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Charakteristika praktických cvičení zo série „Od študentov pre študentov“ 
 
Sme presvedčení o tom, že keď inteligentní mladí ľudia ovládnu najmodernejšie počítačové 
technológie súčasnosti, ich tvorivý potenciál je vskutku nekonečný. Primárnym cieľom iniciatívy, ktorá 
stojí za sériou praktických cvičení „Od študentov pre študentov“, je maximalizácia hodnôt ľudských 
kapitálov študentov ako hlavných členov akademických komunít. Praktické cvičenia zo série „Od 
študentov pre študentov“ umožňujú študentom využiť ich existujúce teoretické znalosti, pričom 
efektívnym spôsobom predvádzajú, ako možno tieto znalosti s výhodou uplatniť pri vývoji atraktívnych 
počítačových aplikácií v rôznych programovacích jazykoch (C, C++, C++/CLI, C#, Visual Basic, F#). 
Budeme nesmierne šťastní, keď sa našim praktickým cvičeniam podarí u študentov prebudiť a naplno 
rozvinúť záujem o programovanie a vývoj počítačového softvéru. Veríme, že čím viac sofistikovaných IT 
odborníkov vychováme, tým viac budeme môcť spoločnými silami urobiť všetko pre to, aby sa z tohto 
sveta stalo lepšie miesto pre život. 
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Vedomostná náročnosť: . 
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Vývojové prostredia: Microsoft Visual C++ 2010 Express.  
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Technológie: knižnica jazyka C++, behové prostredie jazyka C++. 

 
Toto praktické cvičenie uvádza čitateľov do problematiky lambda-výrazov v programovacom jazyku 
C++. Lambda-výrazy sú jednou z najväčších syntakticko-sémantických inovácií najnovšieho ISO 
štandardu pre jazyk C++ (ISO/IEC 14882:2011).  Praktické cvičenie ponúka jednak teoretický pohľad na 
tematiku lambda-výrazov a jednak aj rýdzo praktickú aplikáciu lambda-výrazov v jazyku C++. Aby 
mohli čitatelia z tohto praktického cvičenia vyťažiť maximum, predpokladáme, že zvládli základy 
procedurálneho programovania (napr. v jazyku C) a sú znalí objektového programovania v jazyku C++.  
 

Tip: Čitateľom, ktorým nie sú jasné základy objektového programovania v jazyku C++, 
odporúčame, aby najskôr naštudovali túto problematiku z praktického cvičenia s názvom 
„Základy OOP v jazyku C++“, ktoré sa nachádza v galérii študentských praktických 
cvičení zo série „Od študentov pre študentov“. 
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1 Lambda-výrazy a teoretická informatika 
 
V tejto kapitole sa podrobnejšie zoznámime s lambda-výrazmi a vysvetlíme, čo je to lambda-výraz 
z pohľadu programovacieho jazyka C++, aký má lambda-výraz význam a z akých súčastí sa skladá. 
Rovnako sa budeme venovať analýze pravidiel tvorby a používania lambda-výrazov v jazyku C++. 

 
Lambda-výrazy (angl. lambda-expressions) predstavujú konštrukcie anonymných lambda-funkcií, ktoré 
vychádzajú z funkcionálnej paradigmy tvorby počítačového softvéru. Ich vývoj bol inšpirovaný 
matematickou teóriou zvanou lambda-počet (alebo tiež lambda-kalkul). Táto teória sa vyvíjala 
samostatne, bez priamej nadväznosti na nejaký konkrétny programovací jazyk. Funkcionálna 
paradigma je vhodným kandidátom na riešenie vybraných algoritmických tried problémov, a preto 
bola postupne implementovaná do rôznych programovacích jazykov.  

 
Lambda-výrazy slúžia na tvorbu lokálne definovaných anonymných lambda-funkcií, pričom ich priame 
použitie sa ponáša na prácu s funkčnými objektmi. Namiesto explicitnej deklarácie funktorovej triedy 
programátorom vygeneruje adekvátnu funktorovú triedu implicitne kompilátor, ktorý vzápätí túto 
triedu automaticky inštanciuje. Proces pokračuje nahradením programátorom zapísaného lambda-
výrazu anonymným funkčným objektom.  

 
„Ide v podstate o alternatívny zápis definície funkcie, ktorý však umožňuje vytvoriť i nepomenovanú 
funkciu (typicky „na jedno použitie“, teda napr. ako parameter odovzdaný niektorému z algoritmov zo 
štandardnej knižnice)“1. No oproti bežným funkciám nie je potrebná jej deklarácia. Lambda-výraz 
reprezentuje výrazový prostriedok, ktorý umožňuje asociovať proces vytvorenia funkcie a samotnú 
funkcionalitu tejto funkcie okamžite, teda na požiadanie. (Tým umožňuje definovať funkciu priamo „na 
mieste činu“.) Vďaka tomu nemusí byť beh zdrojového kódu presmerovaný mimo hlavnej funkcie 
main. Tým sú, samozrejme, generované pozitívne efekty, ktoré priaznivo vplývajú na rýchlejší beh 
vyvíjaného programu. 

 
Pozrime sa na syntaktický obraz definície snáď najjednoduchšieho lambda-výrazu v jazyku C++: 
 
// Definícia lambda-výrazu, ktorý:  
// - je bezparametrický,  
// - nemá žiadnu návratovú hodnotu,  
// - má prázdne telo.  
[](){} 

 
Takýto definičný výraz je však platný iba na pravej strane priraďovacieho príkazu, resp. ako súčasť 
iného fragmentu zdrojového kódu. Nie je však možné, aby sa definícia uvedeného lambda-výrazu 
nachádzala samostatne na globálnej úrovni programu jazyka C++.  
 
// Definícia lambda-výrazu, ktorý vracia reálnu hodnotu. 
[](){ return 2.71828; }  

 

                                                           
1 VIRIUS, Miroslav: 1001 tipů a triků pro C++. 1. vydanie. 451 s. Brno: Computer Press, a. s., 2011. ISBN 978-80-
251-2941-8. 
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Modifikovaný lambda-výraz vracia matematickú konštantu Eulerovho čísla. Treba si však všimnúť, že 
túto hodnotu vôbec nezachytávame, a teda nemôžeme, v prípade potreby, s ňou ďalej narábať 
v zdrojovom kóde programu. Samozrejme, za predpokladu, že daný výraz nie je súčasťou nejakej inej 
programovacej konštrukcie, ale je umiestnený len samostatne v zdrojovom kóde.  
 
Na vyriešenie tohto problému zasadíme definíciu lambda-výrazu do vhodne navrhnutého 
priraďovacieho príkazu: 
 
// Priradenie lambda-výrazu do premennej. 
auto e = [](){ return 2.71828; }   
 
V tomto príkaze priraďujeme lambda-výraz do lokálnej premennej e, ktorej dátový typ bude implicitne 
inferovaný prekladačom. Nutnosť spracovania mechanizmu typovej inferencie je vyznačená použitým 
modifikátorom auto pri definícii premennej. Čistá definícia lambda-výrazu (ako je to 
v predchádzajúcom príkaze) je z pohľadu lambda-počtu chápaná ako deklarácia lambda-funkcie. Na 
druhej strane, aplikácia lambda-funkcie podľa lambda-počtu je v jazyku C++ vyjadrená aktiváciou 
lambda-funkcie, a teda okamžitým spracovaním práve definovaného lambda-výrazu.  
 
// Okamžité spracovanie lambda-výrazu. 
auto e = [](){ return 2.71828; }();   
  
Za týchto okolností je typom lokálnej premennej (automaticky dedukovaný) dátový typ double. Túto 
skutočnosť prekladač zistí podľa dátového typu návratovej hodnoty lambda-výrazu. Zátvorky na konci 
lambdy spôsobujú okamžité volanie lambda-funkcie, spracovanie príkazov sídliacich v jej tele 
a vrátenie návratovej hodnoty tejto funkcie (samozrejme, ak existuje).   

 

Poznámka: Lambda-výrazy sú silným programovacím nástrojom, ktorý má široké využitie 
a prináša so sebou množstvo výhod. Pôvodom pochádza aparát lambda-výrazov 
z funkcionálnych programovacích jazykov a lambda-kalkulu. Syntakticky sa lambda-
výrazy môžu v jednotlivých jazykoch mierne odlišovať. Jazyk C++ pozná lambda-výrazy 

ako anonymné funkcie pochádzajúce z funktorovej triedy. 

 
 

1.1 Algoritmus konštrukcie lambda-výrazov 
 

Anonymná unárna funkcia, týmito troma slovami možno tiež označiť lambda-výraz, resp. lambda-
funkciu v jazyku C++. Ako vyplýva z daných slov, ide o definíciu funkčného výrazu objektu funktorovej 
triedy uprostred zdrojového kódu, v ktorom absentuje identifikátor funkcie a ktorý možno kedykoľvek 
použiť. Na každý lambda-výraz totiž nazerá prekladač ako na anonymnú unárnu funkciu objektu 
automaticky vygenerovanej triedy. 
 
Ďalej sa zoznámime so syntaktickým skeletom všeobecného lambda-výrazu: 
 
{1}   {2}       {3}    {4}      {5}        {6}          {7} 
[=](double e) mutable throw() ->double { return e; }(2.71828); 
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1. Začiatok definície lambda-výrazu je tvorený hranatými zátvorkami [], v ktorých sa obvykle 
vyskytujú symboly & a =. Technicky predstavuje symbol [] v tomto kontexte preťažený 
indexovací operátor, pričom my ho voláme lambda-operátor. Symboly [=], resp. [&] formujú 
zachytávaciu klauzulu (táto je niekedy označovaná aj ako lambda-zachytávač). Význam 
lambda-zachytávača spočíva v schopnosti lambda-výrazu pristupovať k externým lokálnym 
entitám. Lambda-výraz pritom môže k týmto entitám pristupovať buď hodnotou (použitím 
symbolu =), alebo odkazom (použitím symbolu &). V prvom prípade získa lambda-výraz kópiu 
lokálnej entity. Analogicky, v druhom prípade získa lambda-výraz odkaz na lokálnu entitu. 
Varianty zachytávania lokálnych entít môžu byť uplatnené plošne pre všetky lokálne entity 
(symbolikou [=] alebo [&]) alebo selektívne pre jednotlivé lokálne entity (symbolikou [=, &q], 
[&, m] alebo [b, &c]).   
 

2. Na druhom mieste sa vyskytuje signatúra lambda-výrazu, teda zoznam formálnych parametrov 
lambda-výrazu. Význam signatúry lambda-výrazu je zhodný s významom signatúry ľubovoľnej 
parametrickej funkcie. Podľa mohutnosti množiny formálnych parametrov lambda-výrazu 
hovoríme o bezparametrických a parametrických lambda-výrazoch. Ak je lambda-výraz 
parametrický, musí každý jeho formálny parameter disponovať explicitne zadaným dátovým 
typom. V signatúre parametrického lambda-výrazu sa nesmú objavovať implicitné formálne 
parametre. 
 

3. Za signatúrou lambda-výrazu môže (ale nemusí) nasledovať modifikátor mutable. V prípade 
použitia tohto modifikátora dokáže lambda-výraz vo svojom tele modifikovať stavy lokálnych 
entít, ktoré boli zachytené hodnotou. Podotknime, že tieto zmeny sú trvalé len pre oblasť 
platnosti, ktorú vymedzuje telo lambda-výrazu.  
 

4. Ďalšou voliteľnou súčasťou definície lambda-výrazu je modifikátor throw(), ktorý špecifikuje, 
že príkazy v tele lambda-výrazu nebudú generovať žiadnu chybovú výnimku. Ak by došlo 
k porušeniu tohto kontraktu vnútri lambda-výrazu, prekladač kolíziu deteguje v čase 
kompilácie, pričom zastaví preklad chybovým hlásením.   
 

5. Ak to vyžadujú okolnosti, programátori môžu explicitne špecifikovať dátový typ návratovej 
hodnoty lambda-funkcie, ktorej anonymná definícia je zavedená prostredníctvom lambda- 
výrazu. Poznamenajme, že za bežných okolností nie je nutné explicitne determinovať typ 
návratovej hodnoty lambda-výrazu, pretože prekladač si ho odvodí sám podľa typu hodnoty 
návratového výrazu (výrazu vyskytujúceho sa v príkaze return). V praxi sami určujeme typ 
návratovej hodnoty lambda-výrazu vtedy, keď chceme odstrániť existujúce typové 
inkompatibility, resp. vtedy, keď chceme odstrániť nejednoznačnosť implicitnej typovej 
dedukcie.  
 

6. Samotné telo lambda-výrazu, ktoré môže združovať ďalšie príkazy, resp. ďalšie platné 
programové konštrukcie, ktoré sa smú vyskytovať v tele lambda-výrazu.  
 

7. Na poslednom mieste vo všeobecnom syntaktickom zápise lambda-výrazu stojí operátor 
volania lambda-funkcie: (). Vždy, keď je tento operátor aplikovaný na lambda-funkciu, spôsobí 
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jej okamžitú aktiváciu. Operátor () je použitý aj s argumentmi vtedy, keď je aplikovaný na 
parametrický lambda-výraz.  

 
 

1.1.1 Lambda-operátor so zachytávacou klauzulou 
 
Lambda-operátorom spoločne so zachytávacou klauzulou definujeme spôsob zachytenia lokálnych 
premenných v analyzovanej oblasti platnosti programu jazyka C++. Viac informácií o variantoch 
zachytávania lokálnych entít podáva tab. 1.1.  
 

Tab. 1.1: Varianty zachytávania lokálnych entít lambda-výrazom 
Poradie Zachytávač Popis 

1. [ ] Lambda-zachytávač je prázdny. Z tela lambda-výrazu nie je prístup k žiadnej 
premennej z vyššej úrovne.  

2. [=] Premenné zachytávame hodnotou. Operátor = špecifikuje, že telo lambda-
výrazu pristupuje ku všetkým premenným hodnotou, pokiaľ sa explicitne 
nešpecifikuje niečo iné. K premenným síce máme prístup, no smieme ich len 
čítať (z tohto pohľadu ich teda ponímame ako konštantné), avšak nemôžeme 
ich meniť. Modifikovať môžeme len kópie pôvodných lokálnych entít. 

3. [&] Premenné nezachytávame hodnotou, ale odkazom. 
Lambda má právo priamo modifikovať všetky zachytené lokálne premenné.  

4. [p] K premennej p pristupujeme hodnotou. Žiadne iné premenné nezachytávame. 
5. [&p] Pridaním operátora & pred identifikátor premennej je táto premenná úplne 

prístupná, takže lambda-výraz ju môže podľa potreby modifikovať. Odovzdáva 
sa len premenná p odkazom, nič iné. 

6. [=, &p] Všetky lokálne premenné zachytávame hodnotou, len premennú p odkazom. 
Ide o východiskový zachytávací mód, ktorý však prekrýva premenná p, ktorú 
zachytávame inak, preto záleží na správnom poradí. Podobne sa dá vytvoriť aj 
iná špecifikácia lambda-výrazu. 

7. [&, p] Predvolený spôsob zachytávania všetkých lokálnych premenných odkazom, iba 
premenná p je zachytávaná hodnotou.  

 
Nasledujúci program jazyka C++ demonštruje zachytávanie lokálnej premennej odkazom: 
 
int main() 
{ 
    // Definičná inicializácia lokálnej premennej. 
    int a = 10; 
    // Definícia lambda-výrazu, ktorý pristupuje k lokálnej premennej odkazom. 
    auto m = [&a]() { int b = 3; a *= b; }; 
    return 0; 
} 

 
Operátor & stanovuje právo referenčne pristupovať v tele lambda-výrazu k ním zachytenej lokálnej 
premennej (a). Akákoľvek modifikácia premennej v lambda-výraze má priamy vplyv na pôvodnú 
premennú. K ostatným premenným v tomto prípade nemáme umožnený prístup – nezachytávame ich. 
Preto, ak by sme chceli narábať s inými lokálnymi premennými, nachádzajúcimi sa mimo tela lambdy, 
a prístup k nim nemáme špecifikovaný v zachytávacej klauzule, kompilátor by zahlásil chybu.  
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Spracovanie definovaného lambda-výrazu má nasledujúci tvar: 
 
// Spracovanie lambda-výrazu. 
m(); 

 
Až pri spracovaní lambda-výrazu dôjde k zmene hodnoty lokálnej premennej na hodnotu 30. Túto 
skutočnosť dokumentuje ďalší program jazyka C++: 
 
int main() 
{ 
    int a = 10; 
    std::cout << a << std::endl; 
    auto m = [&a]() { int b = 3; a *= b; }; 
    m(); 
    std::cout << a << std::endl; 
    return 0; 
} 

 
V prípade neuvedenia operátora & pred danou premennou v zachytávači hovoríme o zachytávaní 
premennej hodnotou. V tejto situácii by však nastal problém, pretože v  tele lambda-výrazu sa 
pokúšame o modifikáciu premennej, no na vykonanie takejto akcie nemáme pridelené práva. 
Kompilátor by zastavil preklad a zahlásil by chybovú správu. 
 
 

1.1.2 Formálne parametre lambda-výrazu a manipulácia s argumentmi 
 
Analogicky ako pri klasických funkciách nájdeme formálne parametre aj v okrúhlych zátvorkách 
umiestnených za klauzulou lambda-zachytávača. Manipulovať s nimi môžeme rovnako ako so 
zoznamom formálnych parametrov štandardných funkcií.  

 

Tip: Ak lambda-výraz neprijíma žiadne argumenty (nie je potrebné pracovať so 
zoznamom formálnych parametrov), môžeme tieto zátvorky úplne vynechať, alebo ich 
môžeme ponechať prázdne, či s kľúčovým slovom void vo vnútri. 

 
Absencia signatúry lambda-výrazu môže vyzerať napríklad takto: 
 
int main() 
{ 
    double e; 
    // Návratovú hodnotu lambda-výrazu zachytávame  
    // a ukladáme do lokálnej premennej. 
    e = []{ return 2.71828; }(); 
    cout << "Hodnota Eulerovho cisla je: " << e << endl; 
    return 0; 
} 

 
Tento lambda-výraz neprijíma žiadne argumenty, ale aj napriek tomu je potrebné umiestniť na jeho 
koniec operátor (), aby bolo umožnené volať lambda-výraz kompilátorom. Zátvorky na konci lambda-
výrazu teda spôsobujú okamžité volanie lambda-funkcie.  
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Ukážka ostatných možností práce so signatúrou lambda-výrazu: 
 
int main() 
{ 
    double e; 
    // Signatúra lambda-výrazu je prázdna. 
    e = [](){ return 2.71828; }(); 
    return 0; 
} 

 
int main() 
{ 
    double e; 
    // Signatúra lambda-výrazu je prázdna (explicitná špecifikácia kľúčovým slovom void). 
    e = [](void){ return 2.71828; }(); 
    return 0; 
} 

 
Pri okamžitom spracovaní parametrického lambda-výrazu je nutné poskytnúť presný počet 
argumentov. Viac už napovie ďalší program jazyka C++: 
 
int main() 
{ 
    bool parnost; 
    parnost = [](int q){ return q % 2 == 0; }(568); 
    if(parnost) 
        cout << "Cislo je parne." << endl; 
    else 
        cout << "Cislo je neparne." << endl; 
    return 0; 
} 

 
Na základe zisťovania zvyšku po celočíselnom delení s využitím operátora modulo testujeme párnosť 
alebo nepárnosť zadaného argumentu (čísla 568). Ak je číslo párne, lambda-výraz vráti logickú pravdu, 
a tá sa uloží do premennej parnost typu bool. Na záver sa vykoná rozhodovací príkaz, ktorý 
používateľovi oznámi výsledok testu párnosti. 
 

Dôležité: Pripomeňme, že v signatúre lambda-výrazu sa nesmú uvádzať implicitné 
formálne parametre (teda formálne parametre s vopred nastavenými inicializačnými 
hodnotami). K ďalším zakázaným elementom signatúry lambda-výrazu patria 
nepomenované formálne parametre a variabilne početné formálne parametre.   

  
 

1.1.3 Modifikátor mutable v hlavičke lambda-výrazu 
 
Modifikátor mutable umiestňujeme za zoznam formálnych parametrov lambda-výrazu. Ak ho 
použijeme, tak môžeme meniť stavy duplikátov externých lokálnych entít, ktoré boli zachytené 
hodnotou. Na tomto mieste je dôležité konštatovať, že vykonané stavové zmeny sú len temporálne, 
pričom ich platnosť je ohraničená telom lambda-výrazu.  
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Túto skutočnosť si ukážeme na nasledujúcom programe jazyka C++: 
 
int main() 
{ 
    int a = 10; 
    std::cout << a << std::endl; 
    auto m = [a]() mutable { int b = 3; a *= b; }; 
    m(); 
    std::cout << a << std::endl; 
    return 0; 
} 

 
Na výstupe je vidieť, že nedochádza k zmene samotnej lokálnej premennej a, ale len k modifikácii z nej 
vytvorenej lokálnej kópie pre potreby lambda-výrazu. Predposledný príkaz nám preto vypíše pôvodnú 
hodnotu lokálnej premennej. 
 
Použitím ampersandu [&] v hlavičke lambda-výrazu špecifikujeme, že všetky premenné z vyššej úrovne 
majú byť zachytené odkazom: 
 
auto reset = [&]() -> void { x = y = z = 0; }; 

 
Vďaka referenčnému prístupu môžeme takto sprístupnené objekty priamo modifikovať a spoločne ich 
vynulovať. Rovnakým spôsobom možno postupovať aj pri zachytávaní všetkých externých entít 
hodnotou – v tomto prípade však ako prvý element uvádzame symbol =. 
 
 

1.1.4 Dátový typ návratovej hodnoty lambda-výrazu a telo lambda-výrazu 
 
Dátový typ návratovej hodnoty lambda-výrazu môžeme explicitne stanoviť pred telom tohto výrazu 
s využitím operátora ->. Druhou možnosťou je ponechať odvodenie dátového typu návratovej 
hodnoty lambda-výrazu na prekladač. Existujú však prípady, keď nemáme na výber a musíme dátový 
typ návratovej hodnoty lambda-výrazu stanoviť explicitne. To sa deje predovšetkým pri kolíziách 
vznikajúcich v dôsledku typovej nejednoznačnosti. Definícia lambda-výrazu s automaticky odvodeným 
dátovým typom môže mať nasledujúcu syntax:   
 
auto e = [](){ return 2.71828; }();  

 
Podľa hodnoty výrazu umiestneného v tele lambda-výrazu vie kompilátor odvodiť typ jeho návratovej 
hodnoty. Samozrejme, nutnou podmienkou na úspešnú inferenciu je typová sila výrazu zaliateho 
v príkaze return. Tento proces pokračuje ďalšou typovou substitúciou: namiesto zástupného 
kľúčového slova auto dosadí prekladač konkrétny dátový typ lokálnej premennej, ktorý je identický 
s typom návratovej hodnoty lambda-výrazu.   
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Nasledujúci výpis zdrojového kódu jazyka C++ predstavuje program, ktorý demonštruje explicitnú 
špecifikáciu dátového typu návratovej hodnoty lambda-výrazu: 
 
int main() 
{ 
    auto w = [](float x) -> decltype(x)  
    {  
        if(x >= 0) return sqrt(x); 
        else return false; 
    }(16); 
    return 0; 
} 

 
Návratový typ lambda-výrazu je odvodený podľa typu formálneho parametra (x) lambda-výrazu  a 
bude ním typ float. Zaujímavosťou je aplikácia operátora decltype, pomocou ktorého získame na 
požiadanie konkrétny dátový typ entity alebo konkrétny dátový typ hodnoty typovo silného 
programového výrazu. 
 
Typom návratovej hodnoty lambda-výrazu môže byť aj smerník na premennú istého typu. 
V nadchádzajúcej ukážke zdrojového kódu jazyka C++ je ním smerník na premennú typu int (int*). 
 
int main() 
{ 
    auto smernik = [](int q) -> int* 
    { 
        // Inicializácia smerníkovej premennej  
        // smerníkom na inštanciu typu int.  
        int* s = new int;  
        // Inicializácia celočíselnej inštancie. 
        *s = q; 
        return s; 
    }(7); 
    cout << *smernik << endl; 
    return 0; 
} 
 
V prvej časti tela lambda-výrazu dochádza k inštanciácii dynamickej premennej typu int. Smerník na 
túto novovytvorenú inštanciu uložíme do lokálnej premennej (s) lambda-výrazu. Pomocou 
dereferenčného operátora realizujeme inicializáciu dynamickej premennej. Ako návratovú hodnotu 
lambda-výrazu generujeme smerník na celočíselnú inštanciu (int*).  
 
Pokračujme rozborom tela lambda-výrazu. Telo lambda-výrazu implementuje algoritmus anonymnej 
lambda-funkcie. Ak v hlavičke lambda-výrazu predpíšeme typ návratovej hodnoty, v tele lambda-
výrazu sa musí vyskytovať príkaz return, ktorý bude túto návratovú hodnotu produkovať. V tele 
lambda-výrazu môžeme pracovať s formálnymi parametrami (vtedy, keď je lambda-výraz 
parametrický) alebo so zachytenými externými lokálnymi entitami (platí pre bezparametrické aj 
parametrické lambda-výrazy). 
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Lambda-výraz je schopný interakcie aj s objektmi. Dôkaz tohto konštatovania podáva ďalší program 
jazyka C++: 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
class T 
{ 
private:  
    int e; 
public: 
    T() : e(0) {}  
    T(int h) : e(h) {} 
    int get_e() { return this->e; } 
    void set_e(int n_e) { this->e = n_e; } 
}; 
int main() 
{ 
    int m = [](int z) -> int  
    { 
        T objekt(2); 
        objekt.set_e(z); 
        return objekt.get_e(); 
    }(6); 
    cout << "Stav objektu: " << m << endl; 
    return 0; 
} 
 
Komentár k programu jazyka C++: V programe je deklarovaná trieda T s jedným súkromným 
dátovým členom (e), preťaženým konštruktorom a prístupovými metódami (get_e a set_e). V hlavnej 
funkcii zhotovujeme parametrický lambda-výraz, v ktorého tele vytvárame automatickú inštanciu triedy 
T. Táto inštancia je inicializovaná parametrickou verziou preťaženého konštruktora. V ďalšej etape 
modifikujeme stav inštancie volaním jej prístupovej metódy. Napokon, v príkaze return zisťujeme 
aktuálny stav inštancie, ktorý vo forme návratovej hodnoty lambda-výrazu ukladáme do pripravenej 
lokálnej premennej. Tým vykonávame perzistenciu stavu inštancie triedy.  
  
 

1.1.5 Vnorené lambda-výrazy  
 
Lambda-výrazy podporujú techniku vnárania. To znamená, že do tela jedného lambda-výrazu môžeme 
uložiť iný lambda-výraz. Preštudujme nasledujúci program jazyka C++: 
 
int main() 
{ 
    auto sucin = []() -> int 
    {  
        int a; 
        return [&](int b) { return a = b *= 3; }(4);  
    }(); 
    return 0; 
} 

 
V jednom lambda-výraze je vnorený ďalší lambda-výraz, pričom oba lambda-výrazy okamžite 
spracúvame. Do lokálnej premennej sucin bude preto nakoniec priradená hodnota 12 ako výsledok 
multiplikatívnej operácie.  
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2 Lambda-výrazy a aplikovaná informatika 
 

2.1 Praktický program č. 1: Kužeľová sviečka 
 
Zadanie: 
 
Spoločnosť Svetielko, a.s., zaoberajúca sa výrobou a distribúciou sviečok a iných svetelných produktov, 
plánuje do svojho výrobného portfólia zaradiť nový typ jednofarebnej kužeľovej sviečky. Pôjde 
o darčekový produkt, ktorý bude môcť byť dekorovaný podľa požiadaviek zákazníka. Vnútro odlievacej 
formy má tvar kužeľa s požadovanými rozmermi 9 cm (výška) x 5 cm (šírka) podstavy. V záujme 
stanovenia výrobného plánu a objednania potrebného množstva vosku je nutné najprv zistiť, aký 
objem bude mať takto zhotovená sviečka. 
 
Praktická algoritmizácia riešeného problému: 
 
int main() 
{ 
    double pi = 3.14159; 
    unsigned int vyska = 9;   
    float polomer = 2.5;    
    auto objemKuzela = [pi, &vyska, &polomer]() -> decltype(pi)  
    { 
        return (pi * pow(polomer, 2) * vyska) / 3; 
    }; 
    cout << objemKuzela() << endl; 
    return 0; 
} 
 
Výstup programu pre používateľa: 
 

 
Obr. 2.1: Výstup programu na výpočet objemu kužeľa  

 
Diskusia: 
 
Výpočet objemu kužeľa s prednastavenými hodnotami atribútov je realizovaný pomocou lambda-
výrazu, teda objektu predstavujúceho anonymnú funkciu. Jeho návratová hodnota vychádza z 
elementárneho matematického vzorca na výpočet objemu kužeľa v tvare: 
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Ako môžeme vidieť, takýto vzorec sa skladá z troch premenných, ktoré odchytávame v tomto prípade 
z vyššej úrovne – mimo lambda-výrazu. Na tento účel je však potrebné vopred explicitne vymedziť 
prístupové práva k zachytávaniu premenných špecifikáciou zachytávacej klauzuly lambdy.  
 
Analyzujme vyvinutý program. Zatiaľ čo lokálnu premennú pi zachytáva lambda-výraz hodnotou, 
ďalšie dve lokálne premenné (vyska a polomer) sú zachytené odkazom. Konečný výpočet je uchovaný 
v lokálnej premennej objemKuzela. Program uplatňuje odložené spracovanie lambda-výrazu, ktoré sa 
uskutoční vo chvíli, keď na premennú objemKuzela aplikujeme operátor volania lambda-funkcie.  
 
 

2.2 Praktický program č. 2: Telefónny zoznam 
 
Zadanie: 
 
Vyhotoviť praktickú ukážku využitia lambda-výrazov v paralelnom cykle parallel_for_each na príklade 
telefónneho zoznamu. Úlohou teda je:  
 

• Umožniť používateľovi zadať ľubovoľné množstvo telefónnych čísel (ktoré sa následne uložia). 
• Umožniť používateľovi získať úplný výpis zoznamu všetkých uložených kontaktov. 

 
Praktická algoritmizácia riešeného problému: 
 
#include <windows.h> 
#include <iostream> 
#include <vector> 
#include <ppl.h> 
using namespace std; 
using namespace Concurrency; 
 
int main() 
{ 
    // Vytvorenie vektora. 
    vector<unsigned long int> zoznamVektor;  
    unsigned int x, casZAC, casKON; 
    bool klik; 
 
    // Prednastavenie kapacity vektora na minimálne 15 kontaktov. 
    zoznamVektor.reserve(15);  
    // Uloženie linky tiesňového volania do prvého prvku vektora. 
    zoznamVektor.push_back(112); 
 
    cout << "Zadajte telefonne cisla, ktore chcete ulozit \t"  
         << "[pre ukoncenie stlacte 0]:" << endl; 
    do  
    { 
        cin >> x; 
        zoznamVektor.push_back(x); 
    } while (x); 
    zoznamVektor.erase(zoznamVektor.end() - 1); 
    cout << "----------------------------------" << endl; 
    cout << "Aktualna obsadenost zoznamu je: " <<  (unsigned int) zoznamVektor.size()  
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         << " kontaktov." << endl; 
 
    cout << "\n\nPrajete si ich zobrazit? \n\t"  
         << "[ak ano, stlacte 1, alebo ukoncite stlacenim lubovolneho klavesu]" << endl; 
    cin >> klik; 
    cout << endl; 
 
    if(klik == true) 
    {  
        casZAC = GetTickCount(); 
        // Implementácia lambda-výrazu do paralelného cyklu for. 
        parallel_for_each(zoznamVektor.cbegin(), zoznamVektor.cend(),  
            [&](unsigned long int i)  
            { 
                cout << i << endl;  
            } 
        ); 
       casKON = GetTickCount(); 
       cout << "Rychlost paralelneho spracovania:" << casKON - casZAC << " ms."; 
    } 
    return 0; 
} 

 
Výstup programu zobrazujúci postupnosť vykonaných úloh:  
 

 
Obr. 2.2: Výstup programu, ktorý funguje ako telefónny zoznam 

 
Diskusia: 
 
Hlavným cieľom programu je praktická ilustrácia aplikácie lambda-výrazu v súvislosti s paralelným 
cyklom parallel_for_each. Pretože je príklad skôr ilustračný, abstrahovali sme od niektorých detailov 
práce s telefónnym zoznamom čísel. V realite sa totiž možno stretnúť s oveľa väčšou náročnosťou 
a výpočtovou zložitosťou takto riešeného problému. Napríklad, ak by bolo potrebné ukladať súčasne 
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meno (resp. identifikačné číslo) spolu s telefónnym číslom, dalo by sa to riešiť viacrozmerným poľom 
alebo viacnásobným vektorom. 
 
V našom praktickom programe vystupuje lambda-výraz ako stavebný prvok paralelného cyklu 
parallel_for_each, do ktorého je vnorený. Jeho úlohou je spracúvať výpis vektora čísel. Lambda-výraz 
má v tomto prípade iba jeden formálny parameter i z množiny celých čísel. Telo lambda-výrazu 
môžeme modifikovať podľa potreby, resp. podľa zoznamu podúloh, ktoré ním chceme realizovať.   
 
Pre zaujímavosť ešte ukážeme, ako by mohla vyzerať jedna z verzií sekvenčného výpisu jednotlivých 
prvkov vektora s absenciou lambda-výrazu a paralelizmu: 
 
if(klik == true) 
{  
   // Sekvenčný výpis vektora pomocou cyklu for. 
   for (auto iterator = zoznamVektor.cbegin(); iterator != zoznamVektor.cend(); ++iterator)  
   { 
      cout << *iterator << endl; 
   } 
} 

 
Pri bližšom pohľade na tento úryvok kódu s cyklom for si môžeme povšimnúť, že každá iterácia tohto 
cyklu je od ostatných iterácií nezávislá. Preto smieme konštatovať, že daný cyklus je vhodným adeptom 
na paralelizáciu. 
 

Poznámka: Avšak, pokiaľ ide o jednoduchý typ spracúvanej úlohy s nízkou úlohovou 
a/alebo dátovou zložitosťou, je rozdiel v časovej náročnosti medzi sekvenčným a 
paralelným spracovaním tejto úlohy len málo badateľný. Silná stránka využitia lambda-
výrazov spolu s paralelizmom sa prejaví skôr pri riešení výpočtovo zložitejších úloh, keď 

pôsobí ako účinná optimalizačná technika. 

 
  

2.3 Praktický program č. 3: Rozhlasová vysielacia stanica 
 
Zadanie: 
 
Novopostavená rozhlasová vysielacia stanica ABR v tvare stožiara s vertikálne polarizovanou vysielacou 
anténou má pokrytie do vzdialenosti 45 km. Na účely výskumu jej dosahu bolo nameraných osem 
hodnôt vzdialenosti (v km) náhodne vybraných miest v jej okolí. Zapísané hodnoty sú však z množiny 
celých čísel (Z), a to podľa smeru umiestnenia miesta od vysielača. Namerané hodnoty je potrebné 
najskôr usporiadať, a potom previesť na kladné celé čísla tak, aby sa dalo ľahšie pracovať s nameranou 
množinou dát. 
 
Praktická algoritmizácia riešeného problému: 
 
#include <iostream> 
#include <algorithm> 
 
using namespace std; 
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// Definícia metódy na zoradenie poľa s využitím lambda-výrazu. 
void Zoradit(int* poleV, unsigned int dlzka) 
{ 
    sort(poleV, poleV + dlzka, [](int x, int y) { return abs(x) < abs(y); }); 
} 
 
int main() 
{ 
    int poleV[8]; 
    cout << "Vzdialenosti od vysielaca :\n"; 
    // Automatické vygenerovanie prvkov poľa v rozsahu <-45, 45>  
    // a jeho inicializácia.  
    for(int i = 0; i < 8; i++) 
    { 
        poleV[i] = rand() % 91 + -45; 
        cout << " " << poleV[i] << " "; 
    } 
    cout << "\n\nZoradenie hodnot podla rozsahu vzdialenosti:\n "; 
    Zoradit (poleV, 8); 
    for(int i = 0; i < 8; i++) 
    { 
        cout << " " << abs(poleV[i]) << " "; 
    } 
    return 0; 
} 

 
Výstup programu rozhlasovej vysielacej stanice: 
 

 
Obr. 2.3: Výstup programu rozhlasovej vysielacej stanice 

 
Diskusia: 
 
Tento program ukazuje praktické použitie lambda-výrazu v úlohe argumentu, ktorý je poskytnutý 
knižničnej funkcii sort. Samotný lambda-výraz pozostáva z dvoch formálnych parametrov (x a y) a jeho 
úlohou je komparácia jednotlivých absolútnych hodnôt. Za zmienku stojí, že pri konštrukcii lambda-
výrazu nie je potrebné explicitne stanoviť dátový typ jeho návratovej hodnoty, pretože prekladač je 
schopný tento typ odvodiť z typu hodnoty vracaného výrazu (ktorým je bool). Prvky poľa, ktoré sa 
následne zoradia podľa ich absolútnej hodnoty, nie sú explicitne stanovené – získavame ich 
pseudonáhodným vygenerovaním pomocou randomizačnej funkcie rand. Prevod na kladné celé čísla 
nastáva až v druhom cykle for, ktorý prechádza jednotlivými prvkami poľa a vypisuje ich na obrazovku. 
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