
Paxos commit 
 
Algoritmen slik den er gjengitt her, bygger på Gray og Lamports artikkel "Consensus 
on transaction commit" (ACM Trans. Database Syst., 31(1), 2006). Algoritmen er noe 
forenklet/forkortet i forhold til hvordan en fullverdig versjon må se ut; det er noen 
kommentarer om dette og annet på slutten.  
 
Ressurshåndtererne 
 
Det er én ressurshåndterer-prosess på hver node som deltar i den distribuerte 
transaksjonen. Anta at det er K ressurshåndterere. Hver ressurshåndterer tildeles en id 
i form av et tall r mellom 1 og K. 
 
La r være en ressurshåndterer. 
 
Variable:  
 

• stater ∈ {"working", "prepared", "committed", "aborted"}.  
- Initielt er stater = "working". 

 
Aksjoner: 
 

• stater = "working" og r finner ut at den er klar til å committe sin 
deltransaksjon: 
- stater := "prepared" 
- Send meldingen BeginCommit(r) til lederen. 
- Initiér en instans av Paxos consensus ved å sende meldingen  
  Phase2a(r, 0, "prepared") til alle akseptorene. 
 

• stater = "working" og r finner ut at den må abortere sin deltransaksjon: 
- stater := "aborted" 
- Rull tilbake deltransaksjonen. 
- (Valgfritt:) Send meldingen Phase2a(r, 0, "aborted") til alle akseptorene. 
- I tillegg bør nok r "vekke" opp lederen; det kan gjøres ved å sende meldingen  
  BeginCommit(r) til lederen selv om r ikke selv kan committe. (Meldingen  
  BeginCommit(r) markerer at r har tatt en avgjørelse om commit/abort for sin  
  deltransaksjon. Siden ingen andre enn r kan foreslå dekretet "prepared", vil  
  resultatet for r i dette tilfellet alltid bli dekretet "aborted".) 
 

• r mottar meldingen Prepare: Hvis stater ≠ "working", så ignorer meldingen. 
Hvis stater = "working": Avgjør om deltransaksjonen kan committes eller må 
aborteres. 
Hvis kan committes:  
- stater := "prepared" 
- Send meldingen Phase2a(r, 0, "prepared") til alle akseptorene. 
Hvis må aborteres:  
- stater := "aborted" 
- Rull tilbake deltransaksjonen. 
- (Valgfritt:) Send meldingen Phase2a(r, 0, "aborted") til alle akseptorene. 



 
 

• r mottar meldingen Commit: Hvis stater = "committed", så ignorer meldingen. 
Hvis stater ≠ "committed" (da er alltid stater = "prepared"): 
- stater := "committed" 
- Commit deltransaksjonen. 
 

• r mottar meldingen Abort: Hvis stater = "aborted", så ignorer meldingen. Hvis 
stater ≠ "aborted" (da er alltid stater = "prepared" eller stater = "working"): 
- stater := "aborted" 
- Rull tilbake deltransaksjonen. 

 
 
Akseptorene 
 
Antall akseptor-prosesser velges i henhold til hvor robust algoritmen ønskes. Det 
trengs minst 3 akseptorer (på forskjellige noder) for å sikre at algoritmen blir ikke-
blokkerende. Akseptorene plasseres gjerne på noen av de nodene som deltar i den 
distribuerte transaksjonen, men dette er ikke noe krav.  
 
Anta at det er N akseptorer. Hver tildeles en id i form av et tall mellom 1 og N.  
 
La a være en akseptor. 
 
Variable:  
 

• For hver ressurshåndterer r:  prevVotea[r] = (b,v).  
- Initielt er prevVotea[r] = (-1, "none") for alle r.  
- Når prevVotea[r] = (b,v) ≠ (-1, "none"), betyr det at den siste fase 2a- 
  meldingen som a besvarte og som gjaldt r, var Phase2a(r, b, v). Da er  
  v ∈ {"prepared", "aborted"}. 
 

• For hver ressurshåndterer r:  nextBallota[r] = b, der b er det høyeste 
rundenummeret som a har sett som gjaldt r. 
- Initielt er nextBallota[r] = 0 for alle r. 

 
Aksjoner: 
 

• a mottar meldingen Phase1a(r, b) der b > nextBallota[r]: 
- nextBallota[r] := b 
- Send meldingen Phase1b(r, b, b', w, a) til lederen, der (b', w) = prevVotea[r]. 
(Hvis b ≤ nextBallota[r], så ignorer meldingen.) 
 

• a mottar meldingen Phase2a(r, b, v) der b ≥ nextBallota[r]: 
- nextBallota[r] := b 
- prevVotea[r] := (b, v) 
- Send meldingen Phase2b(r, b, v, a) til lederen. 
(Hvis b < nextBallota[r], så ignorer meldingen.) 

 
 



Lederen 
 
Vi forutsetter her at lederprosessen alltid er på en av de nodene som har en 
akseptorprosess. Vanligvis plasseres den initielle lederprosessen på den noden som 
initierte den distribuerte transaksjonen.  
 
Lederen tildeles en id som er lik den id'en den tilhørende akseptorprosessen har. 
 
La s være id'en til lederen. 
 
Variable: 
 

• For hver ressurshåndterer r:  lastTrieds[r] = b. 
- Initielt er lastTrieds[r] = 0. 
- Når lastTrieds[r] = b ≠ 0, betyr det at den siste avstemningsrunden som  
  lederen initierte i forsøket på å få vite om r kan committe eller må  
  abortere, var b. Vi partisjonerer rundenumrene mellom de potensielle lederne  
  slik at leder s benytter rundenumrene s, s + N, s + 2N,... osv. 

 
Aksjoner: 
 

• Lederen mottar en BeginCommit(r)-melding (og har ikke mottatt noen 
BeginCommit-melding før dette):  
- Send meldingen Prepare til alle ressurshåndtererne unntatt r. 
 

• Lederen har for en gitt r ikke fått klarhet i om r kan committe eller må abortere 
innen en viss tidsfrist. Lederen tar da initiativet til en ny avstemningsrunde:  
- lastTrieds[r] := if lastTrieds[r] = 0 then s else lastTrieds[r] + N 
- Send meldingen Phase1a(r, b) til alle akseptorene, der b = lastTrieds[r] 
 

• Lederen har for en gitt r mottatt Phase1b(r, b, b', w, a)-meldinger med  
b = lastTrieds[r] fra en majoritet av akseptorene:  
- Hvis samtlige slike meldinger har b' = -1 (da er alle w = "none"), så sett  
  v lik "aborted". Ellers: Finn den meldingen som har størst b', og sett v lik 
  den tilsvarende w-en (denne w-en vil alltid ha verdien "prepared" eller  
  "aborted").  
- Send meldingen Phase2a(r, b, v) til alle akseptorene. 
 

• Lederen har for hver enkelt r mottatt Phase2b(r, b, "prepared", a)-meldinger 
med b = lastTrieds[r] fra en majoritet av akseptorene: 
- Send meldingen Commit til alle ressurshåndtererne. 
 

• Lederen har for minst én r mottatt Phase2b(r, b, "aborted", a)-meldinger med  
b = lastTrieds[r] fra en majoritet av akseptorene: 
- Send meldingen Abort til alle ressurshåndtererne. 

 
 
 
 
 



 
Kommentarer 
 
Algoritmen inneholder ikke noen fase 3 for Paxos consensus-instansene; disse er 
erstattet av at leder sender én melding (Commit eller Abort) til samtlige 
ressurshåndterere når utfallet er klart.  
- Mer i tråd med den grunnleggende ideen bak Paxos consensus ville ha vært at 
lederen sender fase 3-meldinger til samtlige ressurshåndterere etterhvert som 
resultatet i hver enkelt instans foreligger. Ressurshåndtererne vet da det endelige 
resultatet senest når de har mottatt fase 3-meldinger for samtlige instanser. (I tillegg 
kan jo leder gjerne sende konklusjonen i form av en Commit- eller Abort-melding.)  
 
Algoritmen over sier ikke noe om hvordan en ressurshåndterer som av en eller annen 
grunn ikke får det endelige resultatet, skal få vite dette. Enkelt forklart skjer det ved 
noen tilleggsmeldinger der ressurshåndtereren (etter en timeout) spør alle akseptorene 
hva resultatet var. Minst en av dem har en lederprosess som tar ansvaret for å formidle 
status til ressurshåndtereren. 
 
Det er persisteringen av commit-avgjørelsen som er hovedgrunnen til at Paxos 
commit blir ikkeblokkerende: 
- Hver prosess logger alle sine operasjoner lokalt og persisterer loggen før meldinger 
sendes. Spesielt vil hver akseptor persistere lokalt dekretet "prepared" eller "aborted" i 
fase 2 for hver av de forskjellige instansene av Paxos consensus.  
- I det øyeblikket det for hver Paxos consensus-instans er slik at en majoritet av 
akseptorene har persistert "prepared" (det kan være forskjellige majoriteter for de 
forskjellige instansene), vil ikke lenger "aborted" kunne bli vedtatt for noen av 
instansene, så da er avgjørelsen om commit i realiteten tatt: Merk at lederen bare kan 
foreslå dekretet "aborted" for en instans hvis mer enn N/2 av akseptorene ennå ikke 
har fått noe forslag til dekret. Avgjørelsen om commit er dermed spikret selv om 
lederen ennå ikke har mottatt meldinger nok til å kunne konkludere dette, og selv om 
lederen før dette skjer, går ned.  
- Algoritmen tåler at inntil halvparten av akseptorene går ned: Anta at det er N' 
oppegående noder, der ⎣N/2⎦ < N' ≤ N. Da kan algoritmen fortsette til enten minst 
⎣N/2⎦+1 blant de N' akseptorene har mottatt og persistert "prepared" for hver av 
instansene, eller minst ⎣N/2⎦+1 har mottatt og persistert "aborted" for én av 
instansene; deretter kan protokollen avsluttes.  
- Hvis en ressurshåndterer går ned før den rekker å avgjøre om den kan committe eller 
må abortere, vil leder etter en tid initiere en avstemningsrunde for den tilhørende 
instansen, og etterhvert foreslå dekretet "aborted"; da vil dette bli vedtatt. Hvis 
ressurshåndtereren ikke var nede, men dens "prepared"-melding forsinkes, kan det 
samme skje. Da er det en teoretisk mulighet for at det endelige utfallet for denne 
instansen likevel blir "prepared" ved at "prepared"-meldingen kommer frem og det i 
tillegg har skjedd et lederskifte der den nye lederen ikke har foreslått "aborted". 
 
Vi har ikke tatt med hvordan valg av ny leder kan gjøres. Paxos commit tåler at flere 
noder starter opp lederprosesser. Vi kan for enkelhets skyld tenke oss at en akseptor 
som etter en viss tidsperiode ikke hører noe fra lederen, oppretter en lederprosess på 
sin egen node. Den egentlige algoritmen for ledervalg bør gjøres noe mer avansert enn 
dette.  
 


