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Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr inż. Macieja Lipińskiego 

 

temat: “Methods to increase reliability and ensure determinism in a White Rabbit network” 

 
 

promotor – prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk z Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

dr hab. inż. Przemysław Krehlik, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej 

dr hab. inż. Janusz Marzec, prof. Politechniki Warszawskiej  

 

Obrona odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i Technik 

Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19; 

początek godz. 11.00
 
. 

 
  
Po adresem: www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-

doktorskich-streszczenia-i-recenzje zapewniony jest   na stronie Wydziału dostęp do tekstów 

streszczenia rozprawy i recenzji, jak również do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej.  
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Tytuł polski: Metody zwiększenia niezawodności i zapewnienia determinizmu w sieci White Rabbit 

Tytuł angielski: Methods to Increase Reliability and Ensure Determinism in a White Rabbit Network 

Autor: Maciej Lipiński 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk 

Streszczenie: 

Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) stosuje od dziesięcioleci w swoich akceleratorach ten sam 

system sterowania i synchronizowania urządzeń, którego granice możliwości konstrukcyjnych zostały obecnie 

osiągnięte. Dlatego rozpoczęte zostały prace nad systemem nowej generacji nazwanym White Rabbit. Aby 

zapewnić elastyczność, uniwersalność i wieloletnie wsparcie systemu White Rabbit przez firmy komercyjne 

postanowiono, że system ten oparty będzie na powszechnie znanych i stosowanych technologiach sieciowych 

pomimo, iż żadna z nich nie spełnia wymagań stawianych przyszłej sieci sterowania i synchronizowania 

akceleratorów.  

W ramach niniejszej pracy doktorskiej opracowane i zaimplementowane zostały dwie specjalne usługi, które 

rozszerzają standardy sieciowe pozwalając spełnić bezprecedensowe wymagania stawiane systemowi White Rabbit. 

Pierwsza zapewnia dostarczenie w ściśle określonym czasie krytycznych informacji, które koordynują działania 

akceleratorów – zapewnia determinizm sieci. Druga zwiększa prawdopodobieństwo bezawaryjnego działania sieci 

przez co najmniej rok – zwiększa niezawodność sieci. W ramach doktoratu opracowano również wytyczne 

projektowania sieci, która te usługi wykorzystuje. Wyniki osiągane przez opracowane w ramach doktoratu specjalne 

usługi przewyższają te osiągane przez oryginalne standardy, na których bazie usługi te powstały, tj. Virtual Local 

Area Network, Shortest Path Bridging oraz Precision Time Protocol. Jeśli chodzi o niezawodność to zarówno jakość 

synchronizacji jak i ilość utraconych danych podczas przełączania między alternatywnymi ścieżkami zostały 

poprawione 1000-krotnie w porównaniu do najlepszych implementacji oryginalnych standardów. Jeśli chodzi o 

determinizm to, w najgorszym wypadku, czas dostarczenia krytycznych informacji przez sieć White Rabbit jest 

czterokrotnie lepszy od innych rozwiązań. Korzystając z opisanych w doktoracie rozwiązań można stworzyć sieć 

White Rabbit, która pozwala na sterowanie i synchronizowanie wszystkich akceleratorów w CERN. 

Fakt, iż urządzenia White Rabbit współdziałają z urządzeniami implementującymi popularne standardy bazowe 

sprawia, że White Rabit staje się coraz powszechniej używanym systemem do sterowania, zbierania danych i 

synchronizowania urządzeń w instalacjach naukowych. White Rabbit ma wiele zastosowań, m.in w CERN do 

diagnostyki Wielkiego Zderzacza Hadronów, a poza CERN w Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego na 

Dużej Wysokości w Tybecie. Lista zastosowań jest długa i ciągle się powiększa. W wielu z tych zastosowań usługi 

opracowane w ramach tego doktoratu będą miały niemałe znaczenie. 
















