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Tässä tutkimuksessa tutustutaan ohjelmointikielten parametrinvälitykseen kes-
kittyen erilaisten parametrinvälitysmekanismien toimintaan. Tutkimuksen jäl-
kimmäisessä osassa selvitetään muutaman uudemman ohjelmointikielen perus-
teella parametrinvälityksen tämänhetkistä tilaa. Tutkimus toteutetaan pääasial-
lisesti kirjallisuuteen perustuvana katsauksena. Tavoitteena on selvittää, minkä-
laisia parametrinvälitysmekanismeja ja parametrinvälityksen semanttisia malle-
ja ohjelmointikielten historiassa on kehitetty ja mitä hyviä tai mahdollisesti, mi-
tä huonoja puolia niissä on. Tutkimuksessa etsitään vastausta myös kysymyk-
seen: onko uudemmissa kielissä edes mitään vaihtoehtoja parametrinvälitysta-
van suhteen? 

Tutkimustulokset eivät anna yksiselitteisiä vastauksia siihen, mikä para-
metrinvälitysmekanismi on paras. Osoittautuu kuitenkin selvästi, että call-by-
value- ja call-by-reference-parametrinvälitysmekanismit ovat olleet suosituim-
pia jo pitkään ja ne ovat saavuttaneet suosion myös uudempien kielten keskuu-
dessa. Tulokset osoittavat myös, että useimmat tutkituista parametrinvälitys-
mekanismeista ovat enemmän tai vähemmän edellä mainittujen mekanismien 
muunnelmia. Tutkittujen uudempien ohjelmointikielten pohjalta viestittyy pa-
rametrinvälityksen nykytilasta suuntaus, jonka mukaan ohjelmoijan ei anneta 
vaikuttaa parametrinvälitysmekanismin valintaan vaan ennemminkin käytettä-
vään parametrinvälityksen semanttiseen malliin. Uudempien kielten joukosta 
löytyy myös kieliä, jotka eivät anna ohjelmoijan vaikuttaa parametrinvälityk-
seen millään tavalla. 
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ABSTRACT 

Sandström, Petri 
Parameter passing mechanisms of programming languages 
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Computer Science, Bachelor's Thesis 
Supervisor: Hirvonen, Pertti 

This thesis concerns parameter passing in programming languages focusing 
mainly on evaluating different parameter passing mechanisms. After that the 
current situation of the parameter passing in new programming languages is 
discussed. Purpose of this thesis, conducted primarily as a literature review is 
to reveal and compare various parameter passing mechanisms and semantic 
models of parameter passing. At the end a question whether the new pro-
gramming languages offer options concerning parameter passing is also dis-
cussed. 

The results do not clearly indicate which parameter passing mechanism is 
the best. However the results show that the most common two mechanisms are 
call-by-value and the call-by-reference. These two mechanisms are also found 
popular in the new programming languages. The results also show that most of 
the parameter passing mechanisms are more or less variations of the two found 
common. Concerning the studied group of new programming languages there 
seems to be a trend about the current state of the parameter passing. Program-
mers are given only few opportunities to choose the parameter passing mechan-
ism. However the choice concerning the semantic model of parameter passing 
is often the only given option. In some of the new languages programmers are 
not allowed to influence the parameter passing at all. 

Keywords: parameter passing mechanism, parameter passing, programming 
language 
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1 JOHDANTO 

Ohjelmointikielten parametrinvälitysmekanismit ovat tärkeä osa ohjelmointi-
kieliä. Käytettävissä olevat parametrinvälitystavat luovat suuria eroja kielten 
tehokkuuksiin ja käytettäviin ohjelmointityyleihin. Ohjelmointikielten historian 
aikana on syntynyt lukuisia toisistaan poikkeavia parametrinvälitysmekanis-
meja, joilla on pyritty löytämään eri tilanteisiin sopivia ja mahdollisimman te-
hokkaita menetelmiä. Osa parametrinvälitysmekanismeista on erittäin suosittu-
ja ja ne ovat saavuttaneet hyvin vakiintuneen aseman, sillä lähes kaikista ylei-
simmistä kielistä löytyy niiden jonkinlainen toteutus. Kuitenkin on olemassa 
joukko harvinaisempia parametrinvälitysmekanismeja, jotka eivät ole keränneet 
riittävää suosiota päästäkseen mukaan valtakieliin.  

Bloss ja Lee (2003, s. 1366) kuvaavat parametrinvälityksen tärkeyttä osana 
ohjelmointikieltä: "Oli käytössä mikä tahansa kieli, tulee ohjelmoijan tietää ky-
seisen kielen parametrinvälitykseen liittyvä toteutus. Muussa tapauksessa, ei 
kirjoitettujen ohjelmien toimivuudesta voida olla varmoja." Tämä tutkimus on-
kin tarkoitettu pääasiassa aiheesta kiinnostuneille ohjelmoijille tai muuten oh-
jelmoinnin kanssa tekemisissä oleville henkilöille. Tutkimuksen koulutukselli-
sena tavoitteena on koota tietoa parametrinvälityksestä ja antaa lukijalle val-
miuksia parametrinvälityksen kriittiseen arviointiin ja ymmärtämiseen. 

Tässä kirjallisuuskatsaukseen perustuvassa tutkielmassa selvitetään, min-
kälaisia parametrinvälitysmekanismeja ohjelmointikielten historiassa on kehi-
tetty ja mitä hyviä tai mahdollisesti, mitä huonoja puolia niissä on. Tutkimuk-
sen jälkimmäisessä osassa hahmotetaan parametrinvälityksen nykytilaa muu-
taman uudemman ohjelmointikielen perusteella ja vastataan tulosten perusteel-
la kysymykseen: onko uudemmissa kielissä edes mitään vaihtoehtoja paramet-
rinvälitystavan suhteen? 

Tutkimusongelmaa lähestytään luomalla yleiskatsaus parametrinvälityk-
seen ja esittelemällä sen jälkeen toisistaan poikkeavia parametrinvälitysmeka-
nismeja yksi kerrallaan. Tämän jälkeen lähdetään tutkimaan tutkimusongelman 
jälkimmäistä osaa selvittämällä uudempien kielten tukemia parametrinvälitys-
mekanismeja. Lopussa luodaan yhteenveto ja pohditaan parametrinvälityksen 
nykytilannetta sekä tulevaisuutta. 
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2 PARAMETRINVÄLITYSMEKANISMIT 

Tässä luvussa käydään läpi parametrinvälitystä yleisellä tasolla sekä perehdy-
tään erilaisiin parametrinvälitysmekanismeihin ja niiden eroihin. Tavoitteena 
on luoda kattava kuvaus eri parametrinvälitysmekanismien toiminnasta, tuo-
den samalla esille niiden hyviä ja huonoja puolia. 

Tutkimusalueen rajaamiseksi käsittelystä on jätetty pois aliohjelmien välit-
täminen parametrina. Lisäksi tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu myös valin-
naisten- (engl. optional parameter) sekä oletusparametrien (engl. default para-
meter) käsittely. 

2.1 Parametrinvälitys 

Parametrinvälitysmekanismeilla tarkoitetaan tapoja, joilla parametreja kuljete-
taan aliohjelmalle ja/tai sieltä takaisin kutsujalle (Sebesta, 2002, s. 358). Useim-
mat aliohjelmat ovat parametrisoituja: kutsuja välittää aliohjelmalle parametreja 
vaikuttaakseen sen käyttäytymiseen tai tarjotakseen sille käsiteltävää tietoa 
(Scott, 2009, s. 393). Kirjallisuudessa parametrista käytetään myös nimitystä ar-
gumentti. Selkeyden vuoksi käytän jatkossa käsitteestä nimitystä parametri. 
Parametrin käsite tarkennetaan usein vielä kahteen ryhmään, muodollisiin 
(engl. formal) ja todellisiin (engl. actual) parametreihin. Aliohjelman määritte-
lyn yhteydessä esiteltyjä parametrien nimiä kutsutaan muodollisiksi paramet-
reiksi, kun taas tietyn aliohjelmakutsun yhteydessä välitettävistä muuttujista tai 
ilmauksista käytetään nimitystä todelliset parametrit (Scott, 2009, s. 393). 

Seuraavassa on esitelty Sebestan (2002, s. 359) luonnehdinta muodollisten 
parametrien jaottelusta semantiikkansa mukaisesti kolmeen eri ryhmään: in-, 
out- ja inout-mode-parametreihin. Ensimmäiseen eli in-mode-ryhmään kuulu-
vat muodollisista parametreista ne, jotka saavat arvonsa vastaavalta todelliselta 
parametrilta. Toiseen päinvastaiseen eli out-mode-ryhmään luokitellaan ne, 
jotka palauttavat arvon todelliselle parametrille, jolloin arvo välittyy kutsujalle. 
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Kolmanteen, inout-mode-ryhmään kuuluvat ne muodolliset parametrit, jotka 
toteuttavat molemmat aiemmin esitellyt semanttiset mallit.  

Ohjelmointikielen toteutuksen näkökulmasta on olemassa kaksi pääasial-
lista vaihtoehtoa. Muodolliselle parametrille tarjotaan joko todellisen paramet-
rin fyysinen arvo tai sitten sille viedään todellisen parametrin osoite. Kaksi 
yleisintä parametrinvälitysmekanismia call-by-value ja call-by-reference ovat 
suunniteltu kuvastamaan näitä toteutusvaihtoehtoja. (Scott, 2009, s. 395.) 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 1) on jäljiteltynä Sebestan (2002, s. 359) esitte-
lemät parametrinvälityksen kolme semanttista mallia, kun parametrinvälityk-
sen toteutustapana on fyysisten arvojen kopioiminen. 

 
 

 
KUVIO 1 Parametrinvälityksen kolme semanttista mallia, kun parametrinvälityksen toteu-
tustapana on fyysisten arvojen kopioiminen (Sebesta 2002, s. 359) 

2.2 Call-by-value 

Call-by-value-parametrinvälitysmekanismin aliohjelmakutsussa todellinen pa-
rametri käy läpi arvonmuodostuksen (engl. evaluation), jonka jälkeen muodos-
tettu arvo kirjoitetaan pinoon, aliohjelmalle varattuun tilaan ja sidotaan sitten 
vastaavaan muodolliseen parametrinimeen aliohjelmassa (Fischer & Grodzins-
ky, 1993, s. 224). Todellista parametria käytetään muodollisen parametrin alus-
tuksessa, joka sitten toimii aliohjelmassa paikallisena muuttujana ja on siten 
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aiemmin esitellyn in-mode-semantiikan mukainen (Sebesta, 2002, s. 359). Todel-
linen ja muodollinen parametri ovat toisistaan riippumattomia parametriarvon 
kopioimisen jälkeen (Scott, 2009, s. 395). 

Call-by-value on mekanismina voimakas väline ei-toivottujen sivuvaiku-
tusten rajoittamiseen ja auttaa aliohjelman modulaarisuuden saavuttamisessa. 
Call-by-value takaa myös sen, ettei aliohjelma pääse sotkemaan kutsujan todel-
lisen parametrin arvoja, kunhan käytössä on fyysisen parametriarvon välitys. 
Call-by-value on yksinkertaisin ja siistein parametrinvälitysmekanismi sekä 
semanttisesti että toteutustapansa puolesta. (Fischer & Grodzinsky, 1993, s. 225.) 
Sethin (1996, s. 156) mukaan call-by-value toimii suurimman osan ajasta riittä-
vän hyvin, joten se on valittu Pascalin ja C:n pääasialliseksi parametrinvälitys-
mekanismiksi. 

Sebesta (2002, s. 360) kuvailee kuitenkin call-by-value-mekanismin haitta-
puolia: Mikäli fyysiset siirrot on toteutettu siten että lisätallennustilaa vaaditaan 
muodollista parametria varten ja tämän lisäksi todellinen parametri pitää fyysi-
sesti siirtää tähän varattuun tallennustilaan muodollisen parametrin arvoksi, 
tallennustilan varaus ja siirto-operaatiot voivat olla aikaa vieviä. Siirto-
operaatioiden hitaus korostuu, mikäli parametri on esimerkiksi suuri taulukko. 

Oheisessa C-kielisessä koodiesimerkissä (esimerkki 1) yritetään toteuttaa 
call-by-value-mekanismilla välitettyjen parametrien vaihtamista keskenään 
swap-aliohjelmassa. Muuttujat vaihtavat arvojaan aliohjelmassa mutta muutos 
ei välity missään vaiheessa takaisin kutsujalle. Luvut tulostuvat järjestyksessä 3 
ja 7. 

Esimerkki 1. C-kielinen swap-aliohjelma ja parametrinvälitysmekanismina call-by-value. 

2.3 Call-by-reference 

Call-by-reference on parametrinvälitysmekanismi, jossa muodolliset parametrit 
ovat inout-mode-semantiikan mukaisia. Parametrin fyysisen arvon edestakai-
sen kopioimisen sijaan call-by-reference-mekanismi kuljettaa aliohjelmalle pää-

int foo = 3; 
int bar = 7; 
swap(foo, bar); 
printf("%d", foo); 
printf("%d", bar); 
... 
void swap(int a, int b) 
{ 
 int tmp = a; 
 a = b; 
 b = tmp; 
} 
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syreitin, joka on tyypillisesti osoite. Osoite tarjoaa pääsyn paikkaan, jossa todel-
linen parametri sijaitsee. Aliohjelman on siten mahdollista päästä käsiksi kutsu-
jan hallussa olevaan todelliseen parametriin. Seurauksena tästä on se, että todel-
linen parametri on nyt kutsujan ja aliohjelman yhteisomistuksessa. (Sebesta, 
2002, s. 361.) Muodollisesta parametrista tulee siis synonyymi todellisen para-
metrin osoitteeseen (Sethi, 1996, s. 157).  

Call-by-reference-mekanismilla toteutetut nk. referenssiparametrit ovat 
todellisia sidoksia parametriarvon ja muodollisen parametrin välillä, ollen täy-
sin läpinäkyviä ohjelmoijalle. Kääntäjä huolehtii automaattisesti muodollisen 
parametrin viittauksen käytöstä eli erillistä viittauksen purkamista (engl. dere-
ference) ei tarvitse itse tehdä. Voidaankin sanoa, että referenssiparametri on 
epäsuorasti sidottu arvoonsa. Kääntäjä varaa referenssiparametria varten riittä-
västi talletustilaa muistiosoitteelle aliohjelman kutsupinoon ja sitoo aliohjel-
massa muodollisen parametrin nimen epäsuorasti muistiosoitteesta löytyvään 
todellisen parametrin arvoon. (Fischer & Grodzinsky, 1993, s. 228-229.) 

Sebesta (2002, s. 361) kertoo call-by-reference-mekanismin hyödyksi itse 
parametrinvälitysprosessin tehokkuuden tilan ja ajankäytön kannalta. Näke-
mystään hän perustelee sillä, ettei mekanismi vaadi kaksinkertaista talletustilaa 
eikä ylimääräistä kopioimista. Fischer ja Grodzinsky (1993, s. 230) kertovat call-
by-reference-mekanismin käytön tulevan kyseeseen ensinnäkin, mikäli alioh-
jelman palautusarvo täytyy välittää parametrilistan kautta. Toiseksi käyttökoh-
teeksi he mainitsevat tilanteen, jolloin kokonaisen fyysisen parametriarvon ko-
pioiminen olisi sietämättömän raskasta, esimerkiksi pitkän taulukon tapaukses-
sa. Kaksikko kuitenkin huomauttaa, että on hyvin tapauskohtaista, milloin call-
by-value- tai call-by-reference-mekanismista on suurempi hyöty. Scott (2009, s. 
397) toteaa, että vaikkakin referenssiparametri löytyy helposti osoitteen takaa, 
on rasitteena ylimääräinen epäsuoruuden kerros. Hän kertoo myös, että mikäli 
parametria käytetään riittävän usein, parametriarvon kopioiminen call-by-
value-mekanismin keinoin saattaa silti olla kevyempää, kuin lukuisat epäsuorat 
viittaukset. Sebesta (2002, s. 362) listaa myös huonoja puolia call-by-reference-
mekanismissa. Ensimmäiseksi ongelmaksi Sebesta mainitsee mahdollisuuden 
ainoastaan yhdensuuntaisen kommunikaation käyttöön, jolloin todelliselle pa-
rametrille voidaan tehdä huolimattomia tai virheellisiä muutoksia aliohjelmassa. 
Toisena haasteena Sebesta esittelee peitenimien (engl. alias) mahdollisuuden. 
Tällöin usealla eri muuttujalla voi olla takanaan sama todellinen arvo. Hänen 
mielestään se on haitallista luettavuuden kannalta ja siten myös tekee ohjelma-
koodin toimivuuden todentamisesta erittäin hankalaa. 

Kielissä, joista löytyy sekä call-by-value- että call-by-reference-mekanismit, 
ensimmäinen on yleensä käytössä oletuksena. Näin on siksi, että se tarjoaa pa-
remman suojauksen kutsujan todellisille parametreille sekä tekee aliohjelmista 
perusteellisempia eristettyjä moduuleita. (Fischer & Grodzinsky, 1993, s. 230.) 

Pascal-kielisessä koodiesimerkissä (esimerkki 2) nähdään call-by-
reference-mekanismin vaikutus muuten jo aiemmin esiteltyyn swap-
aliohjelmaan. Tuloksena on foo- ja bar-muuttujien arvojen vaihtamisen välit-
tyminen kutsujalle saakka. Tulostettavat arvot ovat nyt päinvastaiset. VAR-
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avainsanan käyttö muodollisen parametrin yhteydessä on Pascalissa ilmaisu 
referenssiparametrin käytöstä. 

Esimerkki 2. Pascal-kielinen swap-aliohjelma toteutettuna call-by-reference-mekanismilla. 

2.4 Call-by-sharing 

Call-by-value ja call-by-reference ovat järkeenkäypiä mekanismeja kielissä, jois-
sa on muuttujalla on fyysinen arvo. Päätös referenssin käytöstä tai arvon kopi-
oinnista on yksinkertainen. Kumpikaan vaihtoehto ei ole oikeastaan kovin fiksu, 
kun kyseessä on kieli kuten Smalltalk, Lisp, ML tai CLU, sillä niissä muuttuja 
on jo valmiiksi referenssi. Tällaisissa kielissä on kaikkein luonnollisinta välittää 
itse muuttuja eli referenssi ja antaa todellisen ja muodollisen parametrin osoit-
taa samaan olioon. CLU:ssa tätä parametrinvälitysmekanismia kutsutaan ni-
mellä call-by-sharing. (Scott, 2009, s. 396.) 

Scott (2009, s. 396) kuvailee call-by-sharing- ja call-by-value-mekanismien 
eroksi sen, että vaikkakin todellinen parametri kopioidaan arvona muodollisel-
le parametrille, osoittavat molemmat silti samaan olioon. Muutos muodollisen 
parametrin osoittamaan olioon aliohjelmassa näkyy myös kutsujan todellisen 
parametrin osoittamassa oliossa. Hän kertoo call-by-sharingin eroavan myös 
call-by-reference-mekanismista, sillä vaikka aliohjelma voi muuttaa kutsujan 
todellisen parametrin osoittaman olion arvoa, ei se silti kykene muuttamaan sen 
identiteettiä. 
Seuraavassa C#-kielisessä esimerkissä (esimerkki 3) nähdään call-by-reference- 
ja call-by-sharing-mekanismien ero, kun välitettävänä parametrina on merkki-
jono-olio. Aliohjelman suorituksen jälkeen call-by-sharing-mekanismilla välitet-
ty todellinen parametri osoittaa edelleen samaan olioon. C#-kielen ref- avain-
sanalla merkityn call-by-reference-parametrin todellisen parametrin osoittaman 
olion identiteetti on muuttunut aliohjelman aikana. Ohjelma tulostaa siten luvut 
järjestyksessä 3 ja 2. 

VAR foo, bar: integer; 
foo:=3;   bar:=7; 
swap(foo, bar); 
write(foo); 
write(bar); 
... 
PROCEDURE swap(VAR a, b: integer); 
VAR tmp: integer; 
BEGIN 
 tmp:=a;   a:=b;   b:=tmp; 
END 
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Esimerkki 3. Call-by-sharing- ja call-by-reference-mekanismien ero C#-kielessä. 

2.5 Call-by-pointer 

Call-by-pointer-parametrinvälitysmekanismi on call-by-valuen alitapaus, jonka 
aliohjelmakutsussa todellisena parametrina on muistiosoite välitettävään ar-
voon. Parametrinvälityksessä pelkkä osoite kopioidaan aliohjelman kutsu-
pinoon ja sidotaan vastaavaan aliohjelman muodolliseen parametriin. Nyt nä-
mä molemmat osoitinmuuttujat, eri kohdissa pinoa osoittavat samaan olioon. 
Koska kyseessä on kutsujalle kuuluvan olion muistiosoite, voidaan tätä meka-
nismia käyttää myös paluuarvon välitykseen. Call-by-reference-mekanismista 
poiketen, call-by-pointer-mekanismilla toteutettu pointteri vaatii aliohjelmassa 
käytön yhteydessä viittauksen purkamisen. (Fischer & Grodzinsky, 1993, s. 232.) 
Kyseessä on siis call-by-referencen mukaelma kieleen, jossa ei suoranaisesti ole 
kyseistä parametrinvälitysmekanismia. 

Call-by-pointer-mekanismilla toteutetut pointterit ovat erittäin hyödyllisiä 
muutenkin kuin vain parametrin sisään välittämisen kannalta. Hyöty näkyy 
erityisesti out-mode-semantiikan yhteydessä, aliohjelman palauttaessa vain nä-
ennäisen paluuarvon. Jotkin oliot, kuten tiedostopuskurit eivät tue kopioin-
tioperaatiota, joten niitä ei voi palauttaa kopioimalla arvoa, kuitenkin on mah-
dollista viedä paluuarvona pointteri, joka osoittaa suoraan palautettavaan ar-
voon. (Scott, 2009, s. 400.) 

Fischer ja Grodzinsky (1993, s. 235-236) kertovat call-by-pointer-
mekanismin pointtereiden ja call-by-reference-mekanismin referenssien kah-
desta käytännön eroavaisuudesta. Ensimmäisen eron he mainitsevat olevan 
siinä, ettei referenssien viittauksia tarvitse erikseen purkaa. Kokemus on osoit-
tanut, että yleisin pointtereihin liittyvä virhe on käyttää liikaa tai liian vähän 
viittauksen purkamissymboleita, joten referenssit ovat vikasietoisempia. Toi-
seksi eroavaisuudeksi he nostavat mahdollisuuden luoda nk. roikkuvia (engl. 
dangling) pointtereita. Ongelma syntyy, kun sallitaan pointterien osoittaa va-
paasti mihin tahansa käyttöön varattuun kohtaan pinossa. Yksinkertainen esi-
merkki roikkuvasta pointterista syntyy, kun palautetaan pointterilla aliohjel-
man paikallisen muuttujan muistipaikkaan osoittava paluuarvo. Aliohjelmasta 
paluun yhteydessä kutsupinosta hävitetään aliohjelman käyttämät paikalliset 
muuttujat, jolloin kutsuja osoittaa kyseisellä pointterilla muuttujaan, jota ei 

string a = "1", b = "2"; 
sub(ref a, b);  
Console.Write(a); 
Console.Write(b); 
... 
void sub(ref string x, string y) 
{ 
 x = "3"; y = "4"; 
} 
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enää ole. Esimerkiksi Pascal-kielestä tällaisen tilanteen mahdollistava osoit-
teenmuodostusoperaattori jätettiin tarkoituksella pois. 
Alla olevassa C-kielisessä esimerkissä (esimerkki 4) nähdään hyvin osoitteen-
muodostus- eli &-operaattorin hyödyntäminen sekä aliohjelmassa pointterien 
käytön yhteydessä viittauksen purkaminen *-operaattorilla. Kuten call-by-
reference-mekanismin tapauksessa, on tuloksena jälleen foo- ja bar-muuttujien 
arvojen vaihtamisen välittyminen kutsujalle saakka. Luvut tulostuvat jälleen 
järjestyksessä 7 ja 3. 

Esimerkki 4. C-kielinen swap-aliohjelma ja parametrinvälitysmekanismina call-by-pointer. 

2.6 Call-by-constant-value 

Jotta voitaisiin yhdistää call-by-reference-mekanismin tehokkuus ja call-by-
valuen turvallisuus, tarjoaa Modula-3 parametrinvälitysmekanismin, jossa pa-
rametri välitetään kirjoitussuojattuna (Scott, 2009, s. 398). Tällaisista mekanis-
meista käytetään usein nimeä call-by-constant-value, sillä parametri on alioh-
jelman näkökulmasta kuin mikä tahansa paikallinen vakio, eikä sen muuttami-
nen ole sallittua. Modula-3 kielen kirjoitussuojatut parametrit on toteutettu si-
ten, että kooltaan pienet parametrit välitetään sellaisenaan call-by-value-
mekanismilla ja suuremmat call-by-reference-mekanismilla, kirjoitussuojausta 
unohtamatta (Scott, 2009, s. 398). 

Myös C-kielessä on mahdollista toteuttaa vastaavanlainen parametrinväli-
tysmekanismi lisäämällä muodollisen parametrin eteen const-määritys. C:ssä 
nämä vakioidut parametrit ovat erityisen hyödyllisiä pointtereita välitettäessä. 
Mikäli pointteriparametrille annetaan const-määritys, ei aliohjelma kykene 
muuttamaan pointterin osoittaman alueen sisältöä. (Scott, 2009, s. 398.) Kuiten-
kaan täysin vedenpitävää tämä ei ole, sillä C-kielen tyypitys mahdollistaa vaki-
oidun pointterin tyyppimuuntamisen normaaliksi pointteriksi, poistaen samalla 
tavoitellun kirjoitussuojauksen.  

int foo = 3; 
int bar = 7; 
swap(&foo, &bar); 
printf("%d", foo); 
printf("%d", bar); 
... 
void swap(int *a, int *b) 
{ 
 int tmp = *a; 
 *a = *b; 
 *b = tmp; 
} 
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Oheisessa C-kielisessä esimerkissä (esimerkki 5) nähdään tilanne, jossa 
cantSwap-aliohjelma ei pysty vaihtamaan saamiansa parametriarvoja. Kuitenkin 
swap-aliohjelman tapauksessa, pointtereiden arvojen vaihtaminen onnistuu, 
koska siinä poistetaan const-määritys (int*)-tyyppimuunnoksella. Ohjelma 
tulostaa luvut järjestyksessä 7 ja 3. 

Esimerkki 5. C-kieleen toteutettu call-by-constant-value-mekanismin jäljitelmä, jonka kirjoi-
tussuojaus pystytään kuitenkin purkamaan tyyppimuunnoksella ylemmässä aliohjelmassa. 
Alemman aliohjelman tapauksessa GCC-kääntäjä antaa virheilmoituksia, mikäli tyyppi-
muunnosta ei käytetä, eikä aliohjelma siten mene edes kääntäjästä läpi. 

2.7 Call-by-return 

Call-by-return-parametrinvälitysmekanismi toteuttaa out-mode-semantiikan, 
sillä parametria käytetään pelkästään paluuarvon välittämiseen. Todellista pa-
rametria vastaava muodollinen parametri toimii aliohjelmassa paikallisena 
muuttujana. Juuri ennen kutsujan koodiin palaamista paikallisen muuttujan 
arvo välitetään kutsujan todelliseen parametriin. Call-by-return-mekanismissa 
käytettävän todellisen parametrin tulee olla sidottu muuttujaan, eikä se siis voi 
olla pelkkä arvo tai muu ilmaisu. Toisin kuin call-by-reference- tai call-by-
pointer-mekanismeissa, call-by-return vaatii call-by-valuen lailla talletustilaa 
kutsupinossa sekä lisäkopiointioperaatioita. Pelkän in-mode-semantiikan to-
teuttaminen käyttäen referenssejä on vaikeaa ja siksi se toteutetaan yleensä fyy-
sisiä arvoja kopioimalla. Mikäli call-by-return-mekanismi haluttaisiin toteuttaa 

int foo = 3; 
int bar = 7; 
swap(&foo, &bar); 
printf("%d", foo); 
printf("%d", bar); 
... 
void swap(const int *a, const int *b){ 
 int tmp = *a; 
 *(int*)a = *b; 
 *(int*)b = tmp; 
} 
 
/* 
 * 
void cantSwap(const int *a, const int *b){ 
 int tmp = *a; 
 *a = *b;  // assignment of read-only location '*a' 
 *b = tmp; // assignment of read-only location '*b' 
} 
 * 
 */ 
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referensseillä, olisi suurin ongelma todellisen parametrin alkuperäisen arvon 
lukemisen kieltäminen aliohjelmalta. (Sebesta, 2002, s. 360.) Palautusmielessä 
call-by-return on semanttisesti selkeämpi kuin call-by-reference, koska alioh-
jelma saa pelkästään kirjoittaa muuttujaan ja muutos välittyy kutsujalle vasta 
aliohjelmasta paluun yhteydessä. Täten call-by-return on kahdesta esitellystä 
suositeltavampi tapa paluuarvon välitykseen. (Fischer & Grodzinsky, 1993, s. 
230.) 

Sebesta (2002, s. 360) mainitsee kuitenkin call-by-return-mekanismissa 
vastaan tulevan ongelmallisen mahdollisuuden koskien todellisten parametrien 
yhteentörmäystä. Törmäys syntyy, jos aliohjelmaa kutsutaan kahdella samalla 
todellisella call-by-return-parametrilla. Olettaen, että aliohjelmassa nämä ident-
tiset todelliset parametrit vastaanotetaan eri nimisiin muodollisiin parametrei-
hin, voidaan niille asettaa siellä eri arvot. Aliohjelmakutsusta palatessa syntyy 
ristiriita ja toinen arvoista ylikirjoittuu. On täysin call-by-return-mekanismin 
ohjelmointikielikohtaisesta toteutuksesta riippuva asia, missä järjestyksessä 
call-by-return-parametrit kirjoitetaan todellisiin parametreihin aliohjelmasta 
palatessa. 

Sebesta (2002, s. 361) jatkaa kertomalla, että toteutettaessa call-by-return-
mekanismia kieleen, on tehtävä päätös siitä, missä vaiheessa todellisen para-
metrin osoite selvitetään. Tämä voi tapahtua joko aliohjelmakutsun yhteydessä 
tai juuri ennen paluuarvon kirjoittamista. Virhealttiiksi tilanteen tekee se, että 
todellisen parametriarvon osoite saattaa muuttua aliohjelmakutsun aikana. Vir-
hetilanne saadaan aikaiseksi esimerkiksi tilanteessa, jossa todellisena paramet-
rina on list[index] ja index-muuttujan arvo vaihtuu aliohjelmakutsun aikana. 

Alla olevassa Ada-kielisessä esimerkissä (esimerkki 6) palautetaan lukujen 
summa call-by-return-mekanismilla toteutetussa kolmannessa parametrissa. 
Ohjelma tulostaa luvun 10. 

Esimerkki 6. Ada-kielellä toteutettu aliohjelma, jossa paluuarvo välitetään call-by-return-
mekanismilla toteutetulla parametrilla. 

s : Integer := 0; x : Integer; := 7; y : Integer := 3; 
Sum(x, y, s);  
Put(s); 
... 
procedure Sum(a: in out Integer; 
              b: in out Integer; 
              z: out Integer) is 
begin 
 z := a + b; 
end Sum; 



16 

2.8 Call-by-value-return  

Call-by-value-return on inout-mode-semantiikan toteuttava parametrinväli-
tysmekanismi, jossa parametrit kopioidaan molempiin suuntiin fyysisinä arvoi-
na (Sebesta, 2002, s. 361). Mikäli käytössä on call-by-reference-mekanismi ja ta-
voitteena on muuttaa todellista parametria aliohjelmakutsun avulla, voidaan 
vastaavanlainen lopputulos aikaansaada myös call-by-value-return-
mekanismilla. Call-by-valuen tavoin call-by-value-return kopioi todellisen pa-
rametrin arvon muodolliseen parametriin aliohjelmakutsun yhteydessä. Call-
by-value-mekanismista poiketen call-by-value-return kopioi myös muodollisen 
parametrin arvon takaisin todelliseen parametriin aliohjelmasta paluun yhtey-
dessä. (Scott, 2009, s. 396.) 

Call-by-value-return jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on 
copy-in-vaihe, jossa todellisen parametrin osoite otetaan talteen sekä sen arvo 
kopioidaan muodolliseen parametriin. Aliohjelmasta paluun yhteydessä, copy-
out-vaiheessa muodollisen parametrin arvo kopioidaan tallessa olevaan osoit-
teeseen. Todellisen parametrin osoitteen tallennuksen tapahtuessa aliohjelma-
kutsun yhteydessä, ei pääse syntymään tilannetta, jossa todellisen parametrin 
osoite vaihtuisi aliohjelman suorituksen aikana. (Sethi, 1996, s. 159.) 

Fischer ja Grodzinsky (1993, s. 231) puolustelevat call-by-value-return-
mekanismia. He pitävät todellisen parametriarvon kopioimista referenssejä te-
hokkaampina siitä hetkestä lähtien, kun arvon kopiointi on suoritettu. He tuke-
vat väitettään kuitenkin sillä oletuksella, että järjestelmässä on oltava jaettu 
muisti, siten että lähellä oleva pienempi muisti on nopeampaa ja mitä kauem-
paa joudutaan hakemaan, sitä kauemmin haut kestävät. 

Fischer ja Grodzinsky (1993, s. 231) jatkavat kertoen, että mekanismin 
tuottama tulos on kuitenkin aina sallituissa rajoissa ja siten hyväksyttävissä. 
Vertailukohtana he käyttävät call-by-reference-mekanismia ja asettelua, jossa 
kaksi samanaikaista suoritusta käsittelevät yhdenaikaisesti samaa muuttujaa. 
Call-by-reference-mekanismia käytettäessä suorituksen lopputulos saattaa olla 
jotain odottamatonta. Call-by-value-return kykenee kuitenkin kahden samanai-
kaisen suorituksen tapauksessa takaamaan aina yhden seuraavista kolmesta 
vaihtoehdosta. Ensimmäisessä jompikumpi suoritus alkaa ensin ja päättyy en-
nen toisen aloitusta, jolloin varsinaista päällekkäisyyden ongelmaa ei ole. Kaksi 
muuta vaihtoehtoa syntyvät, kun suoritukset ovat käynnissä yhtä aikaa ja toi-
nen suorituksista valmistuu ennen toista, jolloin myöhemmin loppuvan suori-
tuksen palauttama arvo jää voimaan. 

Call-by-value-return-mekanismia vaivaa kuitenkin call-by-return-
mekanismin kanssa yhteinen ohjelma. Molemmissa mekanismeissa on ohjel-
mointikielen toteutuksesa riippuvaista se, missä järjestyksessä muodollisten 
parametrien arvot kopioidaan takaisin todellisiin parametreihin. (Sebesta, 2002, 
s. 361.) 

Seuraavassa Fortran-kielisessä esimerkissä (esimerkki 7) muutokset para-
metreihin välittyvät takaisin kutsujalle. Intent-määreellä voidaan määrittää 
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parametrien välitystapa. Call-by-reference-mekanismin tavoin, ohjelma tulostaa 
luvut järjestyksessä 7 ja 3. 

Esimerkki 7. Fortran kielinen call-by-value-return-mekanismilla toteutettu aliohjelma, joka 
vaihtaa todellisten parametrien arvot keskenään. 

2.9 Call-by-name 

Call-by-name on inout-mode-semantiikan toteuttava parametrinvälitysmeka-
nismi (Sebesta, 2002, s. 363). Call-by-name-mekanismissa todellisen parametrin 
ilmaisu välitetään kokonaisuudessaan aliohjelmalle. Välitettävä ilmaisu ei ole 
pelkästään todellista parametria kuvaava merkkijono vaan kääntäjän määritte-
lemä konekielinen aliohjelmapätkä (engl. thunk). (Bloss & Lee, 2003, s. 1366.) 
Jokainen aliohjelmassa oleva muodollisen parametrin ilmentymä korvataan 
kokonaisuudessaan todellisen parametrin ilmaisua kuvaavalla aliohjelmapät-
källä (Fischer & Grodzinsky, 1993, s. 225). Call-by-name-mekanismin muodolli-
nen parametri sidotaan kääntäjän generoimaan aliohjelmapätkään aliohjelma-
kutsun yhteydessä mutta todellinen sidonta ja ilmaisun arvonmuodostus tapah-
tuu vasta, kun kutakin muodollisen parametrin ilmentymää käytetään. Tällai-
sen myöhäisen sidonnan (engl. late binding) tavoitteena call-by-name-
mekanismin parametreissa on joustavuus. (Sebesta, 2002, s. 363.)  

Vaikka call-by-name-mekanismissa joudutaan tekemään sama arvonmuo-
dostus lukuisia kertoja, puolustelee Sebesta (2002, s. 364) kuitenkin myöhäisen 
sidonnan käsitettä johon call-by-name perustuu. Hänen mielestään myöhäisen 
sidonnan käsite ei itsessään ole millään tavalla outo tai huonossa valossa. Lais-
kaa arvonmuodostusta (engl. lazy evaluation) hän pitää käytännöllisenä myö-
häisen sidonnan muotona. Sebesta kiteyttää vielä ajatuksensa lauseeseen: "Se on 
prosessi, jossa arvo muodostetaan suorituksen edetessä vain niille ohjelmakoo-
din osille, jotka tullaan varmuudella suorittamaan". 

Call-by-name-mekanismin taustalla oleva toteutus riippuu välitettävästä 
todellisesta parametrista. Sebestan (2002, s. 363) mukaan skalaarit muuttujat 
välitetään call-by-reference-mekanismin tavoin, kun taas vakioidut ilmaisut 
välitetään call-by-value-mekanismilla. Mikäli todellisen parametrin ilmaisu si-

INTEGER :: FOO = 7, BAR = 3 
CALL SWAP(FOO, BAR) 
PRINT *, FOO 
PRINT *, BAR 
... 
SUBROUTINE SWAP(A, B) 
  INTEGER, INTENT(IN OUT) :: A, B 
  INTEGER :: TMP 
  TMP = A ; A = B ; B = TMP 
END SUBROUTINE SWAP 
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sältää muuttujan ja kyseisen muuttujan arvo vaihtuu aliohjelman suorituksen 
aikana, voi muodollinen parametri saada eri arvoja eri käyttökertoina. (Sebesta, 
2002, s. 363-364.) 

Call-by-name-mekanismin heikkoutena on prosessoinnin hitaus. Tehot-
tomuutensa lisäksi call-by-name-parametrien toteuttaminen ohjelmointikieleen 
on hankalaa ja niitä käyttäviä ohjelmia on sekava kirjoittaa tai lukea. (Sebesta 
2002, s. 364.) Call-by-name-mekanismia käytettiin Algolissa mutta se ei ole 
yleistynyt. Se on yksi myöhäisen sidonnan muoto, joka tarjoaa joustavuutta 
mutta on vaikeakäyttöinen. (Bloss & Lee, 2003, s. 1366.) 

2.10 Call-by-need 

Jotkin funktionaaliset ohjelmointikielet käyttävät call-by-need-mekanismia joka 
pohjautuu myös laiskaan arvonmuodostukseen. Call-by-need on call-by-name-
mekanismin muunnelma, jossa todellisen parametrin ilmaisulle muodostetaan 
arvo vain kerran ja vain tarvittaessa. Call-by-need-mekanismi ottaakin call-by-
name-mekanismilta vain hyvät ominaisuudet, ollen samalla tehokkaampi. 
(Bloss & Lee, 2003, s. 1366.)  

Call-by-need yhdistelee call-by-name- ja call-by-value-mekanismien 
hyötyjä. Funktionaalisissa kielissä funktion arvonmuodostus aloitetaan ennen 
parametrien arvonmuodostusta. Parametrin arvonmuodostus suoritetaan vain 
mikäli on varmaa, että parametrin arvoa tullaan tarvitsemaan jatkossa. Arvon-
muodostuksen jälkeen parametriarvoa pidetään tallessa jatkokäyttöä varten. 
Mikäli parametrinvälitysmekanismeista aiheutuvaa oheislaskentaa ei huomioi-
da, ohjelman arvonmuodostukseen käytetty työ saadaan minimoitua valitse-
malla parametrinvälitykseen call-by-need-mekanismi. (Burton, Maurer, Ober-
hauser & Wilhelm, 1987.) 

2.11 Call-by-future 

Call-by-future-parametrinvälitysmekanismissa jokainen muodollinen parametri 
sidotaan erilliseen prosessiin, jota kutsutaan tulevaisuudeksi (engl. future). Jo-
kainen tulevaisuus omistautuu yksinomaan vastaavan todellisen parametrin 
arvonmuodostukseen. Nämä prosessit muistuttavat karkeasti call-by-need-
mekanismista tuttuja aliohjelmapätkiä sillä erolla, että jokaisella tulevaisuudella 
on oma arvonmuodostusprosessinsa. Tämä mekanismi tarjoaa täysin yhdenai-
kaisen parametrien arvonmuodostuksen ja on osoittautunut lisäävän ohjel-
mointikielen ilmaisuvoimaa. (Baker & Hewitt, 1977.) 

Kun todellinen parametri annetaan arvonmuodostukseen, palautetaan to-
dellista parametria vastaava tulevaisuus, joka on lupaus palauttaa todellisen 
parametrin arvo myöhemmin, mikäli tällainen arvo löytyy. Jokaiselle uudelle 
tulevaisuudelle luodaan oma prosessinsa, joka aloittaa välittömästi todellisen 
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parametrin arvonmuodostuksen. Kun tulevaisuuden arvoa tarvitaan aliohjel-
massa, saattaa tulevaisuuden arvonmuodostusprosessi olla valmis tai ei. Mikäli 
tulevaisuuden arvonmuodostus on valmis, otetaan arvo heti käyttöön. Jos jokin 
prosessi tarvitsee keskeneräisen tulevaisuuden arvoa, joutuu prosessi nukku-
maan kyseisen tulevaisuuden jonoon. Tulevaisuuden lupaaman arvon valmis-
tuessa, tallentuu arvo kyseisen tulevaisuuden muistipaikkaan. Tämän jälkeen 
tulevaisuuden arvonmuodostusprosessi herättää kaikki valmistumista odotta-
vat nukkuvat prosessit ja kuolee itse pois. Siitä lähtien prosessit, jotka tarvitse-
vat tulevaisuuden laskemaa arvoa, löytävät sen tästä muistipaikasta ilman 
odottelua tai ylimääräistä laskentaa. (Baker & Hewitt, 1977.) 

Tällainen arvonmuodostusta innokkaasti saman tien suorittava mekanis-
mi on laiskan arvonmuodostuksen vastakohta ja siitä käytetään nimitystä inno-
kas arvonmuodostus (engl. eager evaluation). Siinä missä call-by-need-
mekanismin laiska arvonmuodostus pääsee parhaaseen lopputulokseen mah-
dollisimman vähällä työllä, tekee call-by-future-mekanismin innokas arvon-
muodostus helposti ylimääräistä. 

Call-by-future-mekanismin rinnakkaiseen innokkaaseen arvonmuodos-
tukseen liittyy kuitenkin ongelma: on kyettävä tunnistamaan, pysäyttämään ja 
uudelleen käyttämään ne tulevaisuus-prosessit, jotka suorittavat arvonmuodos-
tusta sellaisiin todellisten parametrien ilmaisuihin, joita ei tulla koskaan käyt-
tämään. Baker ja Hewitt esittelevät artikkelissaan "The Incremental Garbage 
Collection of Processes" ratkaisua, jossa roskienkeruualgoritmilla erotellaan tär-
keää työtä tekevät prosessit ja muut kierrätetään hyödyllisempiin tehtäviin.  

Luvun yhteenveto 

Tässä luvussa luotiin kattava kuvaus ohjelmointikielten historian aikana kehite-
tyistä parametrinvälitysmekanismeista perehtymällä niiden toteutustapoihin 
sekä hyviin ja huonoihin puoliin. Luvussa käsitellyistä mekanismeista yleisim-
mät, kuten call-by-value ja call-by-reference ovat saavuttaneet pysyvän aseman 
parametrinvälitysmekanismeina. Loput esitellyistä mekanismeista ovat harvi-
naisempia, ollen muunnelmia joko edellä mainituista tai toisistaan. 
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3 PARAMETRINVÄLITYSMEKANISMIT UUDEM-
MISSA KIELISSÄ 

Tässä luvussa käsitellään uudempia ohjelmointikieliä niiden tukemien para-
metrinvälitysmekanismien pohjalta. Uudempien kielten käsitteellä tarkoitetaan 
tämän tutkimuksen puitteissa 90-luvun puolivälin jälkeen syntyneitä tai sen 
jälkeen uudistettuja ohjelmointikieliä. Uudempien kielten joukosta käsittelyyn 
on valittu seitsemän hieman eri tarkoituksiin kehitettyä kieltä, jotka ovat C#, 
PHP, Ada 2005, Ruby, JavaScript, Go ja Erlang. Tutkimuksen tavoitteena tässä 
luvussa on luoda yleiskuva uudempien ohjelmointikielten käyttämistä para-
metrinvälitysmekanismeista. Tutkimus etenee perehtymällä kieli kerrallaan 
tuettuihin parametrinvälitysmekanismeihin ja luomalla luvun loppupuolella 
yhteenveto uudempien kielten parametrinvälityksestä. Onkin mielenkiintoista 
nähdä, onko uudemmissa kielissä edes mitään vaihtoehtoja parametrinvälitys-
tavan suhteen? 

3.1 C# 

C#-kielen tukemia parametrinvälitysmekanismeja ovat call-by-value ja call-by-
reference. C#:ssa käytetään ref- tai out-avainsanaa, mikäli parametri halutaan 
välittää referenssinä aliohjelmalle. Käytettäessä ref-avainsanaa parametrinväli-
tyksessä osoittavat aliohjelman muodollinen parametri yhdessä kutsujan todel-
lisen parametrin kanssa samaan muuttujan arvoon. Aliohjelmassa tehdyt para-
metriin kohdistuvat muutokset heijastuvat siten call-by-reference-mekanismille 
tyypillisesti myös kutsujalle saakka aliohjelmasta paluun jälkeen. Mikäli käyte-
tään ref-avainsanalla varustettuja referenssiparametreja tulee ne alustaa ennen 
aliohjelmakutsua. C#:ssa referenssiparametreja käytettäessä on toisena vaihto-
ehtona out-avainsanan käyttö, jolloin todellista parametria ei tarvitse erikseen 
alustaa ennen aliohjelmakutsuun siirtymistä. Käytettäessä referenssiparametrin 
yhteydessä out-avainsanaa, tulee parametrille kuitenkin asettaa aliohjelmassa 
arvo ennen sieltä paluuta. (Microsoft Corporation, 2010.) 
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C#:ssa toteutuu myös call-by-sharing-parametrinvälitysmekanismi, mikäli 
välitettävänä parametrina on referenssi olioon ja ref-avainsanaa ei käytetä. 
Call-by-sharing-mekanismiin liittyvä C#-kielinen koodiesimerkki (esimerkki 3) 
löytyy luvusta kaksi. 

3.2 PHP 

PHP-kielessä oletusarvoisesti kaikki muut paitsi oliotyyppiset parametrit välite-
tään aliohjelmaan ja takaisin käyttäen call-by-value-mekanismia. Olioiden ta-
pauksessa oletusarvoinen parametrinvälitys toteutetaan call-by-reference-
mekanismin keinoin. (Sklar & Trachtenberg, 2006, s. 156-157.)  

PHP:ssa parametri muutetaan referenssiparametriksi sijoittamalla &-
merkki aliohjelman määrittelyssä muodollisen parametrinimen eteen tai alioh-
jelmakutsun yhteydessä muuttujanimen eteen. (Zandstra, 2002, s. 100.) 

Sklar ja Trachtenberg (2006, s. 156-157) antavat suosituksen PHP:n refe-
renssiparametrien käytöstä:  

PHP:n parametrinvälitys on nopeampaa käytettäessä call-by-referenceä mutta nope-
usero on kuitenkin hyvin vähäinen. Tästä syystä suosittelemme referenssiparametri-
en käyttöä parametrinvälityksessä vain, mikäli se on oikeasti tarpeellista eikä pelkäs-
tään suorituskyvyn parannustemppuna. 

Suositus on varsin ymmärrettävä, sillä referenssiparametrien laajamittai-
nen käyttö lisää ohjelmakoodiin turhaa sekavuutta ja kadottaa monia modulaa-
risuuden tarjoamia hyötyjä. 

3.3 Ada 2005 

Seuraavassa on esitelty Ada-kielen parametrinvälitystä Mordechaita (2009, s. 
32-34) mukaillen. Adan tapauksessa jokaisella parametrilla on siihen liitetty 
parametrinvälitystyyli (engl. parameter mode), joka määrittelee kyseisen para-
metrin sallitut käyttötavat sekä todellisen ja muodollisen parametrin välillä ta-
pahtuvan tiedonsiirron suunnat. Kieli ei siis ota kantaa varsinaisiin parametrin-
välitysmekanismeihin vaan parametrinvälityksen semanttisiin malleihin.  

In-mode-parametrinvälitystyylissä muodollista parametria käsitellään va-
kiona ja todellisen parametrin tulee olla ilmaisu, jota käytetään muodollisen 
parametrin alustuksessa aliohjelmakutsun yhteydessä. In-mode toimii Adan 
oletusparametrinvälitystyylinä. Out-mode-parametrinvälitystyylin muodollise-
na parametrina toimii alustamaton muuttuja. Myös kutsujan todellisen para-
metrin tulee olla muuttuja, joka kykenee vastaanottamaan paluuarvon. Alioh-
jelmasta paluun yhteydessä muodollisen parametrin arvosta tulee todellisen 
parametrin arvo. Inout-mode-parametrinvälitystyyli mukailee muutoin yllä 
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olevaa out-modea mutta todellisen parametrin arvo voi olla alustettu ja arvo 
välittyy myös aliohjelman muodollisen parametrin arvoksi. 

 Ada tukee kielen toteutuksen tasolla call-by-value- ja call-by-reference-
mekanismeja. Kielen kolme parameterinvälitystyyliä määrittävät pikemminkin 
sen, miten parametria käytetään, kuin että miten parametri välitetään. Adan 
parametrinvälitystyylit johtavat selkeään määrittelyyn haluttujen parametrin-
välityksen semantiikoiden suhteen riippumatta taustalla valitsemasta paramet-
rinvälitysmekanismista. Esimerkiksi taulukko voidaan välittää call-by-
reference-mekanismilla mutta mikäli kyseessä on in-mode-parametri, ei tauluk-
ko voi muuttua aliohjelmakutsun aikana. 

3.4 Ruby 

Ruby-ohjelmointikielen kaikki tietotyypit ovat olioita, jopa muissa kielissä pri-
mitiivisiksi määritellyt tyypit, kuten boolean ja integer. (Henderson, 2008, s. 
413.) Asetettaessa Rubyssä muuttujalle arvo, ei muuttujaan kopioida asetetta-
vaa oliota vaan muuttuja saa arvokseen viitteen kyseiseen olioon. Tästä seuraa 
luonnollisesti se, että aliohjelmakutsun parametrinvälityksessä oliosta välite-
tään vain viite. Parametrinvälityksessä ei siis välitetä oliota eikä referenssiä 
olioviitteeseen. Toisin sanoen parametrinvälitysmekanismina on call-by-value 
pikemminkin kuin call-by-reference, välitettävien arvojen ollessa olioviitteitä. 
(Flanagan & Matsumoto, 2008, s. 72-73.) 

Black (2009, s. 56-57) kuvailee Rubyn call-by-constant-value-mekanismin 
tapaisia ominaisuuksia, joita voidaan käyttää mikäli tulee tarve rajoittaa olioi-
den käyttöä aliohjelmassa tai estää muutosten välittyminen kutsujalle. Alioh-
jelmakutsun yhteydessä todellisena parametrina olevan olion metodikutsu dup 
luo oliosta duplikaatin, jolloin aliohjelman ja kutsujan olioviitteet viittaavat eri 
olioihin. Vaihtoehtoisesti aliohjelmakutsun yhteydessä olio voidaan jäädyttää 
kutsumalla freeze-metodia, joka estää jatkossa olioon kohdistuvat muutostoi-
menpiteet. Rubyn olioilla on olemassa myös kloonaus-metodi, joka on paljolti 
dup-metodin kaltainen.  Metodien erona on kuitenkin se, että jäädytettyä oliota 
kloonatessa on kloonikin jäädytetty. Käytettäessä dup-metodia jäädytettyyn oli-
oon ei aikaansaatu duplikaatti ole kuitenkaan jäädytetty. 

3.5 JavaScript 

JavaScript-kielessä parametrit jaotellaan yksinkertaisiin skalaarityyppeihin sekä 
monimutkaisempiin olioihin. Skalaarityypeiksi luetaan merkkijonot sekä nu-
meeriset tyypit, kun taas olioita ovat esimerkiksi taulukot. Oliotyyppisiä para-
metreja kohdellaan skalaarityypeistä eroavasti aliohjelmakutsuissa. Skalaaripa-
rametrit välitetään call-by-value-mekanismilla, jolloin niiden arvot kopioidaan 
aliohjelmaan, eikä muutokset siten välity takaisin kutsujalle. Tilanne on kuiten-
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kin päinvastainen, kun kyseessä on oliotyyppinen parametri, jolloin paramet-
rinvälitykseen käytetään call-by-reference-mekanismia. (Powers, 2010, s. 96-97.) 
Kielessä ei siis ole erillistä notaatiota parametrinvälitysmekanismin valinnalle 
vaan parametrinvälitysmekanismit on jätetty täysin kielen toteutuksen tasolle. 

3.6 Go 

Go tukee pelkästään call-by-value-mekanismia. Kielen aliohjelmat saavat aina 
välitettävän parametrin kopion, ikään kuin kyseessä olisi muuttujien arvojen 
alustus todellisten parametrien arvoilla. Esimerkiksi osoitinparametria välitet-
täessä luodaan kopio osoittimen arvosta, eikä osoittimen osoittamasta tietueesta. 
(Google Inc, 2010.) 

Go-kielen map- ja slice-tietorakenteiden arvot käyttäytyvät osoittimien ta-
voin. Nämä tietorakenteet sisältävät osoittimia alla piilevään tietorakenteen tie-
tueisiin. Kopioitaessa arvo tällaisesta tietorakenteesta, kopioidaan vain osoitti-
men arvo. Go-kielen interface-tietorakenne ei käytä osoittimia, joten arvon 
kopioiminen tietorakenteesta luo uuden kopion tietorakenteen sisältämästä ar-
vosta. Mikäli interface-tietorakenteeseen talletettu arvo on osoitin, luodaan 
osoittimesta kopioitaessa kopio mutta taaskaan osoittimen osoittamaa tietuetta 
ei kopioida. (Google Inc, 2010.) 

3.7 Erlang 

Erlang-kielen kaikki parametrisoidut aliohjelmakutsut käyttävät call-by-value-
mekanismia. Kaikki aliohjelmakutsun todelliset parametrit käyvät läpi arvon-
muodostuksen ennen aliohjelmakutsuun siirtymistä. Erlang ei tunne call-by-
reference-mekanismin käsitettä, poistaen yhden keinon haitallisten sivuvaiku-
tusten aikaansaamiseksi. Kaikki Erlangin muuttujat ovat paikallisia tiettyyn 
aliohjelmaan sidottuja. Kieli ei siten sisällä edes globaaleita muuttujia, jolloin 
virheiden etsintä helpottuu, vähentäen samalla huonoihin ohjelmointikäytän-
teisiin  sortumisen riskiä. (Cesarini & Thompson, 2009, s. 30.) 

Erlangin muuttujat eroavat monista perinteisten ohjelmointikielten muut-
tujista. Aliohjelman sisäisen muuttujan arvoa ei voi muuttaa ensimmäisen ar-
von asettamisen jälkeen. Tätä kutsutaan yksiarvoisuudeksi (engl. single as-
signment). Joten, mikäli on tarve muuttaa muuttujan arvoa, tulee uusi arvo 
asettaa uuteen muuttujaan. (Cesarini & Thompson, 2009, s. 30.) Parametrinväli-
tyksen näkökulmasta pelkistään jo yksiarvoisuus rajoittaisi ainakin inout-mode-
semantiikan mukaisen parametrinvälityksen pois mistä tahansa kielestä. 
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3.8 Kielivertailu 

Tässä luvussa esitellyt uudemmat ohjelmointikielet eroavat toisistaan paramet-
rinvälityksen suhteen. Kielten erot näkyvät niihin toteutetuissa parametrinväli-
tysmekanismeissa tai kielten tarjoamissa parametrinvälityksen semanttisissa 
malleissa. Alla olevassa taulukossa (taulukko 1) nähdään esiteltyjen kielten tu-
kemat parametrinvälitysmekanismit sekä kielen parametrinvälityksen semant-
tiset mallit. Taulukossa olevat O-kirjaimet tarkoittavat, että ohjelmoija voi halu-
tessaan valita käytettävän mekanismin tai semantiikan. K-kirjain puolestaan 
ilmaisee, että kyseinen mekanismi tai semantiikka löytyy kielestä mutta ohjel-
moijalla ei ole suoranaista mahdollisuutta vaikuttaa sen käyttöön. Tällaisissa 
tapauksissa mekanismin tai semantiikan käytöstä päättää kielen toteutuksen 
tasolla esimerkiksi kääntäjä. 

 
TAULUKKO 1 Tutkittujen uudempien ohjelmointikielten tukemat parametrinvälitysme-
kanismit sekä kielten toteuttamat parametrinvälityksen semanttiset mallit 
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PHP O O - - -  O - O 

Ada 2005 K K - - -  O O O 

Ruby K - - O -  O - K 

JavaScript K K - - -  K - K 

Go K - K - -  K - K 

Erlang K - - - -  K - - 

 
 
Taulukosta näkyy selvästi call-by-value- ja call-by-reference-mekanismien uu-
demmissa kielissä jatkuva suosio. Nämä mekanismit ovat useissa tutkituissa 
uudemmissa kielissä ainoita parametrinvälitysmekanismeja ja mikäli harvinai-
sempia mekanismeja esiintyy, ovat ne yksittäistapauksia. Tutkittujen kielten 
osalta, taulukkoon merkittyjen kirjainten vaihtelusta on mielenkiintoista huo-
mata, että parametrinvälitysmekanismien tapauksessa on yleisempää, ettei oh-
jelmoija voi vaikuttaa mekanismin valintaan vaan mekanismit on jätetty usein 
pelkästään kielen toteutuksen tasolle. 

Uudemmat ohjelmointikielet toteuttavat kuitenkin melko runsaasti eri pa-
rametrinvälityksen semanttisia malleja. Out-mode-semantiikka on kuitenkin 
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selvästi muita harvinaisempi. Tutkitut uudemmat kielet jakautuvat karkeasti 
kahteen ryhmään toteuttamiensa semantiikoiden suhteen. Ensimmäiseen ryh-
mään kuuluvat kielet, jotka antavat ohjelmoijan päättää joko parametrinväli-
tysmekanismin valinnalla tai suoraan semantiikan valinnalla sen, mitä seman-
tiikkaa käytetään. Näiden kielten kohdalla käytössä olevat semantiikat on mer-
kitty O-kirjaimella. Toiseen ryhmään jakautuvat ne kielet, jotka toteuttavat eri-
laisia semanttisia malleja mutta eivät anna ohjelmoijan vaikuttaa suoranaisesti 
niiden käyttöön. Näiden kielten kohdalla semantiikkaa merkataan K-kirjaimella. 

Jotkin tutkituista uudemmista kielistä eivät tarjoa suoranaista mahdolli-
suutta vaikuttaa käytettävään parametrinvälitysmekanismiin tai edes paramet-
rinvälityksen semanttiseen malliin. Näissä kielissä semanttinen malli muuttuu 
välitettävän parametrin tietotyypin edellyttämän parametrinvälitysmekanismin 
mukaan. Esimerkkinä JavaScript-kielen taulukot välitetään call-by-reference-
mekanismilla, jolloin käytettävä parametrinvälityksen semanttisena mallina on 
inout-mode. 
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4 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Tutkimuksessa käsiteltiin ohjelmointikielten parametrinvälitystä keskittyen eri-
laisten parametrinvälitysmekanismien tutkintaan sekä esiteltiin kymmenen toi-
sistaan poikkeavaa parametrinvälitysmekanismia, samalla tutustuen niiden 
toimintatapaan ja parametrinvälityksen semanttiseen malliin. Kustakin meka-
nismista tuotiin esille hyviä ja huonoja puolia. Tutkimuksen jälkimmäisessä 
osassa luotiin katsaus uudempien ohjelmointikielten tukemiin parametrinväli-
tysmekanismeihin sekä näiden kielten toteuttamiin parametrinvälityksen se-
manttisiin malleihin. 

Tutkimus paljasti parametrinvälitysmekanismien laajan kirjon ja sen, että 
monet esitellyistä mekanismeista pohjautuvat hyvin pitkälti toisiinsa ollen tois-
tensa muunnelmia. Parametrinvälitysmekanismeista suosituimmiksi nousivat 
call-by-value sekä call-by-reference, jotka löytyivät myös useimmista uudem-
mista kielistä. Parametrinvälitysmekanismeista selkeimmiksi ja modulaarisuu-
den kannalta parhaiksi osoittautuivat kaikki fyysisiä arvoja välittävät meka-
nismit, sillä oletuksella, ettei fyysisenä arvona ollut osoite. Toisaalta referenssejä 
ja pointtereita välittävät parametrinvälitysmekanismit todettiin usein tehok-
kaammiksi kuin vastaavia parametrinvälityksen semanttisia malleja toteuttavat, 
fyysisiä arvoja kopioivat mekanismit. 

Tutkittaessa uudempien ohjelmointikielten tukemia parametrinvälitysme-
kanismeja löytyi tutkittavien kielten mekanismitarjonnasta vain viisi eri vaihto-
ehtoa. Löydetyistä viidestä vaihtoehdosta kaksi olivat yllä mainitut call-by-
value sekä call-by-reference ja kolme muuta olivat harvinaisia yksittäistapauk-
sia.  Tutkittavaa uudempien kielten joukkoa koskien voidaan päätellä, että uu-
demmissa kielissä parametrinvälitysmekanismien tarjonta on suppea. Päätel-
män yleistäminen kaikkiin tämän hetken uudempiin ohjelmointikieliin ei kui-
tenkaan tule kyseeseen, sillä tutkittavien kielten otoskoko on hyvin pieni.  

Miksi uudempien kielten parametrinvälitysmekanismien tarjonta vaikut-
taa kuitenkin niin suppealta? Vastaus kysymykseen on kielikohtainen mutta 
osittain syy saattaa olla nykylaitteiston tarjoamassa suoritustehossa, jolloin eri-
laisten parametrinvälitysmekanismien tarjoamat hyödyt jäävät pieniksi. Toi-
saalta saattaa olla niin, että laajan mekanismitarjonnan sijaan uudemmissa kie-
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lissä halutaankin keskittyä esimerkiksi selkeyteen ja modulaarisuuden tuomaan 
turvallisuuteen rajaamalla mekanismitarjontaa. Hyvänä esimerkkinä tästä on 
Erlang-kielen ratkaisu, jossa kaikki parametrit välitetään call-by-value-
mekanismilla eikä muita tapoja ole. 

Uudempien ohjelmointikielten tarjoamien parametrinvälitysmekanismien 
kirjon ollessa suppea, vaikuttaa siltä, että suurin osa uudemmista kielistä to-
teuttaa yhden tai useamman parametrinvälityksen semanttisen mallin ottamat-
ta kantaa taustalla tapahtuvaan kielen toteutuksen tekemään parametrinväli-
tysmekanismin valintaan. Näiden kielten osalta näyttää siltä, että mikäli ohjel-
moijan annetaan vaikuttaa parametrinvälitykseen millään tavalla, jätetään hä-
nelle ainoastaan keinot semanttisen mallin valitsemiseksi. 

Pitäisikö ohjelmoijan antaa valita käytettävä parametrinvälitysmekanismi, 
jolloin toteutuisi jokin tietty semanttinen malli? Vai tulisiko ohjelmoijalle antaa 
mieluummin valittavaksi semanttinen malli ja jättää parametrinvälitysmeka-
nismin valinta ohjelmointikielen huoleksi? Ensimmäisen vaihtoehdon tapauk-
sessa kokenut ohjelmoija voi aikaansaada tehokasta ohjelmakoodia mutta vaa-
rana on kuitenkin haitallisten sivuvaikutusten mahdollisuus käytettäessä esi-
merkiksi referenssiparametreja suorituskykyhyödyn tavoittelemiseksi. Toisessa 
vaihtoehdossa annettaessa ohjelmoijan valita pelkästään semanttinen malli, py-
syvät haitalliset sivuvaikutukset kurissa ja ohjelmointikielen toteutus huolehtii 
suorituskyvystä ohjelmoijan puolesta. Lisäksi vanhan ohjelmakoodin yhteenso-
pivuus on helpompi saavuttaa saman kielen kehittyneemmän mutta samat se-
manttiset mallit toteuttavan uudemman version välillä, mikäli parametrinväli-
tysmekanismit on sijoitettu kielen toteutuksen tasolle. Tällöin myös paramet-
rinvälityksen tehokkuus uudessa kieliversiossa on taatumpaa, sillä parametrin-
välitysmekanismit on optimoitu kyseisen version mukaan.  

Kun ohjelmoijan annetaan valita parametrinvälityksessä pelkästään käy-
tettävä semanttinen malli, herää ajatus erittäin dynaamisesta ohjelmointikieles-
tä, jossa olisi myös dynaamisesti muuttuva parametrinvälitys. Ohjelmoija valit-
sisi yhden kolmesta semanttisesta mallista ja parametrinvälitysmekanismin va-
linta suoritettaisiin vasta ajon aikana. Tällöin mekanismin valintaan vaikuttaisi-
vat määritellyn semanttisen mallin ja ajon aikana muuttujaan sidotun tyypin 
lisäksi myös muut tekijät. Tällaisia dynaamisia tekijöitä voisivat olla välitettä-
vän parametrin koko tietyllä ajanhetkellä, sijainti muistissa tai jopa ajoympäris-
töstä riippuvat tekijät, kuten muisti- ja laskentatehoresurssit. 

Tämä tutkimus herättää kiinnostusta jatkotutkimukseen erityisesti empii-
risen tutkimuksen osalta. Tutkimusta tulisi jatkaa uudempien kielten osalta ver-
tailemalla parametrinvälityksen eri vaihtoehtojen tehokkuutta ja resurssien ku-
lutusta. Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi aiemmassa kappalees-
sa esitellyn dynaamisesti muuttuvan parametrinvälityksen tutkiminen. Onko 
ajonaikaista dynaamista parametrinvälitystä tutkittu? Entä minkälaisissa tilan-
teissa kyseisestä tekniikasta saataisiin oheislaskentaa suurempaa hyötyä? 
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