojen käytössä, koska FC++: aa ei ole suunniteltu käytettäväksi niiden kanssa. 

McNamara ja Smaragdakis suorittivat tehokkuusvertailua FC++:n ja Läuferin kehyksen 

välillä (McNamara, Smaragdakis 2000. s.127). Kuten luvussa 4 mainittiinkin, FC++ oli 

useita kertoja tehokkaampi kuin Läuferin toteutus.  

C++11 lambdafunktioiden etuna LL:n funktioihin verrattuna on kunnollinen kääntäjätuki. 

Tämän edun seurauksena C++11 on todennäköisesti tehokkaampi kuin LL funktiot. 

Koska Järvi osallistui sekä Lambda Libraryn, että C++11 lambdafunktioiden suunnitte-

luun (Järvi, Powell, et al. 2003 ja Järvi, Freeman 2010) on todennäköistä, että hän käytti 

LL:n tuomaa kokemusta hyväkseen C++11 on näin ollen näistä kahdesta tehokkaampi 

vaihtoehto. 

 

6.2 Motivaatio 

Kirjastojen kehittämismotivaatio on vaihdellut vuosien aikana. Alun perin Läuferin tar-

koituksena ei ollut luoda lambdafunktioita, vaan ainoastaan näyttää funktionaalisen oh-

jelmoinnin olevan mahdollista C++:n avulla (Läufer 1995). FC++:n kehittäjillä oli sama 

motivaatio, mutta he halusivat myös lisätä functoideihin tuen polymorfisuudelle (McNa-

mara, Smaragdakis 2000. s. 118). FC++ sisälsi myös monia Haskellista peräisin olevia 

funktioita, jotka vahvistavat entisestään funktionaalisen ohjelmoinnin asemaa kirjaston 

takana (McNamara, Smaragdakis 2000. s. 128). 

STL:n myötä motivaatio vaihtui funktionaalisen ohjelmoinnin emuloinnista nimettömien 

ja kertakäyttöisten funktioiden kehittämiseen. Sekä FC++ että Lauferin kehys olivat tut-

tuja Lambda Libraryn kehittäjille (Järvi, Powell et al. 2003 s.32) ja C++11 lambdafunktiot 
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perustuvatkin sekä FC++:sta että LL:stä saatuun kokemukseen (Järvi, Freeman 2010 

s.771). 

Nykyään C++ lambdafunktioiden jatkokehittämisen motivaationa on lambdafunktioiden 

käytön laajentaminen ja syntaksin yksinkertaistaminen (Vali, Sutter et al. 2013, Dionne 

2017. s. 1, Köppe 2017). Tarkoituksena ei enää ole luoda uutta funktiotyyppiä, vaan tehdä 

lambdafunktioiden käytöstä entistä helpompaa laajempaa. 

6.3 Syntaksi 

Lambdafunktioiden syntaksi kehittyminen on nähtävissä ohjelmissa 1-3 ja 5. Syntaksin 

kehittyminen on johtunut pääosin implementointitapojen muuttumisesta. Envelope/letter 

malli vaati useamman functoidin määrittelyä, kun taas perittämisen avulla osa functoidin 

toiminnallisuudesta ja määrittelystä voitiin piilottaa kirjastossa jo valmina oleviin 

functoideihin. Vanhempienkin toteutusten syntaksi on kuitenkin ymmärrettävää ja luet-

tavissa, koska tavallinen C++ syntaksi ei ole muuttunut vuosien varrella radikaalisti. 

Läufer toteutti functoidien rakentamisen envelope/letter mallilla, jossa kaksi luokkaa toi-

mivat yhteistyössä functoidin kutsun ja suorittamisen suhteen. Ohjelmassa 2 on mahdol-

lista nähdä toisen luokan sisältävän functoidin toiminnallisuuden ja toisen sisältävän viit-

tauksen ensimmäiseen luokkaan.  

Vertailemalla ohjelmia 2 ja 3 on mahdollista nähdä periyttämisen tuomat edut verrattuna 

Läuferin toteutukseen: functoidi ei vaadi muuta kuin toiminnallisuuden määrittelyä ja 

functoidin periyttämistä, joka tapahtuu funktion määrittelyn ja nimeämisen aikana. Sa-

man functoidin määrittely Läuferin kehyksellä vaatii melkein kaksinkertaisen määrän ri-

vejä. 

Ohjelman 5 jälkimmäinen funktio on malliesimerkki lambdafunktioiden yksinkertaisuu-

desta. Koko funktio on mahdollista kirjoittaa yhdelle riville vaikka se sisältää saman toi-

minnallisuuden kuin ohjelmat 2 ja 3. Tämä on funktion anonyymiyden ansiota. 

LL:n ja C++11 välillä lambdafunktioiden syntaksi kehittyi päinvastaiseen suuntaan kuin 

aikaisemmin.  Syntaksi ei yksinkertaistunut, päinvastoin siihen lisättiin closuren määrit-

tely ja tarpeellisia avainsanoja, kuten return. Nämä ominaisuuduet laajentavat lambda-

funktioiden käyttöä, mutta funktion eri osien ja niiden toiminnan hahmottaminen voi olla 

aloittelijoille vaikeaa. C++ lambdafunktiosyntaksi on kuitenkin niin yksinkertaista ja ke-

vyttä, että niitä on mahdollista kirjoittaa suoraan funktioiden argumentiksi. 

Läuferin ja FC++:n kehittämä functoidisyntaksia ei kuitenkaan hylätty lambdafunktioi-

den myötä, päinvastoin lambdafunktioiden syntaksin yksinkertaisuus perustuu kääntäjän 

toimesta tapahtuvaan syntaksin muuttamiseen functoidia muistuttavaan muotoon (Kieras, 

2015 s.3–4). 
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6.4 Ongelmat 

Yksikään kirjasto ei ollut ilman ongelmia, ja jopa viralliset lambdafunktiot eivät ole täy-

sin virheettömiä. Osa ongelmista saatiin ratkaistua vasta vuosia myöhemmin C++11 

myötä ja joissain tapauksissa lambdafunktioiden lisäominaisuudet aiheuttivat uusia on-

gelmia. 

Ensimmäisiä ongelmia lambdafunktioiden kehityksessä olivat C++:n rajoitus, joka esti 

funktioiden määrittelyn funktioiden sisällä (Kieras 2015. s.3) sekä paikallisten muuttujien 

käyttö closuren sisällä. Ratkaisu molempiin ongelmiin oli funktioiden määrittely olioiden 

sisällä, jolloin kaikki olion sisällä olevat muuttujat olivat functoidin käytössä (Läufer 

1995). Läufer kuitenkin toteaa ohjelmistokehyksen olevan epätäydellinen, erityisesti 

muistinhallinta ei ollut yhtä tehokas kuin vastaavissa funktionaalisissa kielissä. Kääntäjät 

eivät myöskään pystyneet optimisoimaan functoidien koodia, koska ohjelmoija hallitsi 

functoidien closurea. 

FC++ käytti erilaista implementointia kuin Läyferin kehys ja lisäsi oman versionsa älyk-

käistä osoittimista. Yhdessä muiden koodioptimointien kanssa nämä ominaisuudet vä-

hensivät muistinhallintaan ja kopiontiin kuluvaa aikaa (McNamara, Smaragdakis 200. s. 

127–128). Kääntäjäongelmat jatkuivat kuitenkin tässäkin kirjastossa, erityisesti virheil-

moitusten muodossa. Tyyppivirhe voi antaa rivikaupalla virheilmoituksia, kun kääntäjä 

ilmoittaa koko toteutus pinon (instantiation stack) sisällön. 

Lambda Library kärsi myös kääntäjäongelmista. Kuten FC++:ssa, virheilmoitukset saat-

toivat olla vaikeaselkoisia ja lambdafunktioiden rakenne hidasti kääntämisprosessia. 

Tämä johtui expression templateiden määrästä ja rekursiivisuudesta (Järvi, Powell et al. 

2003 s.287). Toisin kuin Läuferillä, kääntäjät pystyivät kuitenkin optimoimaan LL 

lambdafunktioita (Järvi, Powell et al. 2003 s.285). 

Kääntäjien virheilmoitukset eivät kadonneet C++11 myötä, mutta ne ovat oletettavasti 

helppolukuisempia kuin aikaisemmin. Virallisten lambdafunktioiden ongelmat liittyvät-

kin useimmiten syntaksiin (Köppe 2017), aikaisempien lisäysten puutteisiin (Revzin 

2017) tai puutuviin ominaisuuksiin (Vali, Sutter, et al. 2013) 
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7. YHTEENVETO 

Lambdafunktiot ovat kehittyneet paljon vuosien varrella. Alkuperäisenä motivaationa oli 

yhdistää funktionaalisen ohjelmoinnin elementtejä osaksi C++: saa. 90-luvun lopulla ke-

hitetty Läuferin ohjelmistokehys ja 2000-luvun alussa tehty FC++ kirjasto loivat 

functoidit. Functoidien avulla oli mahdollista käyttää funktioita funktionaalisesta ohjel-

moinnista tutulla tavalla funktioiden argumenttina. 

Uusien kirjastojen ja ominaisuuksien myötä syntyi tarve myös uusille funktiotyypeille. 

Functoidien käyttö näissä tilanteissa oli mahdollista, mutta raskaan syntaksinsa takia nii-

den käyttö johti monimutkaisempaan koodiin ja functoidin erillinen määrittely yhtä käyt-

tökertaa varten lisäsi koodin ja työn määrää. Functoidien pohjalta kehitettiin toiminnal-

taan samanlaiset lambdafunktiot, joita ei tarvitse määritellä etukäteen. Lambdafunktiokir-

jastot mahdollistivat uudenlaisten ohjelmien ja ohjelmointitapojen käytön ja ne laajensi-

vat jo olemassa olevien kirjastojen käyttöä. 

 Vaikka lambdafunktio- ja functoidikirjastot toimivat hyvin kokeneen käyttäjän käsissä, 

niiden epävirallisen luonteen vuoksi virheilmoituksissa sekä kääntäjien tehokkuudessa oli 

parantamisen varaa. Kokemattomampi käyttäjä saattoi johtua tilanteeseen, jossa virheil-

moituksista ei ole hyötyä. Lambdafunktioiden virallinen lisäys osaksi C++11 ja tästä seu-

rannut kääntäjien ja virheilmoitusten optimointi helpottivat lambdafunktioiden käyttöä ja 

siistivät niiden syntaksia entisestään. Virallisen tuen ansiosta lambdafunktioihin on ollut 

mahdollista tehdä useita lisäyksiä, joista osa on liittynyt niiden toiminnallisuuteen ja osa 

syntaksin selkeyteen. 

Lambdafunktiot ovat hyvä esimerkki ohjelmointikielten välisestä ominaisuuksien leviä-

misestä. Tämä prosessi vie kuitenkin aikaa, erityisesti C++:n kaltaisessa ohjelmointikie-

lessä. Jokainen muutos on hyväksyttävä ja näiden muutosten lisääminen voi viedä vuosia, 

riippuen seuraavan standardin suunnitellusta ilmestymisestä. C++ ei myöskään tue funk-

tioiden määrittelyä funktioiden sisällä, mikä oli syynä functoidien kehittämiseen. Näiden 

kiertoteiden ja kääntäjien optimoinnin lisäksi pelkkä ominaisuuksien suunnitteluprosessi 

vie aikaa. Ominaisuuksien syntaksi ja vuorovaikutus muiden ominaisuuksien kanssa tulee 

miettiä tarkkaan, tai voi syntyä luvussa 5. mainitun init capturen tyyppisiä ongelmia. 

Tulevat kirjastot, ohjelmointitavat ja -ominaisuudet voivat laajentaa lambafunktioiden 

käyttömahdollisuuksia entisestään. On myös mahdollista, että syntyy tarve täysin uuden-

laisille funktioille, jotka syrjäyttävät lambdafunktiot normaalissa käytössä. Tai lambda-

funktiot kehittyvät joksikin aivan muuksi, kuten functoidit kehittyivät lambdafunktioiksi. 

Meyers (2014) totesi, että lambdafunktiot eivät itsessään tuo mitään uutta C++ ohjelmoin-

tiin. Kaikki mitä lambdafunktiot voivat tehdä, on mahdollista tehdä muilla tavoilla. 
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Lambdafunktioiden helppokäyttöisyyden ja kätevyyden ansiosta ne ovat kuitenkin pa-

rempi vaihtoehto näille muille tavoille. Tällä helppokäyttöisyydellä onkin Meyersin mu-

kaan suuri vaikutus ohjelmistokehitykseen. 

Työ vastasi tutkimusongelmaan. Lambdafunktioiden kehitys on ollut pelkkää syntaksi-

kehittymistä laajempaa ja kehittymisestä on mahdollista nostaa esiin tiettyjä virstanpyl-

väitä. Vertailuun valitut kirjastot ja Läuferin kehys on kehitetty eri aikakausilla, ja vertai-

lemalla niitä sekä keskenään että C++ lambdafunktioihin toteutusten väliset erot ovat hel-

posti havaittavissa. Koska kyseessä on historiallinen kirjallisuuskatsaus, tulevat muutok-

set eivät tule muuttamaan työn käsittelemiä aiheita ja näin ollen työn pitäisi pysyä tiedoil-

taan ajantasaisena C++20 ja sen jälkeisten standardien lisäyksiä lukuun ottamatta. 

Johtuen kuitenkin työn laajuudesta kaikkia lambdafunktioihin ja niiden kehitykseen liit-

tyviä kirjastoja ja ominaisuuksia ei ollut mahdollista käsitellä. Järvi et al. viittaavat esi-

merkiksi FACT, Expression Template ja Binder -kirjastoihin (Järvi, Powell et al. 2003). 

Tämän puutteen takia työ ei kata lambdafunktioiden koko kehityskaarta. Puutteena on 

myös laajempi tehokkuusvertailu ja eri aikakausien syvempi tutkimus, esimerkiksi kään-

täjätasolla. 

Kaiken kaikkiaan työ on hyvä yleiskatsaus aiheesta ja sen avulla on mahdollista tutustua 

lambdafunktioiden kehittymiseen korkealla tasolla. Tiedonhakuprosessin aikana ei löy-

tynyt vastaavia yleiskatsauksia aiheesta, ja useimmat vastaavat tekstit ovat blogikirjoi-

tuksia, jotka keskittyvät C++11 jälkeiseen kehitykseen. Aiheeseen syventymistä varten 

on suositeltavaa perehtyä työssä käytettyihin lähteisiin. 
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