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Próbny rozdzia³: Wyra¿enia lambda i
wys³anie kodu do innych funkcji
W tym rozdziale porozmawiamy o nowym wspania³ym narzêdziu wprowadzonym

w standardzie C++11. To tak zwane wyra¿enia lambda.
S³u¿¹ g³ównie do u³atwienia pracy z funkcjami-algorytmami z biblioteki standardowej, ale mo¿esz ich u¿yæ tak¿e wobec w³asnych funkcji.
Przydaj¹ siê na przyk³ad w sytuacjach koniecznoœci wykonania tzw. wywo³ania
zwrotnego.
Bardziej obrazowo: gdy zlecasz pracê jakiejœ funkcji, dodaj¹c: „A jak dojdziesz do tego etapu, to oddzwoñ do mnie. Powiem ci, co wtedy zrobiæ”.
Wczeœniej do takich zadañ u¿ywa³o siê wskaŸników do funkcji lub obiektów funkcyjnych. Na nastêpnych stronach zobaczymy, jak siê to odbywa³o. Te sposoby s¹ nadal
aktualne. Jednak w ogromnej liczbie przypadków mo¿na du¿o wygodniej to samo
uzyskaæ, stosuj¹c wyra¿enia lambda.

30.1 Preludium: dwa sposoby przes³ania kryterium oceniania
Zadanie: „Przelicz tylko te, które spe³niaj¹ dostarczone kryterium”
WyobraŸ sobie, ¿e masz nastêpuj¹ce zadanie: w danym pojemniku typu vector<int> s¹
elementy (liczby), które trzeba przeliczyæ. Jednak nie wszystkie – tylko te, które
spe³niaj¹ jakieœ kryterium (jakiœ warunek). Kryterium to realizuje wskazana nam
funkcja orzekaj¹ca (oceniaj¹ca). Funkcja ta, patrz¹c na przys³any do niej element,
orzeknie, czy ma on wybran¹ cechê, czy nie.
Teraz potrzebujemy funkcji „zliczaj¹cej”. To bêdzie funkcja realizuj¹ca algorytm
przegl¹dania pojemnika i zliczania tych w³aœciwych elementów.
Nazwijmy j¹ algorytm_zliczaj¹cy.
v Rezultatem tej funkcji algorytm_zliczaj¹cy powinna byæ wartoœæ int okreœlaj¹ca, ile
elementów w pojemniku spe³ni³o zadane kryterium.
v Argumentami tej funkcji algorytm_zliczaj¹cy powinny byæ:
1) pojemnik typu vector<int>, w którym ma siê odbyæ przeszukiwanie,
2) kryterium do orzekania, czy dany element „nadaje siê” do zliczenia.

Rys. 30-1
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kryterium orzekaj¹ce
int algorytm_zliczajacy( pojemnik, kryterium
orzekaj¹ce )
{
// ...
for( auto element: pojemnik)
{
// ...

// pêtla po kolejnych elementach pojemnika

if (
Blok instrukcji kryterium orzekaj¹cego,
czy element ma dan¹ cechê, czy nie.
)
{
// Jeœli tak, to nastêpuje wykonanie dzia³añ
// bêd¹cych istot¹ tego algorytmu
licznik++;

}

}
}
return licznik;

Innymi s³owy, deklaracja tej funkcji powinna wygl¹daæ jakoœ tak:
int algorytm_zliczajacy( vector<int> pojemnik, kryterium);

Typ pierwszego argumentu jest oczywisty. Problemem jest drugi argument, czyli to
kryterium. Zastanówmy siê, jak mo¿na...

...przekazaæ algorytmowi_zliczaj¹cemu jakieœ kryterium, którym bêdzie on ocenia³
Sposoby s¹ dwa – i znasz je od dawna. Mo¿na mu przes³aæ:
I) wskaŸnik (adres) do funkcji orzekaj¹cej (znany nam ze str. 455);
II) obiekt funkcyjny (str. 1045), którego funkcja sk³adowa operator wywo³ania
funkcji – operator() odgrywa rolê funkcji orzekaj¹cej.
W poni¿szym programie zobaczymy oba te sposoby. Ka¿dy ma swoje zalety i wady.

wII

I `$ - - -

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
//*****************************************************************************************************************
// Dla sposobu I. Dwie przyk³adowe funkcje orzekaj¹ce
//*****************************************************************************************************************
bool czy_nieparzyste_Fcja(int liczba)
1
{
return (liczba % 2);
}
//*****************************************************************************************************************
bool czy_wieksze_niz_9_Fcja(int liczba)
2
{
return (liczba > 9);
}
//*****************************************************************************************************************
// Algorytm zliczaj¹cy mog¹cy korzystaæ z obu powy¿szych funkcji orzekaj¹cych
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//*****************************************************************************************************************
int algorytm_zliczajacy(vector<int> pojemnik, bool (*orzecznik)(int i))
3
{
int licznik_spelniajacych = 0;
for(int element : pojemnik)
{
if( orzecznik(element) ){
// ¬wywo³anie: wskaŸnik_funkcji(arg)
4
licznik_spelniajacych++;
}
}
return licznik_spelniajacych;
}
//*****************************************************************************************************************
//*****************************************************************************************************************
// Dla sposobu II. Dwie klasy obiektów funkcyjnych
//*****************************************************************************************************************
struct Tfunktor_czy_nieparzyste
5
{
bool operator() (int liczba) {
6
return liczba % 2;
}
};
//*****************************************************************************************************************
struct Tfunktor_wieksze_niz
7
{
// konstruktor
Tfunktor_wieksze_niz(int p) : porown(p) {}
8
bool operator() (int liczba) {
return liczba > porown;
}
int porown;
// wartoœæ progu

9

};
//*****************************************************************************************************************
// Algorytm zliczaj¹cy – konieczny teraz w dwóch wersjach
//*****************************************************************************************************************
int algorytm_zliczajacy(vector<int> pojemnik, Tfunktor_czy_nieparzyste orzecznik)
Ba
{
int licznik_spelniajacych = 0;
for(int element : pojemnik)
{
if(orzecznik(element) )
// ¬ wywo³anie: obiekt.operator()(arg)
Bb
licznik_spelniajacych++;
}
return licznik_spelniajacych;
}
//*****************************************************************************************************************
int algorytm_zliczajacy(vector<int> pojemnik, Tfunktor_wieksze_niz orzecznik)
Bc
{
int licznik_spelniajacych = 0;
for(int element : pojemnik)
{
if(orzecznik(element) )
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licznik_spelniajacych++;
}
return licznik_spelniajacych;
}
//*****************************************************************************************************************
int main()
{
vector<int> v { 4, 2, 13, 11, 5, 24, 7 };
Bd
cout << "Korzystajac z funkcji (orzekaj¹cych), sprawdzamy, ze w wektorze v\n";
int ile = algorytm_zliczajacy(v, czy_nieparzyste_Fcja);
cout << "Nieparzystych liczb jest " << ile << endl;
ile = algorytm_zliczajacy(v, czy_wieksze_niz_9_Fcja);
cout << "Wartosci > 9 jest " << ile << endl;

Be
Bf

cout << "Inny sposob przeslania kryterium – obiektem funkcyjnym\n";
ile = algorytm_zliczajacy(v, Tfunktor_czy_nieparzyste() );
cout << "Obj. funkcyjny: Nieparzystych liczb jest " << ile << endl;

Bg

ile = algorytm_zliczajacy(v, Tfunktor_wieksze_niz(9) );
cout << "Obj. funkcyjny: Wartosci > " << 9 << " jest " << ile << endl;

Bh

for(int k = 3; k < 6 ; k++)
{
ile = algorytm_zliczajacy(v, Tfunktor_wieksze_niz(k) );
cout << "\tObj. funkcyjny: Wartosci > " << k << " jest " << ile<< endl;
}

Bi

}

Program wypisze na ekranie taki tekst:
Korzystajac z funkcji (orzekaj¹cych), sprawdzamy, ze w wektorze v
Nieparzystych liczb jest 4
Wartosci > 9 jest 3
Inny sposob przeslania kryterium – obiektem funkcyjnym
Obj. funkcyjny: Nieparzystych liczb jest 4
Obj. funkcyjny: Wartosci > 9 jest 3
Obj. funkcyjny: Wartosci > 3 jest 6
Obj. funkcyjny: Wartosci > 4 jest 5
Obj. funkcyjny: Wartosci > 5 jest 4

Bh

Kryteria oceniaj¹ce przekazujemy w tym programie na dwa sposoby.

30.1.1

Sposób I. Kryterium przekazane wskaŸnikiem do funkcji
(orzekaj¹cej)
Orzekanie, czy dany element „nadaje siê”, mo¿e realizowaæ zwyk³a funkcja. Z racji
tego, czym siê zajmuje, nazywamy j¹ funkcj¹ orzekaj¹c¹.
1 Na górze programu widzimy w³aœnie tak¹ funkcjê o nazwie czy_nieparzyste_Fcja. Dopisek
_Fcja niech nam przypomina, ¿e jest to zwyk³a funkcja. Patrz¹c na jej deklaracjê,
widzimy, ¿e wywo³uje siê j¹ z jednym argumentem – typu int (bêdzie to wys³any do niej
element wektora), a zwraca ona rezultat typu bool – bêdzie to odpowiedŸ: nadaje siê/nie
nadaje siê. Zatem jej deklaracja jest taka:
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bool fun (int);

Z kolei patrz¹c na cia³o tej funkcji, rozpoznajemy, ¿e sprawdza ona, czy przys³ana do
niej liczba jest nieparzysta. Jest to wiêc rzeczywiœcie „funkcja orzekaj¹ca” o nieparzystoœci. Mo¿na te¿ wymyœliæ inne kryterium oceny.
2 Oto inna funkcja orzekaj¹ca. Ta sprawdza, czy przys³ana do niej liczba jest wiêksza ni¿ 9.
Tak¿e i ta funkcja przyjmuje jeden argument typu int, a zwraca rezultat typu bool.

Funkcja realizuj¹ca algorytm zliczania
3 A kto bêdzie korzysta³ z tych funkcji orzekaj¹cych? Oto definicja funkcji o nazwie
algorytm_zliczaj¹cy. Co on robi?
Przeszukuje pojemnik typu vector<int> (przys³any mu jako pierwszy argument) i kolejno sprawdza, czy umieszczone w pojemniku liczby spe³niaj¹
wymagane kryterium. Algorytm przeliczy, ile by³o sytuacji, gdy kryterium
by³o spe³nione.
Jakie to konkretnie kryterium? Tego tu nie wiadomo. W wywo³aniu algorytmu_zliczaj¹cego zostanie algorytmowi przys³ane jako drugi argument jego wywo³ania.
Zatem ktoœ wywo³uj¹cy nasz¹ funkcjê algorytm_zliczaj¹cy powinien przys³aæ nam
tak¿e (jako argument wywo³ania) – adres wybranej przez siebie funkcji orzekaj¹cej. Nasza funkcja-algorytm odbierze go i zapisze sobie we wskaŸniku do funkcji.

Przeczytajmy deklaracjê drugiego argumentu tej funkcji zliczaj¹cej – typ tego argumentu to: bool (*orzecznik)(int i)
Czytamy tê deklaracjê tak: orzecznik jest wskaŸnikiem do funkcji wywo³ywanej
z jednym argumentem typu int, a zwracaj¹cej rezultat typu bool.
Zatem wskaŸnik ten mo¿e pokazaæ na funkcje takie jak funkcja czy_nieparzyste_Fcja (1)
lub funkcja czy_wieksze_niz_9_Fcja (2).
Dziêki temu wskaŸnikowi funkcja algorytm_zliczaj¹cy mo¿e sobie wywo³aæ wskazan¹
funkcjê orzekaj¹c¹. Robi to wielokrotnie. Kolejne napotykane elementy pojemnika
wysy³a do wskazanej funkcji orzekaj¹cej, pytaj¹c j¹, czy dany element spe³nia kryterium, czy nie. Mo¿emy to zauwa¿yæ w ciele funkcji algorytm_zliczaj¹cy. Jest w niej pêtla
zakresowe for) przebiegaj¹ca kolejno po wszystkich elementach pojemnika.
4 Ka¿dy napotkany element poddawany jest nastêpuj¹cej operacji:
if( orzecznik(element) )...

// if( wskaŸnik_do_funkcji(argument typu int) )...

W warunku instrukcji if jest tu wywo³anie funkcji wskazywanej wskaŸnikiem orzecznik, a argumentem tego wywo³ania jest dany element wektora.
Wywo³ana w ten sposób funkcja orzekaj¹ca zwraca rezultat typu bool. Na ten rezultat
reaguje instrukcja if. Jeœli wartoœæ rezultatu to true, to znaczy, ¿e funkcja orzek³a, i¿
wys³any do niej argument owo kryterium spe³nia. Wobec tego algorytm inkrementuje
swój licznik_spe³niajacych. Jest to licznik zliczaj¹cy ile elementów w pojemniku spe³nia
zadane kryterium. Po zakoñczeniu pêtli for wartoœæ tego licznika zostaje zwrócona jako
rezultat pracy funkcji algorytm_zliczaj¹cy.

Zajrzyjmy do funkcji main, by sprawdziæ, jak siê korzysta z tego algorytmu zliczaj¹cego (i z funkcji orzekaj¹cych).
Bd Oto definicja pojemnika typu vector<int> o nazwie v. Widzimy tu te¿ listê inicjalizatorów,
czyli liczb maj¹cych siê znaleŸæ we w³aœnie definiowanym pojemniku.
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Be Aby przeliczyæ, ile w pojemniku v jest liczb nieparzystych, wywo³ujemy funkcjê algorytm_zliczaj¹cy, wysy³aj¹c jej dwa argumenty.
v Pierwszy to pojemnik v, w którym ma ona przeprowadziæ poszukiwania.
v Drugi to kryterium poszukiwania, po prostu nazwa (czyli adres) funkcji oceniaj¹cej (tutaj: czy_nieparzyste_Fcja).
(Jak pamiêtasz, kompilator dopuszcza te¿ zapis &czy_nieparzyste_Fcja).
Tak wywo³ana funkcja algorytm_zliczaj¹cy po zakoñczeniu ca³ej swej pracy zwraca

wartoœæ informuj¹c¹, ile liczb spe³niaj¹cych kryterium nieparzystoœci jest w danym
pojemniku. W nastêpnej instrukcji wartoœæ tê (4) wypisujemy na ekranie.
Bf Oto inne poszukiwanie. Teraz funkcji algorytm_zliczaj¹cy wysy³amy adres funkcji orzekaj¹cej czy_wieksze_niz_9_Fcja (czyli funkcji 2). Na ekranie mo¿emy zobaczyæ, ¿e w pojemniku znalaz³a ona trzy liczby spe³niaj¹ce to kryterium.

@

Podsumujmy
Definiowanie kryterium w postaci funkcji orzekaj¹cych jest bardzo proste. S¹ to
bardzo krótkie funkcje i ich definicje pisze siê szybko.
Ta sama wersja funkcji algorytm_zliczaj¹cy nadaje siê do pracy z wieloma ró¿nymi funkcjami orzekaj¹cymi, byle tylko ich deklaracje zgadza³y siê z typem wskaŸnika.
(Tzn. by mia³y ten sam typ i liczbê argumentów oraz ten sam typ rezultatu).

30.1.2

Sposób II. Kryterium umieszczone w obiekcie funkcyjnym
Jest tak¿e inny sposób wys³ania kryterium oceniaj¹cego do funkcji zliczaj¹cej. Mo¿na
to zrobiæ, korzystaj¹c z tzw. obiektu funkcyjnego (zob. §27.6, str. 1045).
W skrócie mówi¹c:
Obiekt funkcyjny to obiekt klasy, która ma prze³adowany operator wywo³ywania
funkcji, czyli ma funkcjê sk³adow¹ operator().

Co w tym szczególnego? To, ¿e:
jeœli przy nazwie tego obiektu postawimy z prawej strony nawiasy, zachowa siê
on tak, jakby to by³o wywo³ywanie funkcji.

Zaraz to zobaczysz, najpierw chwila refleksji.
Gdy wysy³amy obiekt jakiejœ klasy do wybranej funkcji (algorytmu), to zjawia siê on
tam razem ze wszystkimi swoimi funkcjami sk³adowymi. Jeœli akurat jakaœ jego
funkcja sk³adowa bêdzie siê zajmowa³a orzekaniem o nieparzystoœci/parzystoœci liczb,
to jasne, ¿e
odkryliœmy inny sposób przes³ania komuœ kryterium orzekaj¹cego.
Zawo³asz pewnie teraz:
„No ale obiekt ka¿dej klasy wnosi ze sob¹ swoje funkcje sk³adowe. Po co to
dodatkowe prze³adowanie operatora() wywo³ywania funkcji?”.
Masz racjê, inne klasy te¿ to potrafi¹. Jednak jeœli instrukcjê orzekaj¹c¹ umieszczono
w funkcji sk³adowej Tklasa::operator()(int x), to ten, kto chce to „orzekanie” uruchomiæ,
nie musi znaæ nazwy tej funkcji. Wystarczy, ¿e wobec obiektu tej klasy (maj¹cym na
przyk³ad nazwê orzecznikB) zastosuje zapis:
orzecznikB(44);

czyli:

orzecznikB.operator()(44)

czyli: obiekt.operator()(int )
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+

Niniejszym funkcja orzekaj¹ca zostanie wywo³ana (dla elementu o wartoœci 44).
Genialne, prawda?
Poniewa¿ ten zapis wygl¹da jak wywo³anie funkcji, st¹d nazwa: obiekt funkcyjny.
Zwróæ uwagê, ¿e instrukcja wywo³ania wygl¹da dok³adnie tak samo jak w 4,
gdzie orzecznik by³ wskaŸnikiem funkcji. (Tutaj orzecznikB jest obiektem funkcyjnym).

Zobaczmy, jak w praktyce definiuje siê obiekt funkcyjny
5 Oto definicja klasy obiektów funkcyjnych. Klasê tê (dok³adniej: strukturê) nazwa³em
Tfunktor_czy_nieparzyste. Poniewa¿ ta nazwa bêdzie u¿ywana do okreœlenia kryterium,
wiêc przydaje siê zawrzeæ w niej informacjê mówi¹c¹ nam, co ten obiekt funkcyjny
ocenia.
Mo¿e wystarczy³aby sama nazwa Tnieparzyste, ale tu z powodów pogl¹dowych
doda³em s³owo „funktor”. Funktor to inna nazwa obiektu funkcyjnego.
Dziêki temu dopiskowi ³atwo w tym programie rozró¿nimy sytuacje, kiedy stosowane kryterium jest:
· funkcj¹ orzekaj¹c¹ (czy_nieparzyste_Fcja),
· a kiedy jest zaszyte w obiekcie funkcyjnym (Tfunktor_czy_nieparzyste).

6 Jedynym sk³adnikiem tej klasy/struktury obiektu funkcyjnego jest publiczna funkcja
sk³adowa operator()(int).
Jak widzisz, cia³o tej funkcji jest identyczne z cia³em funkcji czy_nieparzyste_Fcja. Nic dziwnego – przecie¿ robi¹ one to samo...
Maj¹c tak¹ klasê, mo¿na zdefiniowaæ jakiœ jej obiekt. Gdy ju¿ go mamy, to mo¿na na
jego rzecz wywo³aæ jego funkcjê sk³adow¹ operator(). Na przyk³ad tak:
Tfunktor_czy_nieparzyste obiekt; // definicja obiektu funkcyjnego
bool rezultat = obiekt(15);
// ¬ czyli to samo co wywo³anie: obiekt.operator()(15)
if(rezultat) cout << "Jest to liczba nieparzysta";

Wyra¿enie obiekt(15) sprawdza, czy liczba 15 jest nieparzysta.
Zobaczmy teraz, jak z tego skorzysta funkcja algorytm zliczaj¹cy. Niestety nie mo¿e to byæ
ta sama wersja funkcji zliczaj¹cej co poprzednio. Przecie¿ teraz typ jej drugiego
argumentu jest inny! Przedtem by³ to wskaŸnik do funkcji, a teraz argumentem jest
obiekt jakiejœ klasy.

Musimy wiêc zdefiniowaæ now¹ wersjê funkcji o nazwie algorytm_zliczaj¹cy
Tak¹ wersjê, która przyjmie obiekt funkcyjny. Funkcja bêdzie siê nazywa³a tak samo,
ale to nie przeszkadza, skoro typ argumentów jest inny. (Zajdzie wtedy zwyk³e
prze³adowanie nazwy funkcji).
Ba Oto definicja tej siostrzanej funkcji algorytm_zliczaj¹cy. Jak widzisz, drugi argument jest
teraz typu Tfunktor_czy_nieparzyste. Tak odebranemu obiektowi funkcyjnemu nadajemy
nazwê orzecznik. Celowo wybra³em tak¹ sam¹ jak przedtem, bo teraz, gdy spojrzysz na
cia³o tej funkcji zliczaj¹cej...
Tak! Jest identyczne jak w poprzedniej siostrzanej wersji (3). Jest jednak ró¿nica
znaczeniowa. Skoro tutaj orzecznik jest obiektem, to wyra¿enie (Bb):
orzecznik(15);

oznacza wywo³anie na rzecz obiektu orzecznik jego funkcji sk³adowej operator()(int).
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Co zrobi to wywo³anie? Jak widzimy z definicji 6, ta funkcja sk³adowa zajmuje siê
ocenianiem, czy przys³ana do niej liczba jest nieparzysta. Jeœli jest nieparzysta,
wówczas zwraca wartoœæ true, co instrukcja if (Bb) potraktuje jako zgodê na inkrementacjê swego licznika_spe³niaj¹cych.

Zobaczmy jak siê korzysta z tego algorytmu algorytm_zliczaj¹cy
Bg W funkcji main widzimy wywo³anie funkcji algorytm_zliczaj¹cy. Zagadka: co jest drugim
argumentem wywo³ania tej funkcji? Zapis jest trochê dziwny...:
Tfunktor_czy_nieparzyste()

Odpowiadam: widzimy tu wywo³anie konstruktora domniemanego klasy Tfunktor_czy_nieparzyste.
Skoro ¿adnego konstruktora w klasie Tfunktor_czy_nieparzyste nie definiowaliœmy, wobec tego zdefiniowa³ go nam kompilator.
W rezultacie zastosowania wyra¿enia Tfunktor_czy_nieparzyste() powstanie tu chwilowy
obiekt funkcyjny tej klasy. Staje siê on argumentem wywo³ania i zostaje wys³any do
funkcji algorytm_zliczaj¹cy (Ba), a odebrany tam pod nazw¹ orzecznik.
Dalej ju¿ wiesz: w stosownej chwili funkcja zliczaj¹ca wywo³a dla orzecznika jego
funkcjê sk³adow¹ operator()(int), a ona oceni, czy pokazana jej w³aœnie liczba int jest
nieparzysta.

@

30.1.3

Kryterium oceny z parametrem (czyli o wy¿szoœci funktorów)
Przy omawianiu kryteriów zapakowanych do zwyk³ych funkcji (orzekaj¹cych) pozna³eœ funkcjê czy_wieksze_niz_9_Fcja(int liczba) 2. Ocenia³a ona czy przys³ana do niej liczba
jest wiêksza od 9.
Jestem przekonany, ¿e teraz sam potrafi³byœ napisaæ (metod¹ kopiuj-wklej) – klasê
obiektu funkcyjnego dokonuj¹c¹ takiej samej oceny. Jednak chwilê zaczekaj.
Poka¿emy, ¿e obiekt funkcyjny potrafi coœ, czego zwyk³a funkcja orzekaj¹ca zrobiæ
nie mog³a. Tamta funkcja porównywa³a z wartoœci¹ 9 i ju¿. Nie nadawa³a siê do porównania z wartoœci¹ 50. W tym celu nale¿a³oby napisaæ now¹ funkcjê.
Teraz zrobimy coœ lepszego.
Zdefiniujemy tak¹ klasê obiektów funkcyjnych, której obiekty bêd¹ mog³y
porównywaæ z dowolnie ustalon¹ dla nich wartoœci¹ (a nie tylko z wartoœci¹ 9).
To znaczy jeden obiekt funkcyjny tej klasy bêdzie móg³ na przyk³ad porównywaæ
z wybran¹ liczb¹ 50, a inny z liczb¹ 3.
7 Oto definicja takiej klasy (struktury) obiektów funkcyjnych. Cytujê z programu:
struct Tfunktor_wieksze_niz
{
// konstruktor z argumentem
Tfunktor_wieksze_niz(int p) : porown(p)
{ }
bool operator() (int liczba) {
return liczba > porown;
}
int porown;
// wartoœæ progu
};

7
8

9
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W tej klasie s¹ dwa dodatkowe sk³adniki.

8 Oto konstruktor, którego argumentem jest wybrana przez u¿ytkownika wartoœæ porównawcza. Na liœcie inicjalizacyjnej konstruktora widzimy operacjê zapamiêtania tego
argumentu w sk³adniku porówn 9.
Mamy wiêc now¹ klasê obiektów funkcyjnych. Czy mo¿na tej klasy u¿yæ w wywo³aniu funkcji algorytm_zliczaj¹cy Ba? Niestety znowu nie. Dotychczasowe obie prze³adowane wersje nie nadaj¹ siê do tego, bo przecie¿ drugi argument, okreœlaj¹cy typ obiektu
funkcyjnego, bêdzie teraz zupe³nie innej, nowej klasy.
Nie rozpaczaj! Wkrótce zobaczymy, jak ³atwo usun¹æ tê niedogodnoœæ, ale na
razie nie wprowadzajmy nowych w¹tków tej opowieœci.
Obecnie jednak dla tej nowej klasy musimy niestety zdefiniowaæ kolejn¹ wersjê
funkcji algorytm_zliczaj¹cy.
Bc Na pocieszenie dodam, ¿e jej cia³o bêdzie identyczne jak poprzednio, a jedyn¹ ró¿nic¹
bêdzie nowe okreœlenie klasy argumentu obiektu orzecznik. Jak widaæ tutaj, teraz jest to
typ Tfunktor_wieksze_niz.

Bh Oto jak z tej nowej funkcji korzystamy w main:
ile = algorytm_zliczajacy(v, Tfunktor_wieksze_niz(9) );

Bh

Jest to znane nam ju¿ wywo³anie funkcji algorytm_zliczaj¹cy. Jedyna ró¿nica to drugi
argument tego wywo³ania. Teraz jest to wyra¿enie Tfunktor_wieksze_niz(9). Co to wyra¿enie robi? Jest to wywo³anie konstruktora 8, w którym argumentem jest sta³a
dos³owna (liczba 9).
W rezultacie powstanie chwilowy obiekt klasy Tfunktor_wieksze_niz, a w jego sk³adniku
porówn zapamiêtana zostanie wartoœæ 9. Funkcja przeliczaj¹ca (algorytm) w swym ciele
dla ka¿dego elementu pojemnika uruchomi operator() tego funktora i dziêki temu ustali,
ile liczb w wektorze v ma wartoœæ wiêksz¹ ni¿ 9.
Patrz¹c na ekran (Bh), mo¿esz siê przekonaæ, ¿e znalaz³a ich rzeczywiœcie tyle
samo co w przypadku korzystania ze zwyk³ej funkcji orzekaj¹cej.

A teraz gwóŸdŸ programu: Bi Gdybyœmy chcieli porównaæ z inn¹ wartoœci¹...
...wtedy wystarczy zdefiniowaæ dodatkowy obiekt tej klasy. W jego definicji argumentem konstruktora czynimy tê now¹ wartoœæ. Tutaj widzimy wywo³anie funkcji
zliczaj¹cej umieszczone w pêtli for. Drugim argumentem wywo³ania jest:
Tfunktor_wieksze_niz(k)
Zamiast pêtli mog³em to samo uzyskaæ, pisz¹c trzy wywo³ania:
algorytm_zliczajacy(v, Tfunktor_wieksze_niz(3) );
algorytm_zliczajacy(v, Tfunktor_wieksze_niz(4) );
algorytm_zliczajacy(v, Tfunktor_wieksze_niz(5) );
Uzna³em jednak, ¿e sposób z pêtl¹ jest bardziej pouczaj¹cy.
Dziêki temu, ¿e wartoœæ (k) jest zapisana w zmiennej (liczniku pêtli), to w pierwszym
obiegu pêtli zliczymy, ile w wektorze v jest wartoœci wiêkszych od 3, w drugim – ile jest

wiêkszych od 4, a potem – ile jest wiêkszych od 5.
Za ka¿dym obiegiem tej pêtli powstanie nowy obiekt funkcyjny tej samej
klasy Tfunktor_wieksze_niz, a ka¿dy z nich bêdzie mia³ inn¹ wartoœæ zapamiêtan¹ w swoim sk³adniku porówn. Mówi¹c bardziej formalnie:
Ka¿dy z tych obiektów funkcyjnych bêdzie mia³ inny stan wewnêtrzny.
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To jest istotna ró¿nica. Zwyk³a funkcja oceniaj¹ca ¿adnego stanu wewnêtrznego nie
mia³a.
Dla porz¹dku spójrz na ekran – trzy ostatnie linijki tekstu (te z wciêciem) to w³aœnie
rezultat pracy trzech obiektów funkcyjnych stworzonych w omawianej pêtli.

@

Pora na podsumowanie dotycz¹ce braku „uniwersalnoœci”
v Do algorytmu (funkcja zliczaj¹ca) spodziewaj¹cego siê adresu funkcji oceniaj¹cej o deklaracji bool fun(int) mo¿na wys³aæ ka¿d¹ funkcjê oceniaj¹c¹, byle jej
deklaracja odpowiada³a tej¿e.
Czyli jedna funkcja algorytm_zliczaj¹cy – odbieraj¹ca wskaŸnik do funkcji orzekaj¹cej – jest uniwersalna, bo nadaje siê dla wszystkich funkcji orzekaj¹cych
o deklaracji bool fun(int).
v W przypadku kryterium oceniaj¹cego umieszczonego w obiekcie funkcyjnym

tak dobrze nie ma. Inna klasa obiektu funkcyjnego wymaga innej (prze³adowanej) wersji funkcji algorytm_zliczaj¹cy.
G³owa do góry! Tê wadê obiektów funkcyjnych da siê obejœæ na trzy sposoby. Dwa
pierwsze (trudniejsze) przypomnê teraz dla wtajemniczonych. Trzeci, naj³atwiejszy
poznamy ju¿ w nastêpnym paragrafie.

X

Dla wtajemniczonych, którzy nie lubi¹ pisaæ wielu wersji tego samego algorytmu
Dwa sposoby obejœcia tego problemu wynikaj¹ z faktu, ¿e ró¿ne wersje funkcji
algorytm_zliczaj¹cy maj¹ identyczne cia³a. Ró¿ni¹ siê jedynie typem drugiego argumentu
(tego przynosz¹cego ze sob¹ kryterium orzekaj¹ce).
v Wystarczy wiêc tê funkcjê przerobiæ na prosty szablon funkcji:
template <typename Kryterium >
int algorytm_zliczajacy(vector<int> pojemnik, Kryterium orzecznik)
{
int licznik = 0;
for(int element : pojemnik)
{
if(orzecznik(element) ) licznik++;
}
return licznik;
}

v Inny sposób polega na skorzystaniu z bibliotecznego szablonu klasy
std::function<>. Porozmawiamy o tym bli¿ej na str. 1150.

@
30.1.4

Funkcja-algorytm biblioteczny std::count_if
Jeszcze prostszy sposób obejœcia koniecznoœci definiowania ró¿nych wariantów
naszego algorytmu polega na skorzystaniu z funkcji bibliotecznej, która robi prawie to
samo co nasz algorytm_zliczaj¹cy (czyli zlicza on elementy spe³niaj¹ce jakieœ kryterium).
W dodatku jest uniwersalna.
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Funkcja nazywa siê count_if1), co mo¿na swobodniej przet³umaczyæ jako:
„zlicz te [elementy], które [spe³niaj¹ kryterium]”.
Oto jej deklaracja zapisana trochê poetycko, bo aby pos³u¿yæ siê t¹ funkcj¹, nie musisz
na razie dok³adnie wiedzieæ, jak ona sobie odbiera wys³ane do niej argumenty:
int std::count_if( Iterator_czytania wskaŸnik_pocz¹tku,
Iterator_czytania wskaŸnik_koñca,
Jednoargumentowy_orzecznik kryterium);
v Pierwszy argument to wskaŸnik (iterator), którym wskazujemy funkcji miejsce

w pamiêci (lub w pojemniku), gdzie ma ona rozpocz¹æ przegl¹danie.
v Drugim argumentem wskazujemy jej miejsce w pamiêci (lub w pojemniku),

gdzie ma ona przegl¹danie skoñczyæ.
Oba powy¿sze argumenty okreœlaj¹ nastêpuj¹cy przedzia³ pracy funkcji:
[pocz¹tek, koniec).
v Trzeci argument kryterium s³u¿y do dostarczenia funkcji wybranego kryterium
oceniania, czy dana wartoœæ „siê nadaje”. Mo¿e to byæ na przyk³ad:
· adres funkcji orzekaj¹cej, któr¹ wywo³uje siê z jednym argumentem.
· albo dowolny obiekt funkcyjny, który ma swój prze³adowany
operator()( jeden argument )
v Rezultatem pracy tej funkcji jest wartoœæ liczbowa okreœlaj¹ca, ile elementów

uda³o siê w zadanym obszarze (i przy zadanym kryterium) zliczyæ.
Z powy¿szego omówienia tej funkcji mo¿e siê wydawaæ, ¿e ta funkcja to coœ trudnego,
ale nie obawiaj siê. U¿ywa siê jej naprawdê bardzo prosto. Oto przyk³ad rozwi¹zania
naszego „problemu przeliczania” przy u¿yciu w³aœnie tej funkcji bibliotecznej.

wII

I `$ - -

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
// zawiera deklaracjê funkcji count_if
using namespace std;
//*****************************************************************************************************************
// Funkcje orzekaj¹ce
//*****************************************************************************************************************
bool czy_nieparzyste_Fcja(int liczba)
{
return (liczba % 2);
}
//*****************************************************************************************************************
bool czy_wieksze_niz_9_Fcja(int liczba)
{
return (liczba > 9);
}
//*****************************************************************************************************************
// Dwie klasy obiektów funkcyjnych
//*****************************************************************************************************************
class Tfunktor_czy_nieparzyste
{
public:

1)

ang. count if – zlicz jeœli [czytaj: „kaunt yf”]

bool operator() (int liczba)
return liczba % 2;
}
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{

};
//*****************************************************************************************************************
class Tfunktor_wieksze_niz
1
{
int porown;
// wartoœæ progowa
public:
// konstruktor
Tfunktor_wieksze_niz(int p) : porown(p)
{ }
bool operator() (int liczba) const {
return liczba > porown;
}
};
//*****************************************************************************************************************
int main()
{
vector<int> v { 4, 2, 13, 11, 5, 24, 7 };
cout << "\nKorzystamy z funkcji bibliotecznej count_if" << endl;
// poniewa¿ przeszukiwaæ bêdziemy ca³y pojemnik, przygotujmy sobie iteratory
auto pocz = v.begin();
2
auto kon = v.end();
int ile = count_if(pocz, kon, czy_nieparzyste_Fcja);
cout << "Fun. orzekajaca: nieparzystych liczb jest " << ile << endl;

3

ile = count_if(pocz, kon, czy_wieksze_niz_9_Fcja );
cout << "Fun. orzekajaca: liczb > 9 jest " << ile << endl;

4

cout << "\nInny sposob przeslania kryterium – obiektem funkcyjnym\n";
ile = count_if(pocz, kon, Tfunktor_czy_nieparzyste() );
cout << "Obj. funkcyjny: nieparzystych liczb jest " << ile << endl;

5

ile = count_if(pocz, kon, Tfunktor_wieksze_niz(9) );
cout << "Obj. funkcyjny: liczb > 9 jest " << ile << endl;

6

ile = count_if(pocz, kon, Tfunktor_wieksze_niz(5) );
cout << "Obj. funkcyjny: liczb > 5 jest " << ile << endl;

7

}

Na ekranie pojawi siê tekst:
Korzystamy z funkcji bibliotecznej count_if
Fun. orzekajaca: nieparzystych liczb jest 4
Fun. orzekajaca: liczb > 9 jest 3
Inny sposob przeslania kryterium – obiektem funkcyjnym
Obj. funkcyjny: nieparzystych liczb jest 4
Obj. funkcyjny: liczb > 9 jest 3
Obj. funkcyjny: liczb > 5 jest 4
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Program siê uproœci³, prawda?

Jak widaæ, w programie pozosta³y teraz tylko dwie zwyk³e funkcje orzekaj¹ce i dwie
klasy obiektów funkcyjnych. Algorytmów rêcznie pisanych nie ma.
bool czy_nieparzyste_Fcja(int liczba);
bool czy_wieksze_niz_9_Fcja(int liczba);
classTfunktor_czy_nieparzyste;
class Tfunktor_wieksze_niz;

3 Oto miejsce, gdzie wywo³ujemy biblioteczn¹ funkcjê zliczaj¹c¹ o nazwie std::count_if.
Dwoma pierwszymi argumentami wywo³ania s¹ dwa iteratory (wskaŸniki) wskazuj¹ce
w pojemniku (o nazwie v) na pocz¹tek i koniec przedzia³u, w którym nale¿y przeprowadziæ operacjê zliczania. Poniewa¿ chcemy przeszukaæ ca³y pojemnik, dlatego pierwszym argumentem powinno byæ wyra¿enie v.begin() – iterator wskazuj¹cy na pocz¹tek
pojemnika, a drugim wyra¿enie v.end() – iterator wskazuj¹cy na jego koniec.

2 Aby tego ¿mudnie nie pisaæ w ka¿dym nastêpnym wywo³aniu, tutaj przygotowujemy
sobie dwa pomocnicze iteratory pocz i kon. Niech ¿yje s³owo kluczowe auto!
Wróæmy do instrukcji 3. Trzeci argument wywo³ania jest nam znany – to nazwa
funkcji orzekaj¹cej o nieparzystoœci.
W nastêpnych linijkach widzimy podobne wywo³ania z kryterium orzekaj¹cym zapakowanym w obiekcie funkcyjnym. Wszystko wygl¹da tak samo jak w poprzednim
programie.
Zauwa¿, ¿e ten sam algorytm obs³uguje teraz równie dobrze funkcje
orzekaj¹ce, jak i orzekaj¹ce obiekty funkcyjne.
Program jednak wygl¹da o wiele proœciej, bo nie musieliœmy sami pisaæ funkcji
zliczaj¹cej (w jej wielu wersjach). To zast¹pi³ nam biblioteczny algorytm count_if.

@

Podsumujmy
Tak¿e i w przypadku algorytmu z biblioteki standardowej mo¿liwe s¹ oba omawiane
tutaj sposoby przes³ania kryterium orzekaj¹cego:
v Przes³anie algorytmowi wskaŸnika do zwyk³ej funkcji, któr¹ ten algorytm ma
sobie uruchomiæ (wywo³ania 3 i 4).
v Przes³anie algorytmowi obiektu, obok którego wystarczy postawiæ nawias
(z argumentem), a uruchomi siê („przyniesiona przez ten obiekt”) funkcja orzekaj¹ca potrafi¹ca oceniæ ten argument. (Widzimy to w wywo³aniach 5, 6
i 7).
Który sposób jest lepszy?

30.1.5

Co lepsze: funkcja orzekaj¹ca czy orzekaj¹cy obiekt funkcyjny?
Mówi¹c prozaicznie: kryterium orzekaj¹ce to zestaw instrukcji, które mog¹ byæ:
a) zgromadzone jako cia³o funkcji (orzekaj¹cej)
b) lub „zaszyte” w klasie obiektu funkcyjnego.
Zastanowimy siê teraz, co jest lepsze:
· przes³anie kryterium jako wskaŸnika do funkcji orzekaj¹cej czy...
· przes³anie kryterium w formie orzekaj¹cego obiektu funkcyjnego?
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Zbierzmy zalety i wady obu sposobów. Omówimy cztery aspekty, które potem zobaczymy zebrane w zgrabnej i krótkiej tabelce.

G

Prostota zapisu. Kryterium wys³ane w postaci:
v wskaŸnika do zwyk³ej funkcji jest ³atwe do definiowania (mniej pisania),
v w przypadku obiektu funkcyjnego jest trochê wiêcej pracy. Trzeba przecie¿
zdefiniowaæ klasê takich obiektów, a w niej prze³adowany operator().

G

Co wykona siê szybciej?
v Kryterium w obiekcie funkcyjnym mo¿e byæ wykonywane inline (czyli bardzo
szybko), jeœli tylko operator() zdefiniowaliœmy jako funkcjê inline.
v Kryterium wys³ane w postaci wskaŸnika wykonywane jest dziêki zwyk³emu

wywo³aniu wskazywanej przez niego funkcji.

G

Stan wewnêtrzny – czy mo¿liwe s¹ „nastawy”?
v Zwyk³a funkcja oceniaj¹ca nie ma ¿adnego stanu wewnêtrznego, wiêc niczego

nie mo¿na w niej ustawiæ ju¿ w czasie pracy programu.
Na przyk³ad nie mogliœmy zmieniæ wartoœci, z któr¹ funkcja
czy_wieksze_niz_9_Fcja porównywa³a przysy³ane do niej liczby.
v Obiekt funkcyjny mo¿e mieæ stan wewnêtrzny (czyli jakby ró¿ne nastawy),

które okreœli siê za pomoc¹ argumentów jego konstruktora lub przez wywo³anie
jakiejœ innej funkcji sk³adowej.

G

Czy do tej samej funkcji-algorytmu mo¿na wys³aæ tak¿e jakieœ inne kryterium?
v Do algorytmu (funkcja zliczaj¹ca) spodziewaj¹cego siê adresu funkcji orzekaj¹cej o deklaracji bool fun(int) mo¿na wys³aæ ka¿d¹ inn¹ funkcjê orzekaj¹c¹, byle

mia³a tak¹ sam¹ deklaracjê.
Czyli mo¿e byæ jeden uniwersalny algorytm dla wszystkich funkcji orzekaj¹cych o danej deklaracji.
v W przypadku kryterium oceniaj¹cego umieszczonego w obiekcie funkcyjnym

tak dobrze nie ma. Inna klasa obiektu funkcyjnego wymaga innej (prze³adowanej) wersji funkcji-algorytmu.
Ten ostatni wzgl¹d (uniwersalnoœæ) jest ma³o wa¿ny, jeœli korzystamy z algorytmów
z biblioteki standardowej.
S¹ one na tyle sprytnie napisane (jako szablony), ¿e radz¹ sobie z ró¿nymi
obiektami funkcyjnymi, byle tylko deklaracja ich operatora( ) siê zgadza³a,
czyli by wszystkie mia³y tê sam¹ liczbê i typ argumentów oraz ten sam typ
rezultatu.
Jeœli jednak sami mamy napisaæ funkcjê-algorytm... Nie martw siê, s¹ i na to sposoby.

t
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Wyra¿enie lambda

Oto omówione cechy zestawione w tabeli
Cecha

Funkcja (orzekaj¹ca)

Obiekt funkcyjny

Lambda

4 Tak

7 Nie (wiêcej pisania)

4

„Uniwersalnoœæ”

4 Tak,
bo inne kryterium mo¿e
mieæ tak¹ sam¹ deklaracjê
funkcji

7 Nie,
bo ka¿de kryterium jest
odmiennego typu

4

Stan wewnêtrzny
(nastawy)

7 Nie ma

4 Tak,
mo¿na ustawiaæ

4

7 Nie

4 Tak

4

Prostota zapisu

Szybkoœæ jak inline?

Ka¿da z tych metod ma swoje zalety. Jest te¿ ostatnia kolumna z tajemniczym s³owem
„lambda”, która ma wszystkie zalety. No ale tej lambdy jeszcze nie znamy, wiêc...

Co zatem wybraæ?
v Jeœli chodzi o prost¹ operacjê orzekania, to ³atwiej siê pisze funkcjê orzekaj¹c¹.
v „Uniwersalnoœci¹” siê nie przejmuj, jeœli korzystasz z algorytmów z biblioteki
standardowej.
v Jeœli to orzekanie ma byæ bardziej elastyczne, mieæ jakiœ stan wewnêtrzny
(jakieœ „ustawienia”), to trzeba zrealizowaæ je, definiuj¹c klasê obiektów
funkcyjnych.
v Jeœli pojemnik ma miliony elementów i chcemy, by miliony orzekañ odbywa³o
siê inline (a nie wywo³aniem funkcji), to lepiej u¿yæ obiektu funkcyjnego, który
ten tryb inline umo¿liwi.

@
A teraz bardzo dobra wiadomoœæ: nie musisz siê ju¿ wiêcej g³owiæ, co wybraæ.
Standard C++11 wprowadzi³ nowe, naprawdê doskona³e rozwi¹zanie, które ³¹czy
w sobie zalety obu tych sposobów. To rozwi¹zanie nazywa siê „wyra¿enie lambda”.

30.2 Wyra¿enie lambda
Jeœli chcesz do jakiejœ funkcji wys³aæ sta³¹ dos³own¹, to mo¿esz wysy³aæ j¹ jako
argument. Jeœli chcesz do jakiejœ funkcji wys³aæ obiekt, zmienn¹, to te¿ mo¿esz wys³aæ
je jako argument.
A jeœli chcia³byœ do jakiejœ funkcji wys³aæ blok kilku instrukcji (które ma
ona w okreœlonej sytuacji wykonaæ), to co? Mo¿esz? Nie mo¿esz.
Nie mo¿esz kilku instrukcji wys³aæ tak po prostu jako argument. Musisz robiæ jakieœ
akrobacje ze wskaŸnikiem do funkcji albo bawiæ siê w definiowanie obiektu funkcyjnego, który wys³any do funkcji, te instrukcje ze sob¹ tam przemyci.
Tak by³o do tej pory. Nadesz³a jednak jutrzenka swobody – do C++11 wprowadzono
wyra¿enia lambda.
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Wyra¿enie lambda pozwala nam wys³aæ do funkcji kawa³ek kodu, który ta funkcja
wykona (i to w dodatku w sposób inline).

Kiedy siê to mo¿e przydaæ? Na przyk³ad do pracy z funkcjami-algorytmami z biblioteki standardowej. Do funkcji przeszukuj¹cej pojemnik mo¿na wys³aæ (jako argument)
kilka linijek instrukcji realizuj¹cych kryterium oceniania. Wspaniale, prawda? Te
wysy³ane instrukcje nazywamy wyra¿eniem lambda.
Oczywiœcie cudów nie ma. Do wybranej przez nas funkcji mechanizm lambda
przeœle te dostarczone przez nas instrukcje i tak za pomoc¹ obiektu funkcyjnego. Jednak kompilator ca³¹ pracê definiowania tego obiektu w niewidzialny
dla nas sposób zrobi za nas sam.
Innymi s³owy:
Wyra¿enie lambda to mechanizm, który w prosty, zwiêz³y i niewidzialny
sposób:
· potrafi zamieniæ blok podanych przez nas instrukcji na odpowiadaj¹c¹ im klasê obiektów funkcyjnych,
· po czym skonstruowaæ gotowy do u¿ycia anonimowy (bezimienny)
obiekt funkcyjny tej klasy,
· wreszcie wys³aæ ten obiekt funkcyjny do wskazanego przez nas
algorytmu.

Lambda... sk¹d taka dziwna nazwa?
Nazwa „wyra¿enie lambda” pochodzi od prehistorycznego informatycznego pojêcia
„Rachunek Lambda” stworzonego przez amerykañskiego matematyka Alonzo
Churcha w 1936 r. W tym rachunku lambda – grecka litera l (lambda) 1) – oznacza
wszystko, co mo¿na wywo³aæ tak jak funkcjê.
Ja bym to ¿artobliwie okreœli³ jako „obiekt wywo³ywaLny”:
v wywo³ywalna jest przecie¿ funkcja funkcja(),
v wywo³ywalny jest przecie¿ wskaŸnik do funkcji wskFun(),
v wywo³ywalny jest przecie¿ obiekt funkcyjny objFun().
Teraz dowiesz siê, ¿e wywo³ywalne mo¿e byæ te¿ wyra¿enie.
Takie wyra¿enie, które mo¿na wywo³aæ jak funkcjê, nazywaæ bêdziemy
wyra¿eniem lambda.

@
Zobaczmy wyra¿enia lambda w programie
Ilustruje on, jak prosto (przy ich u¿yciu) rozwi¹zuje siê problem zliczania z poprzedniego paragrafu.

wII

I `$ - - - Reset numeracji

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>

1)

Alonzo Church nigdy przekonuj¹co nie wyjaœni³, dlaczego wybra³ w³aœnie tê literê greckiego
alfabetu. Gdy go po latach nadal nagabywano dlaczego w³aœnie l, odpowiedzia³: „Eeny, meeny,
miny, moe” (co po polsku oznacza mniej wiêcej: „Ene due rike fake”).
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Wyra¿enie lambda
#include <algorithm>
using namespace std;

// dla funkcji count_if

int main()
{
vector<int> v { 4, 2, 13, 11, 5, 24, 7 };
// przygotujmy sobie iteratory
auto pocz = v.begin();
auto kon = v.end();
cout << "Uzywajac wyrazen lambda, ustalamy, ze w wektorze v:" << endl;
int ile = count_if(pocz, kon, [ ] (int liczba ) {return(liczba%2);} );
cout << "\tNieparzystych liczb jest " << ile << endl;

1

ile = count_if(pocz, kon, [ ] (int liczba) { return (liczba>9);} );
cout << "\tLiczb > 9 jest " << ile << endl;

2

for(int k = 3; k < 6 ; k++)
{
ile = count_if(pocz, kon, [k] (int liczba) { return (liczba > k); } );
3
cout << "\t\tLiczb > " << k << " jest " << ile << endl;
}
cout << "Ciekawostka, wyrazenie lambda nie musi byc wysy³ane do funkcji..." << endl;
[ ] (string txt) { cout << "Lambda: Przyslano mi " << txt << endl; } ("argo");

4

}

Na ekranie pojawi siê tekst:
Uzywajac wyrazen lambda, ustalamy, ze w wektorze v:
Nieparzystych liczb jest 4
Liczb > 9 jest 3
Liczb > 3 jest 6
Liczb > 4 jest 5
Liczb > 5 jest 4
Ciekawostka, wyrazenie lambda nie musi byc wysy³ane do funkcji...
Lambda: Przyslano mi argo

1
2

Teraz jest to zdumiewaj¹co krótkie, prawda?

1 Oto wywo³anie algorytmu zliczaj¹cego count_if, w którym na miejscu trzeciego argumentu pojawi³o siê wyra¿enie lambda. Zacytujmy je:
[ ] (int liczba) { return (liczba % 2); }

Wyra¿enie lambda sk³ada siê tu z kilku cz³onów. Okreœlaj¹ je tu trzy typy nawiasów.
W skrócie mo¿na te cz³ony przedstawiæ jako:
[ lista wychwytywania ](argumenty) {cia³o}

W naszym wyra¿eniu nawias [ ] z tak zwan¹ list¹ wychwytywania jest pusty. Zatem na
razie pomiñmy jej znaczenie. Lista jest co prawda pusta, ale nawias – nawet pusty –
powinien byæ, bo po nim kompilator siê orientuje, ¿e oto rozpoczyna siê akt donios³y
a straszliwy, czyli definiowanie wyra¿enia lambda.
Cz³on ( argumenty ) i potem { cia³o } maj¹ takie samo znaczenie, jakie mia³y w przypadku
funkcji orzekaj¹cej.
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Takiemu specowi jak Ty wystarczy rzut oka na cia³o tego wyra¿enia lambda,
¿eby rozpoznaæ, ¿e zajmuje siê ono ocenianiem, czy przys³ana mu liczba jest
nieparzysta.

Natychmiast widaæ to, gdy to wyra¿enie rozpiszemy na kilka linijek:
[ ] (int liczba)
{
return (liczba % 2);
}

Co robi kompilator, gdy napotka takie wyra¿enie lambda?
Definiuje robocz¹ klasê obiektu funkcyjnego. (Czasem mówi siê na ni¹ klauzura).
W klasie tej jest zdefiniowany operator()(argumenty), a w jego ciele znajduj¹ siê instrukcje odpowiadaj¹ce instrukcjom umieszczonym przez nas w nawiasie { }.
A jaki jest typ rezultatu pracy tego operatora()? Przecie¿ nie okreœliliœmy go nigdzie!
Kompilator jest sprytny: patrzy na cia³o wyra¿enia lambda i widzi tam jedn¹ jedyn¹
instrukcjê return, w której wyra¿eniem zwracanym jest (liczba % 2). Kompilator wie, ¿e
takie wyra¿enie jest typu int, wiêc taki w³aœnie typ czyni rezultatem „funkcji” lambda.
Maj¹c to wyra¿enie lambda,
v kompilator automatycznie zrobi sobie z niego obiekt funkcyjny i wyœle go
algorytmowi count_if.
v Funkcja count_if , otrzymawszy ten obiekt funkcyjny, bêdzie mog³a uruchamiaæ
operator() tego obiektu, wysy³aj¹c mu (jako argument) kolejne elementy wektora
v, aby dokonywa³ ich oceny.
To wszystko odbêdzie siê automatycznie, bez naszego udzia³u. Na ekranie mo¿esz
zobaczyæ rezultat tej pracy 1.

Oto inny przyk³ad
2 To jest wyra¿enie lambda odpowiadaj¹ce poznanej niedawno funkcji orzekaj¹cej:
bool czy_wieksze_niz_9_F(int liczba)
{
return (liczba > 9);
}

Teraz, w postaci wyra¿enia lambda wygl¹da to tak:
[ ] (int liczba) { return (liczba > 9); }

Jak widzisz, bardzo prosto zamienia siê tak¹ funkcjê orzekaj¹c¹ na wyra¿enie lambda
umieszczane bezpoœrednio w wywo³aniu funkcji count_if.

Oto przyk³ad jeszcze innego wyra¿enia lambda
3 Przypomina ono to powy¿sze, ale tutaj na liœcie wychwytywania jest umieszczona
nazwa zmiennej [ k ].
Ta zmienna k (zdefiniowana w instrukcji for jako licznik pêtli) jest zmienn¹
typu int, dostêpn¹ w kontekœcie (zakresie wa¿noœci), w którym umieœciliœmy
nasze wyra¿enie lambda.

Dziêki postawieniu nazwy k na liœcie wychwytywania cia³o wyra¿enia
lambda mo¿e korzystaæ z wartoœci (zewnêtrznej) zmiennej k.
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Spójrz na cia³o tego wyra¿enia lambda, a zobaczysz, ¿e wartoœæ k pos³u¿y³a nam do
tego samego co wartoœæ porównawcza z klasy Tfunktor_wieksze_niz z poprzedniego
przyk³adu.
Tam tê wartoœæ porównawcz¹ przesy³aliœmy konstruktorowi, a on umieszcza³
j¹ w sk³adniku klasy. Potem, ju¿ w operatorze(), korzysta³ z tej lokalnej kopii.
Tutaj nie musimy tego robiæ sami, bo lista wychwytywania zrobi to za nas.
Mo¿e zaciekawi Ciê, jak to jest zrobione?
X Po prostu gdy umieszczasz nazwê obiektu k w liœcie wychwytywania, to
kompilator, buduj¹c sobie robocz¹ klasê obiektu funkcyjnego, wytwarza
w niej sk³adnik odpowiadaj¹cy temu obiektowi k.

Orygina³ czy kopia?
Jak wiesz, argumenty mo¿na przes³aæ przez wartoœæ lub przez referencjê. Podobnie ze
zmiennymi na liœcie wychwytywania: jeœli na liœcie umieœcimy nazwê obiektu w taki
sposób jak u nas [ k ], to zostanie on przes³any przez wartoœæ. A wiesz, co to znaczy? To
znaczy, ¿e w ciele funkcji lambda pracujemy wówczas na kopii tego obiektu k.
Ewentualne zmiany wartoœci k (w ciele wyra¿enia lambda) nie wp³yn¹ wiêc na wartoœæ
oryginalnego obiektu k.
Myl¹ce jest to, ¿e owa nazwa k na liœcie wychwytywania oznacza oryginalny obiekt k,
a w ciele funkcji lambda oznacza ju¿ lokaln¹ kopiê tego elementu. Jeœli o tym zapomnimy i w ciele funkcji lambda spróbujemy coœ do tej (lokalnej) kopii wpisaæ...
Nie, nie martw siê – kompilator zasygnalizuje b³¹d. Twórcy jêzyka C++ uznali, ¿e
lepiej w takiej sytuacji sygnalizowaæ b³¹d, gdy¿ najczêœciej taka próba modyfikacji
kopii jest wynikiem naszej pomy³ki.

@
Spójrz jeszcze raz na funkcjê main i wystêpuj¹ce tam wywo³ania algorytmu count_if.
W ka¿dym z tych wywo³añ mo¿na od razu rozpoznaæ, jakie jest kryterium poszukiwania, bo jest ono umieszczone dok³adnie w tym miejscu programu, gdzie go u¿ywamy...
...a nie gdzieœ daleko w programie, w jakiejœ odleg³ej funkcji czy w zdefiniowanej
w innym pliku klasie obiektów funkcyjnych.
To dodatkowy powód, dla którego polubimy wyra¿enia lambda: czytelnoœæ kodu
programu.

Poka¿ê Ci ciekawostkê – wyra¿enie lambda w rodzaju: „zadzia³aj natychmiast”!
W zasadzie wyra¿enie lambda definiuje siê, ¿eby je wys³aæ do jakiejœ funkcji, która je
sobie „wywo³a” w stosownej chwili. Tak jednak byæ nie musi. Mo¿na wywo³aæ je od
razu w miejscu, gdzie je napisaliœmy.
4 Oto taka sytuacja. Tu widzisz definicjê wyra¿enia lambda napisan¹ po prostu w linii
programu. Definicjê tego wyra¿enia koñczy klamra }. Ale coœ jest jeszcze dalej... Tak, to
nawiasy oznaczaj¹ce wywo³anie funkcji. W nich jest argument wywo³ania, wyraz
"argo".
Zauwa¿: aby tu w tej linii programu od razu wywo³aæ to wyra¿enie, wystarczy zaraz po
jego definicji postawiæ nawiasy wywo³ania funkcji. Nawiasy z odpowiednim dla tego
wyra¿enia argumentem. Co to jest „odpowiedni” argument? Z definicji wyra¿enia
widzimy, ¿e przyjmuje ono argument klasy string.
Schematycznie wygl¹da to tak:
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[ ] (string txt) { cia³o } ("argo");

Jak to dzia³a, opowiem, lekko upraszczaj¹c:
1) W tej instrukcji jest definicja wyra¿enia lambda, wiêc kompilator tworzy
chwilowy obiekt (funkcyjny).
2) Dalej w tej linii stoj¹ nawiasy wywo³ania funkcji, wiêc dla tego chwilowego obiektu wywo³any zostaje jego operator()(string).
3) Operator ten robi swoje (czyli wykonuje instrukcje, które napisaliœmy
w ciele wyra¿enia lambda), a jest to wypis stringu na ekranie.
4) Po zakoñczeniu tej funkcji ów chwilowy obiekt (funkcyjny), jako niepotrzebny, mo¿e byæ ju¿ zlikwidowany.
Jak powiedzia³em, jest to ciekawostka. Wyra¿enia lambda s³u¿¹ nam, by jakieœ instrukcje wys³aæ do innej funkcji, a tu przecie¿ nikomu tych instrukcji nie wysy³amy...

30.3 Formy wyra¿enia lambda
W naszym przyk³adzie powy¿ej zobaczyliœmy konkretne wyra¿enia lambda. Sk³ada³y
siê one z kilku cz³onów, ale nie wszystkie cz³ony musz¹ wyst¹piæ.
Oto cztery przyk³ady ró¿nych form wyra¿eñ lambda:
[lista wychwytywania]
[lista wychwytywania]
[lista wychwytywania]
[lista wychwytywania]

( argumenty ) mutable noexcept atrybuty -> typ rezultatu { cia³o}
( argumenty ) -> typ rezultatu { cia³o}
( argumenty ) {cia³o}
{cia³o}

1
2
3
4

1 To forma najbardziej ogólna. Sk³ada siê na ni¹:
v lista wychwytywania, umieszczona w nawiasach kwadratowych [ ] wprowa-

dzaj¹cych (rozpoczynaj¹cych) wyra¿enie lambda,
v lista argumentów „funkcji” lambda (nawiasy okr¹g³e),
v miejsce, gdzie mog¹ wyst¹piæ dodatkowe (opcjonalne) okreœlenia:
· mutable (czy wolno modyfikowaæ lokalne kopie obiektów wychwyconych),
· nonexcept – tu mog¹ nast¹piæ okreœlenia dotycz¹ce wyj¹tków rzucanych przez dane wyra¿enie lambda, np. noexcept lub throw() oznacza
zapewnienie, ¿e ta lambda nie rzuca wyj¹tków,
· ewentualne jakieœ tzw. atrybuty,
v typ rezultatu wykonania wyra¿enia („funkcji”) lambda – poprzedzony jest on
strza³k¹ –>,
v cia³o wyra¿enia lambda – w nawiasach { }.
2 W prostszej formie nie musi wyst¹piæ okreœlenie mutable czy okreœlenie o wyj¹tkach lub
atrybutach (wtedy obowi¹zuj¹ domniemania).

3 Jeœli w wyra¿eniu lambda nie umieœcimy okreœlenia typu rezultatu, to kompilator sam
zajrzy do cia³a i spróbuje ten typ ustaliæ. (Na podstawie typu wyra¿enia stoj¹cego
w instrukcji return).

4 Najprostsza forma. Tylko cz³on listy wychwytywania i cia³o.
Porozmawiajmy bli¿ej o tych poszczególnych cz³onach definicji.
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30.3.1

Formy wyra¿enia lambda

Lista argumentów (formalnych)
To jest chyba najprostsze. Czêsto na wyra¿enie lambda mówi siê (b³êdnie) „funkcja”
lambda. Nie dziwi Ciê wiêc chyba, ¿e „funkcja” ma okreœlenie zestawu argumentów.
Jeœli tworzymy wyra¿enie („funkcjê”) lambda, które ma nie mieæ ¿adnych argumentów (pusta lista argumentów), to mo¿emy tê listê zapisaæ jako (void) lub () albo mo¿na
ten cz³on zupe³nie omin¹æ. Oto takie trzy formy:
[ ] (void) { cout << "A kuku!"; }
[ ] () { cout << "A kuku!"; }
[ ] { cout << "A kuku!"; }

// wolno, pod warunkiem ¿e...

Pust¹ listê argumentów wolno zupe³nie pomin¹æ tylko wtedy, gdy nie ma równoczeœnie ¿adnego z opcjonalnych okreœleñ (mutable, noexcept czy atrybutów) ani typu rezultatu. Jeœli one s¹, ten nawias ( ), nawet pusty, jest obowi¹zkowy.
Nie staraj siê zapamiêtaæ tego, „kiedy wolno” opuœciæ.
Przyjmijmy zasadê, ¿e nawias z list¹ argumentów stawiamy zawsze (nawet
pusty), bo wtedy poprawia to czytelnoœæ wyra¿enia lambda.

+

Uwaga: wyra¿enie lambda jest prawie jak funkcja, wiêc ma argumenty, jednak:
v nie mo¿e mieæ argumentów domniemanych,
chocia¿ samo wyra¿enie jako ca³oœæ mo¿e byæ wartoœci¹ domnieman¹ argumentu w „cudzej” funkcji (zobaczymy to na str. 1162),
v nie mo¿e mieæ zmiennej listy argumentów znaczonej wielokropkiem (...).

X

Wyra¿enia lambda (w standardzie C++11) nie mog¹ byæ szablonami, zatem
wszystkie ich argumenty musz¹ byæ œciœle okreœlonego typu.

30.3.2

Cia³o wyra¿enia lambda
Jak pamiêtamy, wyra¿enie lambda s³u¿y do tego, by blok naszych instrukcji wys³aæ
do jakiejœ funkcji. Umieszczamy je w ciele { } wyra¿enia.
Cia³o funkcji (wyra¿enia) lambda to jakby normalne cia³o funkcji. Mo¿emy w nim
korzystaæ:
z argumentów,
z obiektów lokalnych zdefiniowanych przez nas w tym ciele,
ale tak¿e (o czym niebawem):
·
·

z wybranych obiektów wychwyconych przez listê wychwytywania
„ze œwiata zewnêtrznego”.
Cia³o wyra¿enia lambda mo¿e byæ nawet doœæ skomplikowane. Nie szalej jednak.
Dobr¹ praktyk¹ jest trzymanie siê zasady, ¿e wyra¿enia lambda s³u¿¹ do za³atwiania
krótkich spraw, prostych czynnoœci, których nie planujemy w przysz³oœci rozbudowywaæ na coraz wiêksze.
Jeœli wiêc masz zamiar napisaæ w ciele wyra¿enia lambda bardzo wiele instrukcji albo przewidujesz, ¿e to wyra¿enie bêdzie z czasem przerabiane, to
raczej wybierz sposób zrobienia tego samego za pomoc¹ obiektu funkcyjnego.
·

30.3.3

-
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Typ rezultatu
Ci¹gle powtarzam, ¿e wyra¿enie lambda s³u¿y do wys³ania do jakiejœ funkcji fun
zestawu naszych instrukcji. Ta funkcja fun ma ten blok naszych instrukcji w stosownym
miejscu wywo³aæ. Je¿eli w tym zestawie jest jakaœ instrukcja return, to znaczy, ¿e
wyra¿enie lambda zwraca jakiœ rezultat. Funkcja fun powinna go odebraæ i oczywiœcie
jakoœ z niego skorzystaæ.
Jeœli rezultatem jest liczba, to funkcja fun mo¿e j¹ u¿yæ w dalszych obliczeniach. Jeœli rezultat jest typu bool, to funkcja fun mo¿e wykorzystaæ go w instrukcji warunkowej (np. if).
Skoro wyra¿enie lambda zwraca rezultat jakiegoœ typu, a funkcja fun ma z niego
skorzystaæ, to:
typ rezultatu wyra¿enia lambda powinien byæ zgodny z typem oczekiwanym przez funkcjê. Kompilator, ¿eby to sprawdziæ, powinien poznaæ typ
rezultatu naszego wyra¿enia lambda. Jak go o tym poinformowaæ?
Okreœlenie typu rezultatu umieszcza siê miêdzy list¹ argumentów a cia³em. To jest taki
nowy (alternatywny) sposób opisywania typu rezultatu funkcji wprowadzony do
C++11 (§6.5, str. 181).
W stosunku do funkcji mo¿na wybraæ, czy okreœlamy to:
v zwyk³ym sposobem:
typ_rezultatu nazwa_funkcji(argumenty) { cia³o}

v po nowemu:
nazwa_funkcji(argumenty) –>typ_rezultatu { cia³o}

W przypadku wyra¿enia lambda tego wyboru nie ma, gdy¿ na pocz¹tku zawsze staæ
musi nawias kwadratowy rozpoczynaj¹cy definicjê. Zatem informacjê o typie rezultatu
umieszczamy w ten drugi sposób: tu¿ przed cia³em wyra¿enia piszemy strza³kê (–>),
a po niej okreœlenie typu, np.
[ ] (int p) –> int { return p+ 2;}

Mo¿na pomin¹æ okreœlenie typu rezultatu. (Prawdê mówi¹c, najczêœciej tak siê w³aœnie
robi). Wówczas kompilator sam spróbuje ten typ rozpoznaæ. Spojrzy na cia³o wyra¿enia lambda i:
v jeœli nie ma w nim ¿adnej instrukcji return, to uzna, ¿e typem rezultatu jest void,
v jeœli jest jedna instrukcja i jest to return, wówczas kompilator rozpozna typ
stoj¹cego w niej wyra¿enia i uzna, ¿e taki w³aœnie ma byæ typ rezultatu wyra¿enia lambda.
Do takiego postêpowania zobowi¹zuje kompilatory standard C++11.

Jednak wiele kompilatorów chce iœæ programiœcie bardziej na rêkê...
...i rozpoznaje typ rezultatu nawet bardziej skomplikowanych wyra¿eñ lambda. Takich
z wiêcej ni¿ jedn¹ instrukcj¹ return.
v Jeœli w ciele jest kilka instrukcji return, to kompilator przyjrzy siê im wszystkim.
Nie mo¿e byæ tak, ¿e przy jednym return postawimy sobie wyra¿enie typu int, a przy
drugim C-string.
Jeœli typ wyra¿eñ stoj¹cych przy tych wszystkich return jest taki sam, to
kompilator uzna, ¿e taki ma byæ w³aœnie typ ca³ego wyra¿enia lambda.
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A jeœli nie? Kompilator zg³osi b³¹d. Wówczas trzeba samemu grzecznie napisaæ
deklaracjê typu wspomnianym sposobem.
Oto parê przyk³adów b³êdnych i jeden poprawny:
[ ] (int p) { if(p) return 3.14; else return 1;};
// b³¹d (to s¹ inne typy)
[ ] (int p) { if(p) return 6; else return(unsigned int) 1;}; // b³¹d int i unsigned int – ró¿ne typy
// Jeœli zamieœcimy typ rezultatu
[ ] (int p) –> int { if(p) return 3.14; else return(unsigned int) 1;};
// OK, konwersja na typ int
[ ] (int p) –> int { if(p) return 3.14; else return "ABCD";};
// b³¹d, bo...
Ostatnia instrukcja jest b³êdna, bo wprawdzie okreœliliœmy typ rezultatu (int), ale
przecie¿ nie istnieje standardowa konwersja z typu const char* na typ int.

Nie dziwi Ciê to chyba; taki sam b³¹d wyst¹pi³by w przypadku zwyk³ej funkcji.

30.3.4

-

Lista wychwytywania
Niezwykle po¿ytecznym cz³onem wyra¿enia lambda jest tzw. lista wychwytywania.
To jedna z tych rzeczy, które s¹ najmocniejsz¹ stron¹ wyra¿eñ lambda.
Dziêki liœcie wychwytywania mo¿esz w ciele wyra¿enia lambda skorzystaæ
z wybranych lokalnych obiektów automatycznych dostêpnych w zakresie
wa¿noœci, w którym to wyra¿enie lambda napisa³eœ.
Uwaga: mowa o obiektach lokalnych, automatycznych. Tych globalnych (czy takich
z przestrzeni nazw) nie trzeba wychwytywaæ. Z nich mo¿esz zawsze korzystaæ (jeœli
tylko zosta³y zadeklarowane).

Jak powiedzieæ kompilatorowi, które obiekty lokalne (i jak) ma nam udostêpniæ?
Robimy to na pocz¹tku wyra¿enia lambda za pomoc¹ odpowiedniej formy listy wychwytywania. Zobaczmy ró¿ne przyk³adowe formy takiej listy z objaœnieniami, co te
zapisy znacz¹ dla kompilatora.
v [ ] Lista pusta, czyli nic nie ma byæ wychwytywane.
v [=] Wszystkie lokalne obiekty z bie¿¹cego zakresu wa¿noœci (z których bêdê
korzysta³ w ciele funkcji lambda) – przez domniemanie – wychwyæ mi, kompilatorze, przez wartoœæ (czyli robi¹c ich lokalne kopie).
v [&] To samo, ale wychwyæ je wszystkie przez referencje. (Dziêki temu w ciele
funkcji lambda bêdziemy pracowaæ na orygina³ach).
Powy¿szych form u¿ywamy, gdy potrzebujemy wychwytywaæ wszystkie obiekty
w taki sam sposób.
Jednak kompilator nie rzuci siê teraz do pracy i nie wychwyci naprawdê
wszystkiego „jak leci” (po co?). Zajrzy do cia³a wyra¿enia lambda i wychwyci
tylko te obiekty, z których tam rzeczywiœcie korzystamy.

Na liœcie wychwytywania mo¿emy ograniczyæ siê tylko do kilku konkretnych zmiennych (obiektów), których w ciele wolno nam bêdzie u¿yæ. Okreœlamy wówczas, które
maj¹ byæ wychwycone (pisz¹c ich nazwy) i jak (czy przez wartoœæ, czy referencjê).
Oto co dla kompilatora oznaczaj¹ konkretne zapisy:
v [ k ] Wychwycony ma byæ tylko obiekt o nazwie k – przez wartoœæ. (Skoro przez
wartoœæ, zatem w ciele pracowaæ bêdziemy na kopii tego obiektu k).
v [ &k ] Obiekt k ma zostaæ wychwycony przez referencjê. (Zatem w ciele
wyra¿enia lambda pracujemy na oryginale).
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v [&k, m, &n] Wychwyæ obiekty k i n przez referencje, a obiekt m przez wartoœæ

(kopiê). Jak widzisz, elementy tej listy wychwytywania oddzielone s¹ przecinkami.
v [=, &k, &m] Wychwyæ wszystkie potrzebne obiekty przez wartoœæ (kopiê),
z wyj¹tkiem obiektów k i m, które masz wychwyciæ przez referencjê.
v [&, k ] Wychwyæ wszystkie potrzebne obiekty przez referencjê, z wyj¹tkiem
obiektu k, który ma byæ wychwycony przez wartoœæ.
v [this] Jeœli umieszczaj¹c wyra¿enie lambda, znajdujemy siê w zakresie jakiejœ
klasy, to mo¿emy wychwyciæ jej wskaŸnik this. Maj¹c go, mo¿emy w ciele
funkcji lambda odnosiæ siê do sk³adników tej klasy (nawet prywatnych). O tym
ciekawym sposobie pracy porozmawiamy w osobnym paragrafie (§30.4, str.
1143).

B³êdne zapisy

+

v [=k] To b³êdny zapis, bo przed nazw¹ konkretnego obiektu nie stawia siê znaku
=. Jeœli chcemy wychwycenia obiektu k przez wartoœæ, to wystarczy napisaæ tu
sam¹ jego nazwê [k]. Znak = jest w tej sytuacji niepotrzebny (nadmiarowy).

Obowi¹zuje zasada, ¿e:
Ka¿dy obiekt na liœcie wychwytywania tylko raz mo¿e mieæ okreœlony sposób
swojego wychwycenia. Niezale¿nie od tego, czy to jego okreœlenie by³o jawne,
czy niejawne.

Powtórzenie na danej liœcie tego samego sposobu wychwycenia dla danego obiektu
jest b³êdem. Oznacza to, ¿e:
Jeœli u¿yliœmy okreœlenia domniemanego sposobu wychwycenia (pierwszy
element listy to = lub &), to dalej na liœcie nie mo¿e pojawiæ siê ¿aden
element z takim samym trybem wychwycenia.
Zatem zapis:
v [=, k] jest b³êdny, bo znak = mówi, ¿e wszystkie obiekty (zatem tak¿e i k) maj¹ byæ
wychwycone przez wartoœæ, a potem, po przecinku, jest powiedziane po raz
drugi, ¿e k ma byæ wychwycone przez wartoœæ. Dwa razy to samo, zatem b³¹d.
v [=, this] to ten sam b³¹d co powy¿ej, ale u¿yty (w zakresie funkcji sk³adowej)
wobec wskaŸnika do obiektu.

Uwaga na martwe referencje
Jak wiemy, najpierw siê definiuje wyra¿enie lambda, a dopiero za jakiœ czas zostaje
ono uruchomione. Wi¹¿e siê z tym pewne niebezpieczeñstwo:
Jeœli wyra¿enie lambda (w chwili swej definicji) wychwytuje jakiœ obiekt
lokalny przez referencjê, to trzeba pamiêtaæ, by w chwili gdy to wyra¿enie
pracuje, owa referencja by³a nadal aktualna, to znaczy, by ów obiekt
lokalny nadal istnia³.
Zobaczymy to w jednym z nastêpnych paragrafów (§30.6, str. 1155).

@
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Formy wyra¿enia lambda

X Dygresja dla wtajemniczonych – na koniec tego paragrafu:
Jeœli nie przechwytujesz niczego (lista wychwytywania jest pusta), to takie wyra¿enia
lambda s¹ ³atwiejsze dla kompilatora. Nie musi on definiowaæ klasy obiektu funkcyjnego (tzw. klasy klauzurowej). Wystarczy, ¿e zrobi zwyk³¹ funkcjê inline. Takie
wyra¿enie lambda mo¿na przypisaæ do wskaŸnika do funkcji (w³aœciwego typu).
Co to dla nas oznacza? To, ¿e gdy zamiast korzystaæ z bibliotecznej funkcji count_if,
sami piszemy funkcjê odbieraj¹c¹ takie (³atwiejsze) wyra¿enia lambda, to nie musimy
u¿ywaæ std::function. Mo¿emy odebraæ je za pomoc¹ zwyk³ego wskaŸnika do funkcji.

30.3.5

S³owo kluczowe mutable w wyra¿eniu lambda
W wyra¿eniu lambda mo¿e wyst¹piæ s³owo kluczowe mutable. Kiedy go u¿yæ?
W skrócie mówi¹c, umieœcisz je tam wtedy, gdybyœ chcia³ modyfikowaæ
lokalne kopie obiektów (zmiennych) wychwyconych przez listê wychwytywania sposobem „przez wartoœæ”.
Mo¿esz tak zrobiæ, ale najpierw zastanów siê, czy to ma sens. Jak ju¿ mówiliœmy,
przechwycenie danej zmiennej sposobem „przez wartoœæ” polega na tym, ¿e w ciele
wyra¿enia lambda dostêpna jest lokalna kopia tej zmiennej. Jeœli nawet zmodyfikujesz
tê kopiê, to orygina³ i tak pozostaje niezmieniony.
Przywyk³eœ do tych kopii w zwyk³ych funkcjach, ale tam dotyczy³o to argumentów przesy³anych przez kopiê (casus: fotografia babci). Tu zaœ chodzi o zmienne wychwycone sposobem „przez wartoœæ”.
Okazuje siê, ¿e programiœci ³atwo zapominali, i¿ to tak¿e tylko kopia, szczególnie, ¿e ta
kopia nazywa siê w ciele funkcji tak samo jak orygina³. Aby programistów przed tak¹
omy³k¹ uchroniæ, twórcy mechanizmu lambda zadecydowali, ¿e bêdzie lepiej, jeœli
wszelkie próby modyfikacji obiektu wychwyconego przez wartoœæ bêd¹ przez kompilator sygnalizowane jako b³¹d.
Jeœli jednak naprawdê chcesz w ciele wyra¿enia lambda pracowaæ na tej kopii, bo np.
potrzebna Ci jest ona jako roboczy obiekt, to mo¿esz tak robiæ. Wystarczy uprzedziæ
kompilator, stawiaj¹c w definicji wyra¿enia lambda s³owo kluczowe mutable
(„zmienialny”).

X

Dla zainteresowanych: jak ta blokada (któr¹ usuwa dopiero mutable) jest
zrobiona?
Jak wiesz, nasze wyra¿enie lambda kompilator inteligentnie przerabia sobie na klasê
obiektu funkcyjnego, a z tej klasy wytwarza obiekt (funkcyjny). Ten niewidoczny dla
nas obiekt, rezultat pracy kompilatora, okreœla siê czasem jako „obiekt-klauzura” lub
„obiekt-klauzurowy” (closure-object)1) lub po prostu „klauzura”.
Jak pamiêtamy, klasa obiektów funkcyjnych ma prze³adowany operator wywo³ania
funkcji, czyli operator()(). Zatem klauzura zrobiona przez kompilator z naszego wyra¿enia lambda taki operator bêdzie mia³a. (Jej cia³o powstanie na podstawie cia³a
wyra¿enia lambda).
1)

ang. closure – „klauzura” lub „zamkniêcie”. W niektórych klasztorach jest klauzura, czyli zamkniêty obszar, do którego zwykli ludzie nie maj¹ dostêpu. (Nie myl tego ze s³owem klauzuLa,
które oznacza zastrze¿enie, warunek, np. w spisanej umowie).
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W normalnej sytuacji, gdy sami takie prze³adowanie robiliœmy „rêcznie” (na str. 1124),
ów operator by³ zwyk³¹ funkcj¹ sk³adow¹ (zwyk³¹, czyli nie-const).
Tymczasem, dla dobra programistów, twórcy mechanizmu lambda zadecydowali, ¿e bêdzie bezpieczniej, jeœli ta automatycznie wygenerowana funkcja sk³adowa operator( ) otrzyma dodatkowo przydomek const.T
o sprawi, ¿e operator ten nie bêdzie mia³ prawa zmieniaæ sk³adników swej
(klauzurowej) klasy.
Krn¹brny czytelnik zawo³a teraz:
„No a jeœli ja wiem, co robiê, i naprawdê zale¿y mi na modyfikacji w³aœnie
kopii? Nie ¿yczê sobie wiêc tego danego mi w prezencie const!”.
Jeœli naprawdê zale¿y Ci na modyfikacjach tego lokalnego sk³adnika-kopii, twórcy
mechanizmu lambda pomyœleli tak¿e o Tobie. Wystarczy, ¿e w deklaracji swojego
wyra¿enia lambda napiszesz s³owo kluczowe mutable. Kompilator wówczas Ci tego
przydomka const w deklaracji funkcji operator( ) nie doda.

30.3.6

Specyfikacja dotycz¹ca wyj¹tków rzucanych z wyra¿enia lambda
W definicji wyra¿enia lambda jest miejsce, gdzie mo¿emy postawiæ tak zwan¹ specyfikacjê wyj¹tków. Domyœlasz siê wiêc, ¿e wyra¿enie lambda mo¿e rzuciæ wyj¹tek.
Przed standardem C++11 specyfikacje ewentualnych wyj¹tków by³y modne i zalecane. ¯ycie jednak pokaza³o, ¿e opisywanie, jakie to wyj¹tki mo¿e rzuciæ dany
fragment kodu, po prostu siê nie sprawdza.
Dlatego w standardzie C++11 od specyfikacji wyj¹tków siê odchodzi. Jedyne, co
pozostaje, to okreœlenie, ¿e dany fragment kodu (np. wyra¿enie lambda) na
pewno wyj¹tku nie rzuca.

Takie zapewnienie mo¿na z³o¿yæ za pomoc¹ nastêpuj¹cych wyra¿eñ:
noexcept(true)
lub
noexcept
Przyk³adowe wyra¿enia lambda deklaruj¹ce, ¿e ich cia³a nie rzuc¹ ¿adnego wyj¹tku:
[ ] (int m) noexcept { return m+30; }
[ ] (int x) throw() -> bool { return (x*x < 144); }

Przyk³ad pokazuj¹cy, jak siê rzuca wyj¹tki z wnêtrza wyra¿enia lambda, zobaczymy
w osobnym paragrafie, w dalszej czêœci tego rozdzia³u (§30.9, str. 1166).

30.4 Wyra¿enie lambda zastosowane w funkcji sk³adowej
Wyra¿enie lambda mo¿e wyst¹piæ wewn¹trz funkcji sk³adowej jakiejœ klasy T. To
bardzo czêsta sytuacja. Przecie¿ ogromna wiêkszoœæ funkcji w programie to funkcje
sk³adowe. Pojawia siê wtedy pytanie: czy wówczas za pomoc¹ listy wychwytywania
mo¿na lambdzie udostêpniæ dane sk³adowe tej klasy T?
Sk¹d te w¹tpliwoœci? Przecie¿ jesteœmy w zakresie klasy, a tu dane sk³adowe s¹
dostêpne...
No, nie jest to takie oczywiste. Jak wiemy, kompilator w niewidoczny sposób zamienia
wyra¿enie lambda na klasê roboczego obiektu funkcyjnego. Tzw. klasê klauzurow¹.
Jest to odrêbna klasa istniej¹ca poza zakresem tej klasy T, w którym wyra¿enie lambda
postawiliœmy, st¹d zatem takiego prostego dostêpu do sk³adników klasy T mieæ nie
mo¿emy... Ale jest rozwi¹zanie:
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