
Snapshot Isolation, First Updater Wins (FUW) 
 

Administrativ informasjon: 

• Når en transaksjon T starter, noteres starttidspunktet TS(T) 

• Når en transaksjon T committer, noteres committidspunktet TC(T) 

• Planleggeren må for hvert element A  vedlikeholde mengden Commit(A) av transaksjoner 
som har skrevet A 

FUW-protokollen: 

1) T ønsker å lese A: Lesing innvilges alltid 

a) Les den versjonen At der t er størst mulig, men mindre enn TS(T).  

b) Hvis T ber om å lese samme element A flere ganger eller har skrevet A før den i det hele tatt 
har lest den, leses alle ytterligere A-verdier fra Ts lokale arbeidsområde. (Dermed leser T de 
verdiene den selv eventuelt har skrevet til A.) 

2) T ønsker å skrive A: Be om eksklusiv lås på A 

a) Hvis det fins en U i Commit(A) der TC(U) > TS(T), må T rulles tilbake (aborteres) fordi T og U er 
samtidige, har overlappende skrivemengder og U alt har committet. 

b) Hvis låsen på A er ledig, får T låsen og kan endre A til ny verdi, men bare i sitt lokale 
arbeidsområde (andre får ikke tilgang på den nye verdien før T vet at den kan committes). 

c) Ellers: la T vente i A-køen (T venter på å få lås på A – dvs. T venter for å se om den som har 
låsen, committer eller blir rullet tilbake). 

3) T ønsker å committe: 

a) Utfør cT (skriv commit(T) i loggen) 

b) For hvert element A som T har lås på, legg T i commit(A) og skriv A (dvs. en ny versjon At med 
t = TC(T) blir tilgjengelig for andre transaksjoner). Slipp låsen på A. 

c) Signaliser til alle som venter på å få lås på en slik A, at de må rulles tilbake. 

4) T blir abortert (eller ønsker selv å abortere): 

a) Skriv abort(T) i loggen 

b) For hvert element A som T har lås på, slipp låsen. (En av de transaksjonene som eventuelt 
venter på låsen, får den og kan fortsette.) 

 



 

Eksempel på FUW 
Fire samtidige transaksjoner: 
T1: r1(x); w1(x); r1(z); w1(z) 

T2: r2(x); r2(y); w2(y); w2(x) 

T3: r3(z); w3(z) 

T4: r4(y); w4(y) 

Overlappende skrivemengder:  

              

Maksimalt en av T1 og T2 får committe, og tilsvarende for (T1 , T3)  og (T2 , T4). 

T1, T2, T3 og T4 starter i rekkefølgen T4, T1, T2, T3. T1 committer først, men ikke før T2 og T3 har startet. 
Så alle fire skal lese verdiene x0 , y0 og z0 . 

T1 T2 T3 T4 x y z Comm(x) Comm(y) Comm(z) 
    x0 y0 z0    
   r4(y0)1       
r1(x0)          
l1(x) 2          
w1(x1) 3          
 r2(x0) 4         
 r2(y0)         
 l2(y)         
 w2(y2)         
 l2(x) - vent5         
r1(z0)          
l1(z)          
   l4(y) - vent       
  r3(z0)         
w1(z1)          
c1

6    x1  z1 T1  T1 
u1(x)          
 a2 - avslått7         
 u2(y)         
u1 (z)          
   Får lås på y8       
   w4(y4)       
  l3(z) - avslått9        
  a3        
   c4  y4   T4  
   u4(y)       
 



Merknader: 

1. T4 leser versjonen y0. Leseoperasjoner krever ingen lås. 
2. T1 ber om eksklusiv lås på x. T1 gjør ikke dette før den er klar til å skrive x.  
3. T1 skriver  en ny verdi x1, men denne blir ikke tilgjengelig for andre transaksjoner før etter at 

T1 eventuelt committer.  
4. T2 kan lese x selv om T1 har lås på den; låsen har bare betydning for andre som ønsker å 

skrive x.  Uansett hva som har skjedd, skal T2 alltid lese den versjonen av x som gjaldt når T2  
startet, i dette tilfellet x0. 

5. T1 har eksklusiv lås på x. T2 køes på x i påvente av en avklaring av om T1 committer eller rulles 
tilbake. 

6. T1 committer og gjør de nye  versjonene av x og z tilgjengelige. T1 legges inn i Commit(x) og 
Commit(z). 

7. T2 som var køet på x, må rulles tilbake fordi T1  ”vant” over T2. Låsen som T2 har på y, slippes.  
8. T4 som var køet på y, får låsen og kan fortsette fordi den som hadde låsen (T2), ble rullet 

tilbake. 
9. T3  ber om lås på z. Dette avslås selv om låsen er ledig fordi T1∈Commit(z) og T1 committet 

etter at T3 startet. 
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