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Say you’re in the kitchen in front of the refrigerator, thinking about 

a sandwitch.  You take a continuation right there and stick it in 

your pocket.  Then you get some turkey and bread out of the 

refrigerator and make yourself a sandwitch, which is now sitting 

on the counter.  You invoke the continuation in your pocket, and 

you find yourself standing in front of the refrigerator again, 

thinking about a sandwitch.  But fortunately, there’s a sandwitch 

on the counter, and all the materials used to make it are gone.  So 

you eat it. 

/Luke Palmer,  perl.perl6.language/ 

Ievads 

Daudzas praktiskas programmēšanas problēmas ir ērti atrisināt, ja 

programmēšanas valoda ļauj mums saglabāt programmas stāvokli un vēlāk pie tā 

atgriezties, piemēram, lai realizētu backtracking. Par kontinuāciju (angl. 

continuation) sauc skaitļošanas procesa instanci kādā noteiktā laika brīdī – objektu, 

kas satur visu informāciju par uz brīdi apstādinātu skaitļošanas procesu. Izsaucot šo 

objektu process atkal tiek atsākts no tās vietas, kur tas tika apstādināts. [2] 

Vairākas programmēšanas valodas, tai skaitā Scheme, piedāvā darboties ar 

kontinuācijām kā pirmās klases objektiem, piemēram, ļaujot saglabāt šī brīža 

kontinuāciju un vēlāk uz to „aizlekt” atpakaļ, izsaucot šo kontinuācijas objektu. 

Tādējādi ir iespējams pārlekt uz patvaļīgām vietām programmas izpildes vietām, kas 

ir būtiski spēcīgāk nekā parastās metodes vadības plūsmas ietekmēšanai (zarošanās, 

cikli, procedūru izsaukumi, goto). 

Kontinuācijām ir daudz praktisku pielietojumu, piemēram, ar tām ir ērti 

saglabāt programmas stāvokli un pie tā atgriezties pēc atbildot uz ārējiem HTTP 

pieprasījumiem, kas, salīdzinājumā ar tradicionālo stāvokļa 

serializāciju/deserializāciju piedāvā mazāk iespēju kļūdīties. Tāpat ar kontinuācijām 

var realizēt amb procedūru, kas realizē nedeterminētu izvēli. 

Viena no pirmajām programmēšanas valodām, kurā tika realizētas 

manipulācijas ar kontinuācijām bija valoda Scheme, bet tagad kontinuāciju atbalsts ir 

arī tādās valodās kā Haskell, Perl un Ruby. Ņemot vērā to, kā arī autora iepriekšējo 

pazīstamību ar Scheme, šajā referātā visvairāk piemēru būs tieši šajā valodā. 

Kontinuācijas valodā Scheme 

Valodā Scheme galvenais veids kā darboties ar kontinuācijām ir procedūra 

call-with-current-continuation (parasti šai procedūrai ir definēts aliass ar 
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daudz īsāku vārdu - call/cc). call/cc ir šāda semantika: call/cc kā argumentu 

saņem viena argumenta funkciju proc, kuru izsauc parametrā dodot objektu – 

pašreizējo kontinuāciju. Ja šī kontinuācija (iespējams proc darbības laikā, iespējams 

vēlāk) tiek izsaukta ar parametru, tad skaitļošana tiek atsākta aiz call/cc 

izsaukuma par call/cc rezultātu ņemot šo parametru. Ja proc kontinuāciju 

neizsauc, tad call/cc rezultāts ir proc atgrieztais rezultāts. 



 5 

Vadības plūsmas maiņa, izmantojot kontinuācijas 

Jau minējām, ka ar kontinuācijām iespējams patvaļīgi mainīt vadības plūsmu. 

Vispirms parādīsim kā ar kontinuācijām var realizēt return mehānismu līdzīgi kā 

parasts imperatīvās programmēšanas valodās [5]: 

 
(define (search wanted? lst)  
  (call/cc 
    (lambda (return) 
      (for-each (lambda (element)  
                  (if (wanted? element)  
                      (return element)))  
                lst)  
      #f))) 
 
(search 3 (list 5 3 2 9)) 
;; 3 
(search 7 (list 5 3 2 9)) 
;; #f 
 

Ievērosim, ka kontinuācijas ir pirmās klases objekti, tātad tos funkcijas var 

atgriezt/saņemt, tos var uzglabāt datu struktūrās, utml. Tāpat kontinuācijas ir 

„ilgtermiņa” – pie tām var atgriezties vairrākārtīgi.  Piemēram, kontinuāciju ir 

iespējams saglabāt ārpus pašreizējā skaitļošanas procesa un pēc tam šajā 

skaitļošanas procesā vēlāk „ielekt iekšā”: 

 
(define frozen null) 
 
(append '(the call/cc returned) 
        (list (call/cc 
               (lambda (cc) 
                 (set! frozen cc) 
                 'someval)))) 
;; (the call/cc returned someval) 
(frozen 'anotherval) 
;; (the call/cc returned anotherval) 
 

Ir svarīgi ievērot, ka turpinot darbu no iepriekš saglabātās kontinuācijas mēs 

varam pazaudēt kontroli pār šī brīža skaitļošanas procesu. Zemāk esošajā piemērā 

append nemaz netiks izsaukts – izrēķinot tā argumentus mēs būsim pārgājuši uz citu 

kontinuāciju: 
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(append '(is that true that) (frozen 'safely)) 
;; (the call/cc returned safely) 
 
Ar call-with-current-continuation var ērti realizēt „izlekšanu laukā” 

no daudziem rekursīvajiem izsaukumiem. Tādējādi varam realizēt rekursīvu 

procedūru, kas sareizina visus sarakstā esošos skaitļus, bet ņem vērā, ka līdz ko 

sarakstā parādās skaitlis nulle, tā varam skaitļošanu pārtraukt un uzreiz „aizlekt” uz 

oriģinālo izsaukumu, nemaz neizejot cauri visam izsaukumu kokam [6]: 

 

(define product-list 
  (lambda (nums) 
    (let ((receiver 
           (lambda (exit-on-zero) 
             (letrec ((product 
                       (lambda (nums) 
                         (cond 
                           ((null? nums) 1) 
                           ((zero? (car nums)) (exit-on-zero 0)) 
                           (else (* (car nums) 
                                    (product (cdr nums)))))))) 
               (product nums))))) 
      (call/cc receiver)))) 

 

Ievērosim, ka šādu lietu – izsaukumu steka pilnīgu ignorēšanu –  piemēram, C  

bez setjmp realizēt nemaz nav iespējams. Tomēr call/cc ir spēcīgāks par 

setjmp/longjmp, jo pēc kontinuācijas maiņas ar longjmp nav atļauts izdarīt vēl 

vienu longjmp, kamēr atgriežoties uz kādu iepriekšēju kontinuācijas, mēs varam 

uzreiz pārlekt uz kādu citu vēl senāku, kas, iespējams, izsaukumu kokā atradās blakus 

zarā, nevis ceļā uz sakni. 

Varam vēl pieminēt, ka līdzīgu vadības plūsmas maiņu izmanto, lai valodā 

Scheme realizētu izņēmuma situāciju apstrādi (try/except) kā exception handler 

funkciju izvēloties tādu, kas pārlec uz iepriekš sagatavotu except zara kontinuāciju. 
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Ģeneratoru realizācija, izmantojot kontinuācijas 

Ievērosim, ka kontinuācija satur visu skaitļošanas stāvokli, tajā skaitā, arī, 

piemēram, stekā esošos lokālos mainīgos. Tādējādi kontinuācijas var izmantot, lai 

realizētu, t.s., ģeneratorus. Ģenerators ir speciāla funkcija, izveido ģeneratora 

objektu, kurš savukārt „ģenerē” sarakstu ar vērtībām. Taču atšķirībā no pierastās 

prakses tas nevis atgriež šo sarakstu (kas iespējams var būt pat bezgalīgs!) uzreiz, bet 

gan katrā izsaukumā izdod pa vienam elementam. Tādējādi ģeneratoru varētu 

uzskatīt par iterējamu funkciju. Ģeneratori dabiski parādās, ja ir nepieciešams izdot 

cikla elementus, bet cikla stāvokļa uzstādīšana/saglabāšana ir netriviāla. 

Piemēram, programmēšanas valodā Python varam realizēt Fibonači skaitļu 

ģeneratoru: 

 
def fib(): 
    a, b = 0, 1 
    while True: 
        a, b = b, a+b 
        yield a 
 
f = fib() # iegūst ģeneratoru 
print f # <generator object fib at 0x00B98FD0> 
for i in xrange(5): 

print f.next() # 1, 1, 2, 3, 5 
# iegūstot/izmantojot jaunu ģeneratoru vecā stāvoklis 
nemainās:  
print fib().next() # 1 
print f.next() # 8 
 

Valodā Python yield ir šāda semantika: kā ģeneratora rezultātu atgriezt 

yield parametru un nākamajā izsaukumā sākt darboties tieši aiz šī yield, 

saglabājot pilnu programmas stāvokli. Varam tūlīt saskatīt līdzību ar kontinuācijām. 

Python, starp citu, piedāvā arī ērtāku sintaksi ģeneratoru izmantošanai (pār tiem var 

iterēt kā pār sarakstiem), bet tas ir tikai „sintaktisks cukurs” – vienīgais, kas jādara lai 

emulētu ģeneratoru ir jāatdod objekts, kuram ir metode next() – iegūt nākamo 

vērtību no ģeneratora. 

Valodā Scheme, savukārt, nav ģeneratoru, bet tos varam realizēt ar 

kontinuācijām, piemēram, Fibonači ģeneratoru pārrakstot šādi: 
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(define (fib) 

  (let ((a 0) (b 1) (tmp 0)) 
    (lambda (yield) 
      (define (iter) 
        (set! tmp a) 
        (set! a b) 
        (set! b (+ tmp b)) 
        (yield a) 
        (iter)) 
      (iter)))) 
 
(define (next gen) 
  (call/cc (lambda (cc) (gen cc)))) 
 
(define f (fib)) 
(display f) (newline) ;; #<procedure> 
(for-each 
 (lambda (x) 
   (begin 
     (display (next f)) 
     (newline))) 
 (list 0 1 2 3 4)) ;; 1, 1, 2, 3, 5 
 
(display (next (fib))) (newline) ;; 1 
(display (next f)) (newline) ;; 8 
 
Šis piemērs nav gluži acīmredzams un prasa nelielu paskaidrojumu. set! 

semantika ir šāda [1]: (set! var expr) izrēķina expr vērtību un ieliek to tajā 

atmiņas apgabalā, uz ko rāda var. Tādējādi, lai gan kontinuācija saglabā norādes uz 

atmiņas adresēm un šīs norādes fiksētai kontinuācijai vienmēr būs konstantas, tomēr 

vērtības uz kurām rāda šīs adreses var tikt izmainītas. Tādējādi tiek panākta mainīgo 

„atcerēšanās” starp izsaukumiem. Tāpat arī katrs jauns fib izsaukums izveido jaunu 

closure, tāpēc divi dažādi ģeneratori ir savā starpā nesaistīti. 
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Kontinuāciju izmantošana tīmekļa aplikāciju rakstīšanā 

Parasti realizējot tīmekļa aplikācijas programmētājam nākas rakstīt kodu, kas 

manuāli serializē un saglabā visu programmas stāvokli, lai nākamajā pieprasījumā to 

varētu manuāli atjaunot un atsākt no iepriekšējās vietas. Parasti aplikācijas tiek 

rakstītas tā, ka stāvokli var uzglabāt dažos pamattipu objektos (piemēram, soļa 

numurs reģistrācijas procesā). Lai gan šāds process nav sarežģīts, tomēr tas ir gandrīz 

vai mehānisks un tajā ir iespējams kļūdīties. 

Kontinuācijas piedāvā veidu kā šādu „izdabūt no stāvokļa visus jēdzīgos 

datus/manuāli no šiem datiem izgūt nākamo izsaucamo funkciju” atbrīvoties – ja mēs 

saglabātu visu kontinuāciju, tad nākamajā pieprasījumā pietiktu automātiski šo 

kontinuāciju deserializēt un izsaukt. 

Šādi strādājot mēs ne tikai paceltu abstrakcijas līmeni, bet arī tā vietā, lai  

apstrādātu lietotāju ģenerētus events un atkarībā no tiem mainot vadības plūsmu, 

mēs iedomāti „izsauktu” lietotāja pārlūku, kad mūsu aplikācijai vajag kādu lietotāja 

ievadu un pēc tam turpinot ar lietotāja datu apstrādi (tiešā veidā stāvokļa 

saglabāšanai/atjaunošana mūsu kodā nebūtu jāparādās). Iedomātā ietvarā 

programmēšanas valodā Ruby datu pieprasījumu apstrāde varētu izskatīties šādi [4]: 

while(True) do 
  request=get_latest_request() 
  if request.is_a_new_request do 
    start_new_app(request) 
  else 
    continuation=continuations[request.id] 
    continuation.call(request) 
  end 
end 
Savukārt pieprasījumus lietotājam mēs varētu sūtīt šādi (adaptēts no [4]): 

def ask_user(ask_calback, result_callback) 
  id=Id_generator.new_id 
  result_callback( 
    callcc {|continuation| 
      continuations[id]=continuation 
      load_user_webpage(ask_callback, data) 
    } 
  ) 
end 
Šajā piemēra vispirms tiek izveidota un saglabāta kontinuācija, tad kontrole 

tiek nodota ask_callback, kas uzģenerē nepieciešamo tīmekļa lapu un 
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load_user_webpage darbu beidz. Kad lietotājs atkal izsauks mūsu aplikāciju, tad 

kontinuācija tiks izsaukta ar lietotāja ievadītajiem datiem, kas savukārt tiks padoti 

result_callback. Tādējādi result_callback vajadzētu prast tikai šos datus saglabāt 

vai apstrādāt. 

Programmas vadības plūsma no programmētāja viedokļa izskatītos gandrīz 

lineāra – izsaucam ask_user, tad ar result_callback iegūtos datus turpinam 

apstrādāt. Ja notikusi kļūda – atgriežamies uz kādu iepriekšēju kontinuāciju, kura 

pajautās šos datus vēlreiz. Šādai pieejai ir vairākas priekšrocības arī ne tikai no 

vadības plūsmas vienkāršošanas, lai gan šādu callback-ridden kods sarežģītu vadības 

struktūru gadījumā būtu vieglāk uzrakstīt. 

Viens no iemesliem ir „back” atbalsts, ko bez blakusefektiem nav viegli 

realizēt  tradicionālajā veidā rakstītajās tīmekļa aplikācijās. Savukārt rakstot ar 

kontinuācijām „back” nāk „par velti” – iepriekšējajā lapā būs vecākas kontinuācijas 

id, tāpēc skaitļošanas process turpināsies tā, it kā „forward”-„back” cikls nemaz 

nebūtu noticis. 

Tomēr kontinuāciju balstīti risinājumam ir arī savi trūkumi: uzglabāt pilnu 

kontinuāciju var prasīt daudz resursu (atšķirībā no manuālas stāvokļa saglabāšanas, 

kad ir iespējams no liekajām skaitļošanas procesa daļām atbrīvoties), tāpat arī 

kontinuācijas ID ir jāsaglabā katrā lietotājam uzģenerētajā mājas lapā (citādi, 

saglabājot to, piemēram, kā cookie mēs zaudētu „back” funkcionalitāti) - tas savukārt 

nozīmētu neglītākas lapu adreses. 

Lai gan kontinuāciju balstīti web risinājumi nav ļoti plaši pazīstami, tomēr, 

piemēram, Smalltalk valodā rakstītajam Seaside ietvaram ir vairāki liela mēroga 

lietojumi. 
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