
StreSzczenie Zadanie
Pomimo ewidentnego nadużywania słowa „wyjątkowy” w przypadku DreamHack 
żaden inny przymiotnik nie oddaje znaczenia w lepszy sposób. DreamHack to 
największa na świecie cyfrowa impreza oraz LAN party1. Prezentowane są na 
niej istotne problemy związane z ruchem sieciowym oraz trendem bring-your-
own-device (BYOD), które poruszyłyby każdego szefa działu IT, nawet najbardziej 
pewnego jakości swoich rozwiązań. Osoby uczestniczące w konwencie DreamHack 
traktują to wydarzenie jako okazję, aby poczuć szczytowy przypływ adrenaliny.

Dwa razy w roku ponad 20 000 graczy, programistów oraz projektantów zjeżdża 
do szwedzkiego miasta Jönköping na 3-dniową imprezę. Dzięki wielu uczestnikom, 
którzy podłączają własne urządzenia, a czasem serwery, specjalnie zaprojektowana 
sieć DreamHack jest testowana do granic możliwości przez gry oraz operacje 
pobierania i udostępniania zawartości multimedialnej. 

Wydarzenie jest przykładem ekstremalnego zastosowania technologii plug-and-play. 
Jest to możliwe dzięki sieci LAN, która umożliwia transmisję 10 Gb/s w warunkach 
normalnych, a w skrajnych – nawet zawrotne 40 Gb/s. Siedząc w centrum operacji 
sieciowych, można poczuć się surrealistycznie. W momencie największego nasilenia 
takiego wydarzenia ruch sieciowy można łatwo pomylić z atakami typu Denial of 
Service. Wynika to z faktu, że w wydarzeniu bierze udział tak wiele osób. 

Konwent DreamHack rozpoczynał działalność na poczatku lat 90., kiedy grupa 
uczniów szkoły średniej urządziła nieformalny zjazd. W 2011 r. zanotowano aż 
13 292 podłączone urządzenia, a światowy rekord połączenia internetowego 
został pobity w momencie, gdy szybkość połączenia pomiędzy siecią TeliaSonera 
i DreamHack przekroczyła 120 Gb/s. Obecnie organizacja DreamHack działa 
niezwykle prężnie i jest znana na całym świecie z przekraczania granic kreatywności 
w technologii cyfrowej.

Poszukiwania rozwiązań zapewniających prędkość i wydajność na najwyższym 
poziomie są możliwe dzięki zespołowi złożonemu z 30 wykwalifikowanych 
inżynierów, którzy współpracują ze starannie dobranymi partnerami 
technologicznymi. Firma Cisco, jako nowy dostawca rozwiązań sieciowych, została 
zaproszona do udziału w LAN party w 2006 r. „Nie ma stałej infrastruktury sieciowej 
w miejscu imprezy”, mówi szef zespołu DreamHack Network, Karl Andersson. 
„W rezultacie co pół roku zaczynamy wszystko od nowa. Z roku na rok proces ten 
wygląda coraz sprawniej dzięki rozwojowi architektury sieci bez granic firmy Cisco 
(Borderless Network)”.

Analiza wdrożenia rozwiązania firmy Cisco u KlientaŚwiadomość zjawiska Internetu 
Wszechrzeczy

Sieci bez granic firmy Cisco pokonują kolejne ograniczenia w ogólnoświatowej rywalizacji z zakresu 
prędkości Internetu

Nazwa klienta: DreamHack

Branża:  Gry komputerowe i sztuka 
cyfrowa

Lokalizacja: Szwecja

Zadanie

•	Organizacja kolejnej imprezy 
w lepszy sposób, na większą skalę, 
z zachowaniem większego poziomu 
bezpieczeństwa dla coraz wyższej 
satysfakcji graczy.

Rozwiązanie

•	Sieci bez granic firmy Cisco – 
przygotowana tak, aby zapewnić 
największą przepustowość w całym 
środowisku BYOD

Wyniki

•	Mimo rekordowego natężenia 
ruchu, generowanego przez 20 000 
użytkowników sieci, zarządzanie 
infrastrukturą zostało znacznie 
ułatwione.

•	Dzięki zredukowaniu czasu 
potrzebnego do konfiguracji zmian 
z kilku dni do kilkudziesięciu minut 
osiągnięto niespotykany dotąd poziom 
niezawodności.

•	Najnowsza platforma jest siłą 
napędową ciągłej innowacji dzięki 
temu, że dwa razy w roku jest 
budowana od podstaw.
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1 Księga rekordów Guinnessa
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„Po aktualizacji do platformy 
ASR 9000 firmy Cisco 
nie mieliśmy dłuższych 
przestojów. Wydajność jest 
100-procentowa”.

Karl Andersson
Szef zespołu
DreamHack Network

Analiza wdrożenia rozwiązania firmy Cisco u Klienta

Rozwiązanie
Planowanie imprez letnich i zimowych rozpoczyna się dwa miesiące wcześniej. Co 
dwa tygodnie organizowane są wirtualne spotkania, w trakcie których zespół dzieli 
się pomysłami mogącymi ulepszyć działanie sieci. „Zbieramy się z pracownikami 
firmy Cisco i zaczynamy od czystej kartki”, mówi Andersson. „Dzięki temu możemy 
poznać problemy z poprzedniej imprezy i znaleźć ich rozwiązania, nie ustając 
w pokonywaniu kolejnych barier”. 

Coraz częściej dyskusje te skupiają się wokół wizji Internetu Wszechrzeczy 
(połączenie ludzi, urządzeń, informacji i procesów), zgodnie z którą możliwość 
połączenia różnych obiektów będzie miała większe znaczenie niż kiedykolwiek 
wcześniej. Wszyscy zdają sobie sprawę, że taki stan rzeczy można osiągnąć 
jedynie za pomocą sieci z otwartym interfejsem oraz wbudowanymi narzędziami 
inteligentnymi. Dokładnie takiej jak sieć DreamHack.

DreamHack stanowi pasjonujący przykład zastosowania między innymi dlatego, że 
jest próbą rozwikłania tej samej zagadki, z którą zmaga się wiele firm komercyjnych: 
jak utworzyć wspólną i jednocześnie bezpieczną platformę. 

Dzięki bliźniaczym routerom z serii ASR 9000 firmy Cisco sieć DreamHack LAN 
jest zwykle tworzona w ciągu pięciu 16-godzinnych dni pracy podczas 3000 
roboczogodzin. Następnie jest zarządzana i obsługiwana przy pomocy dostawcy 
usług TeliaSonera w trakcie 3-dniowej imprezy. Na koniec zostaje zdemontowana 
w ciągu 24 godzin, spakowana, a następnie odtransportowana do biura Cisco 
w Amsterdamie, gdzie można bezpiecznie przechować wszystkie elementy na 
następne wydarzenie.

Każdy router z serii ASR 9000 firmy Cisco jest w stanie obsłużyć ruch gier o 
prędkości do 96 Tb/s, który wędruje przez routery Cisco ME 3800X Series Carrier 
Ethernet Switch i 30 przełączników serii Cisco Catalyst® 3750 do przełączników 
serii 450 Cisco Catalyst 2950 i obsługuje 142 w pełni wyposażone stoły do gier 
komputerowych umieszczone w trzech salach w ośrodku Elmia Exhibition Center. 
W sumie ta superszybka, mobilna autostrada internetowa składa się z 42 kilometrów 
kabli, 35 telefonów Unified IP oraz 100 bezprzewodowych punktów dostępu z serii 
Cisco Aironet® 1142.

„Kiedy zamieniliśmy przełączniki na Cisco, niezawodność natychmiast wzrosła i 
nie musieliśmy wymieniać tylu przełączników co poprzednio. Obecnie zauważamy 
problem i od razu go naprawiamy, zwykle przed otrzymaniem powiadomienia. 
Wszystko to jest całkowicie niewidoczne dla graczy”, mówi szef grupy zespołu 
sieciowego DreamHack, Rok Podgrajsek. Podczas konwentu DreamHack można 
również korzystać z wielu funkcji komunikacji głosowej dzięki telefonom Unified IP 
7911G firmy Cisco.

Wyniki
Mimo że na imprezie DreamHack zawsze padają rekordy prędkości i wydajności, 
organizatorzy stawiają sobie dwa razy w roku jeszcze bardziej ambitne 
zadanie i budują infrastrukturę od początku. Takie podejście sprzyja rozwojowi 
innowacyjności. „Zwykle systematycznie inwestujesz w sieć przez 10 lub 15 lat 
i musisz długo żyć z konsekwencjami podjętych decyzji”, mówi Andersson. „Tutaj 
wygląda to zupełnie inaczej. Zawsze wszystko burzymy i wracamy do samego 
początku. Na tym polega magia DreamHack”.

Operacje znacznie uproszczono. Na przykład czas potrzebny do konfiguracji 
450 osobnych przełączników został skrócony z kilku dni do jednej godziny dzięki 
funkcji profilowania wbudowanej w architekturę sieci bez granic firmy Cisco. Po 
rozstawieniu przełączników w sali są one następnie konfigurowane i zarządzane 
zdalnie.

Poprzednio usterka sprzętu eliminowała cały moduł na czas jego konfiguracji 
i okablowania. Obecnie w rzadko spotykanej sytuacji, gdy przełącznik przestaje 
działać, zespół zarządzający siecią dokonuje szybkiej wymiany typu „hot swap”. 
Prawidłowa konfiguracja jest wprowadzana z centralnie przechowywanych 
szablonów i przekazywana bezpośrednio do nowego przełącznika, który jest gotowy 
do pracy w ciągu kilku minut. 
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Urok pracy na stanowisku inżyniera DreamHack polega na podejmowaniu się 
niecodziennych wyzwań, niewykonalnych w zwykłych sieciach korporacyjnych. Firma 
Cisco docenia takie podejście, ponieważ DreamHack ma nieustannie duży wpływ na 
rozwój produktów. „Ważne dla nas jest, aby każda osoba w grupie sieciowej poznała 
technologię tak bardzo, jak to możliwe”, mówi Podgrajsek. „Ponieważ jesteśmy 
w stałym kontakcie z firmą Cisco, członkowie naszego zespołu uczą się nowych 
technologii i zdobywają praktyczne doświadczenie w zakresie obsługi sprzętu”.

Jedno z tych zaawansowanych technologicznie urządzeń, router z serii ASR 
9000 firmy Cisco, zapewniło cyfrowej imprezie większą dostępność urządzeń 
niż kiedykolwiek wcześniej. „Jest to niezwykle niezawodne i łatwe w obsłudze 
urządzenie. Na poprzednich imprezach pojawiały się średnio dwa dłuższe przestoje”, 
mówi Andersson. „Od momentu aktualizacji do platformy ASR 9000 firmy Cisco nie 
mieliśmy dłuższych przestojów. Wydajność jest 100-procentowa”.

Kolejne kroki
Co dalej planują te młode wilki sieciowe? Brane pod uwagę jest ulepszenie łączności 
bezprzewodowej poprzez wprowadzenie urządzeń zdolnych do samodzielnej 
naprawy, takich jak Cisco CleanAir. „Chcemy zautomatyzować tak dużą część 
sieci, jak to możliwe”, mówi Andersson. „Z uwagą przyglądamy się temu, co robi 
firma Cisco w zakresie tworzenia oprogramowania. Dzięki wspólnemu interfejsowi 
programowania aplikacji, który pozwoli wszystko ze sobą połączyć, otwierają się 
zupełnie nowe możliwości”. Innowacja zawsze będzie szła w parze z drużyną 
DreamHack.  

Analiza wdrożenia rozwiązania firmy Cisco u Klienta

„Kiedy przenieśliśmy się 
do Cisco, niezawodność 
natychmiast uległa 
poprawie i nie musieliśmy 
wymieniać tak wielu 
przełączników jak 
poprzednio. Obecnie 
zauważamy problem i od 
razu go naprawiamy, 
zwykle przed otrzymaniem 
powiadomienia. Wszystko 
to jest całkowicie 
niewidoczne dla graczy”.

Rok Podgrajsek
Szef grupy
Zespół DreamHack Network

Więcej informacji
Więcej informacji o architekturze firmy Cisco oraz rozwiązaniach opisanych w tym 
badaniu znajduje się na stronie: www.cisco.com/go/borderless
Dodatkowe informacje na temat zespołu DreamHack dostępne są na stronie 
internetowej www.dreamhack.se

Lista produktów

Routery i przełączniki
•	Routery Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
•	Przełączniki Cisco Catalyst 2950-S i 3750 Series
•	Routery Cisco ME 3800X Series Carrier Ethernet Switch

Komunikacja głosowa i IP
•	Telefon Cisco Unified IP 7911G

Dostęp bezprzewodowy
•	Punkty dostępu sieci bezprzewodowej Cisco Aironet 1142 Series
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