
SAMENVATTING Uitdaging
Het woord ‘uniek’ wordt schromelijk misbruikt, maar in het geval van DreamHack is er 
geen ander woord dat zelfs maar in de buurt komt. DreamHack, het grootste digitale 
festival en LAN-party ter wereld1, biedt uitdagingen op het gebied van netwerkverkeer en 
bring-your-own-device (BYOD) die zelfs de meest ervaren CIO 's nachts wakker doen 
liggen. Niet dat de bezoekers zich zorgen maken of ze wel genoeg slaap krijgen. Voor 
degenen die DreamHack bezoeken draait het evenement om de ultieme adrenalinekick.

Twee keer per jaar strijken meer dan 20.000 gamers, programmeurs en ontwerpers 
neer in de Zweedse stad Jönköping voor het driedaagse evenement. Velen willen 
hun persoonlijke apparatuur en in sommige gevallen servers aansluiten. Zo worden 
de grenzen van het speciaal voor dit doel gebouwde DreamHack-netwerk getest 
terwijl de deelnemers een enorme hoeveelheid multimedia-inhoud verzenden, 
downloaden en delen. 

Het evenement is plug-and-play in het kwadraat. Dit wordt mogelijk gemaakt door 
een LAN die onder normale omstandigheden 10 Gbps gebruikt, maar dat op het 
uiterste wordt belast tot een vernietigende 40 Gbps. De sfeer in de controleruimte 
van het netwerk voelt surrealistisch. Op het hoogtepunt van het online-evenement 
kunnen de verkeerspatronen gemakkelijk worden aangezien voor een denial of 
service-aanval, zo veel verkeer wordt er gegenereerd. 

DreamHack is aan het begin van de jaren 90 ontstaan uit een groep schoolvrienden. 
In 2011 werd het ongelofelijke aantal van 13.292 verbonden apparaten geregistreerd 
en werd het wereldrecord voor snelste internetverbinding verbroken toen een koppeling 
tussen TeliaSonera en DreamHack de snelheidsbarrière van 120 Gbps doorbrak. 
Tegenwoordig is DreamHack zeer welvarend en wordt het internationaal erkend voor 
het verleggen van de grenzen op het gebied van technologische en digitale creativiteit.

Achter deze constante zoektocht naar nog hogere snelheden en prestaties staat een 
30-koppig engineeringteam, ondersteund door een handjevol zorgvuldig gekozen 
technologiepartners. In 2006 werd Cisco voor de LAN-party uitgenodigd als nieuwe 
netwerkprovider. “Er bestaat geen permanente netwerkinfrastructuur op de locatie”, legt 
Karl Andersson, teamleider van DreamHack Network uit. “Het komt erop neer dat we 
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Uitdaging

•	Volgende evenement nog groter, 
beter, veiliger en sneller maken en 
tegelijkertijd de gaming-ervaring nog 
verder verbeteren

Oplossing

•	Cisco Borderless Network, speciaal 
ontwikkeld voor het bieden van de 
meest uitdagende bandbreedtes in 
een ultieme bring-your-own-device-
omgeving

Resultaten

•	Terwijl 20.000 netwerkgebruikers bezig 
zijn het wereldrecord dataverkeer te 
genereren, is de infrastructuur toch 
veel eenvoudiger te beheren

•	Een ongekend betrouwbaarheidsniveau, 
met switchconfiguratie verkort van 
enkele dagen naar minder dan één uur

•	Zeer geavanceerd platform stimuleert 
continue innovatie door halfjaarlijkse 
rebuilds
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“Sinds onze upgrade naar de 
Cisco ASR 9000 hebben we 
geen grote storingen meer 
gehad. De prestaties waren 
100 procent.”

Karl Andersson
Teamleider
DreamHack Network
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elke zes maanden op een greenfield-locatie mogen bouwen. Het proces wordt elk jaar 
meer gestroomlijnd dankzij de nieuwe ontwikkelingen in de Cisco Borderless Network-
architectuur.”

Oplossing
Het plannen voor de zomer- en winterevenementen begint twee maanden van 
tevoren. Elke twee weken vinden er virtuele vergaderingen plaats en onderzoekt het 
team ideeën ter verbetering van de vorige incarnatie van het netwerk. “We gaan om 
de tafel zitten met Cisco en beginnen met een leeg vel papier”, vertelt Andersson. 
“Zo kunnen we de problemen bespreken die zich voordeden tijdens het vorige 
evenement en onszelf steeds verder uitdagen om beter en sneller te worden.” 

Steeds vaker richten deze discussies zich op de visie van Cisco® van het 'Internet 
of Everything' (het samenbrengen van mensen, apparaten, applicaties, informatie 
en processen), waarbij connectiviteit relevanter en krachtiger dan ooit is. En uit die 
gesprekken blijkt steeds duidelijker dat dit alleen kan worden gerealiseerd door 
middel van netwerken met open interfaces en ingebouwde intelligentie. Eigenlijk 
precies zoals DreamHack.

DreamHack vormt daarom een fascinerend praktijkvoorbeeld, niet in het minst omdat 
het worstelt met hetzelfde vraagstuk als veel commerciële organisaties: Hoe kan ik 
een zeer interactief samenwerkingsplatform creëren dat ook veilig is? 

De DreamHack-LAN wordt opgebouwd in vijf dagen van 16 uur met ongeveer 3000 
manuren aan inspanning, met dubbele Cisco ASR 9000 Series Routers als de kern van 
het netwerk. Het netwerk wordt vervolgens gedurende het driedaagse festival beheerd 
en ondersteund met de hulp van serviceprovider TeliaSonera. En ten slotte wordt het 
geheel in 24 uur afgebroken, ingepakt en teruggevlogen naar het Cisco-kantoor in 
Amsterdam, waar de onderdelen veilig worden opgeslagen voor de volgende keer.

Elke Cisco ASR 9000 Series Router kan tot maximaal 96 Tbps aan gameverkeer 
verwerken, dat via Cisco ME 3800X Series Carrier Ethernet Switch Routers en 
30 Cisco Catalyst® 3750 Series Switches wordt verzonden naar 450 Cisco 
Catalyst 2950 Series Switches die 142 high-powered gaming-tafels bedienen, 
verspreid over drie hallen in het Elmia Exhibition Center. Deze supersnelle mobiele 
internetsnelweg bestaat in totaal uit 42 km aan kabels, 35 Unified IP Phones en 100 
Cisco Aironet® 1142 Series Wireless Access Points.

“Vanaf het moment dat we zijn overgestapt op tafelswitches van Cisco”, aldus Rok 
Podgrajsek, groepsleider van het DreamHack-netwerkteam, “is de betrouwbaarheid 
direct verbeterd en sindsdien hebben we veel minder switches hoeven vervangen 
dan voorheen. Nu zien we een probleem en lossen we het op, vaak nog voordat we 
een melding ontvangen. En alles is volledig onzichtbaar voor de spelers.” Tot slot kan 
DreamHack ook profiteren van zeer uitgebreide spraakcommunicatie met de Cisco 
Unified IP Phone 7911G.

Resultaten
Hoewel DreamHack altijd heeft geprobeerd de grenzen van snelheid en capaciteit te 
verleggen, heeft het twee keer per jaar de uitgelezen kans om een stap terug te doen 
en de infrastructuur helemaal opnieuw te ontwikkelen. Dit heeft vervolgens geleid tot een 
zeer stabiele stroom van innovatie. “Doorgaans investeert men voor 10 of 15 jaar in een 
netwerk en moeten de resultaten van die beslissingen voor een langere periode voor 
lief worden genomen”, vertelt Andersson. “Hier is het precies het tegenovergestelde. Wij 
gooien altijd alles aan de kant en gaan terug naar af. Dat is de magie van DreamHack.”

De operationele activiteiten zijn enorm vereenvoudigd. Bijvoorbeeld de tijd die nodig 
is om de 450 afzonderlijke tafelswitches te configureren is verkort van enkele dagen 
tot slechts één uur, dankzij de ingebouwde profileringsmogelijkheden van de Cisco 
Borderless Network-architectuur en de software die intern door het DreamHack-
netwerkteam is ontwikkeld. Nadat de switches eenmaal in de hallen zijn neergezet, 
worden ze op afstand geconfigureerd en beheerd.
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Vroeger zou een storing ervoor hebben gezorgd dat de tafel inactief zou zijn terwijl de 
vervangende hardware werd geconfigureerd en aangesloten. Nu voert het netwerkteam 
eenvoudig een hot swap uit (als er al een storing optreedt in een switch). De juiste 
configuratie wordt vanuit een centraal opgeslagen sjabloon geladen en direct naar de 
nieuwe switch verzonden, die binnen enkele minuten weer kan worden gebruikt. 

Dat maakt het beroep van DreamHack-engineer zo aantrekkelijk: dingen 
kunnen doen die ondenkbaar zouden zijn in een typisch bedrijfsnetwerk. En dit 
wordt door Cisco van harte toegejuicht omdat DreamHack met betrekking tot 
productontwikkeling voortdurend nieuwe richtingen inslaat. “Het is heel belangrijk 
voor ons dat iedereen in de netwerkgroep zo dicht mogelijk met de technologie 
in aanraking komt”, legt Podgrajsek uit. “En omdat we in constante dialoog staan 
met Cisco, leren onze teamleden alles over nieuwe technologieën en kunnen ze 
profiteren van een zeer praktische ervaring met de apparatuur.”

Een van die nieuwe ontwikkelingen, de Cisco ASR 9000 Series Router, heeft gezorgd 
voor een grotere uptime tijdens het digitale festival dan ooit tevoren. “Het is zeer 
betrouwbaar en eenvoudig te beheren. In het verleden ondervonden we gemiddeld 
twee grote storingen”, licht Andersson toe. “Sinds onze upgrade naar de Cisco ASR 
9000 hebben we geen grote storingen meer gehad. De prestaties waren 100 procent.”

Volgende stappen
Wat staat er verder te gebeuren bij deze ambitieuze netwerkengineers? Er wordt onder 
andere overwogen om de draadloze connectiviteit te verbeteren door zelfherstellende 
technologieën zoals Cisco CleanAir te introduceren. “We streven ernaar om zo veel 
mogelijk van het netwerk te automatiseren”, vertelt Andersson. “We houden nauwgezet in 
de gaten wat Cisco allemaal doet op het gebied van softwareontwikkeling. Bijvoorbeeld 
één application programming interface die alles met elkaar verbindt biedt een hele 
nieuwe wereld aan mogelijkheden.” Innovatie staat nooit stil voor het DreamHack-team.  
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“Vanaf het moment dat we 
zijn overgestapt op Cisco is 
de betrouwbaarheid direct 
verbeterd en sindsdien 
hebben we veel minder 
switches hoeven vervangen 
dan voorheen. Nu zien we 
een probleem en lossen 
we het op, vaak nog 
voordat we een melding 
ontvangen. En alles is 
volledig onzichtbaar voor de 
spelers.”

Rok Podgrajsek
Groepsleider
DreamHack Core Network Team

Meer informatie
Voor meer informatie over de architecturen en oplossingen van Cisco die in deze 
casestudy worden beschreven, gaat u naar: www.cisco.com/go/borderless
Voor meer informatie over DreamHack gaat u naar: www.dreamhack.se

Productlijst

Routing en switching
•	Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Routers
•	Cisco Catalyst 2950 en 3750 Series Switches
•	Cisco ME 3800X Series Carrier Ethernet Switch Routers

Spraak- en IP-communicatie
•	Cisco Unified IP Phone 7911G

WLAN
•	Cisco Aironet 1142 Series Wireless Access Points
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