
CD PROJEKT RED

PODSUMOWANIE

Branża

Wielkość organizacji

Wyzwania biznesowe

•  Potrzeba wdrożenia 
wydajniejszej infrastruktury 
sieciowej

Z rozwiązań sprzętowych Dell oraz Dell EMC 
opartych na technologiach Intela korzystają 
m.in. projek
tworzący najgłośniejsze gry studia CD PROJEKT 
RED, takie jak Wiedźmin 3 czy Cyberpunk 2077.

W ramach infrastruktury IT CD PROJEKT RED wykorzystywane
są nie tylko stacje robocze Dell, ale również inne komponenty,
dostarczane przez Dell oraz Dell EMC. Są to m.in. laptopy 
i ultrabooki Dell Latitude, monitory, serwery Dell EMC PowerEdge,
a także rozwiązania z obszaru pamięci masowej.

Ważnym krokiem w kierunku zapewnienia jak najwygodniejszego 
i stabilnego środowiska pracy dla całego zespołu pracującego 
nad grami CD PROJEKT RED była też modernizacja infrastruktury 
sieciowej i przemodelowanie sposobu jej działania. Zmiany miały 
na cel
w ramach organizacji. „W naszej branży wydajność sieci jest 
bardzo istotna. Deweloperzy przynajmniej raz dziennie muszą 
pobrać z centralnego repozytorium aktualne dane potrzebne 
do pracy. Po jej zakończeniu zaś przesyłają do repozytorium 
efekty prac. Z tego samego systemu korzysta nasza farma build 
maszyn. Dlatego opóźnienia wynikające ze zbyt niskiej 
wydajności sieci są niedopuszczalne” – podkreśla Maciej 
Makowski, IT Manager w CD PROJEKT RED.

Produkcja gier wideo

• Ok. 700 pracowników Grupy 
CD PROJEKT na całym świecie

• 583,903 mln zł przychodów 
ze sprzedaży w 2016 r. 
w Grupie CD PROJEKT

• 250,514 mln zł zysku netto 
w 2016 r.

CD PROJEKT RED systematycznie modernizuje swój sprzęt IT,
korzystając m.in. z rozwiązań Dell oraz Dell EMC. Kluczowe
znaczenie ma tutaj zarówno wydajność, jak i stabilność sprzętu,
a także wysoki poziom wsparcia. Przy wykorzystaniu stacji
roboczych, monitorów oraz rozwiązań serwerowych i sieciowych
Dell i Dell EMC tworzone są najpopularniejsze tytuły znanego
polskiego producenta gier. Sprzęt Dell i Dell EMC wykorzystano
m.in. podczas prac nad takimi grami jak Wiedźmin 3: Dziki Gon
(wraz z dodatkami Serca z Kamienia oraz Krew i Wino) oraz
GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana. Obecnie urządzenia Dell
i Dell EMC używane są m.in. na potrzeby prac nad kolejną
produkcją CD PROJEKT RED — Cyberpunk 2077.



ZASTOSOWANE  
ROZWIĄZANIA

•  Przełączniki modułowe: Dell 
EMC Networking C9010  
network director (10 slotów); 
S5000 (konwergentny przełącz-
nik modułowy LAN/SAN)

•  Dell EMC Networking Line Card, 
24x 10GbE (porty SFP+), dla 
urządzenia C9010

•  Dell EMC Networking C1048P 
rapid access node, PoE+,  
48x 1GbE i 2x 10GbE  
(porty SFP+)

W ramach wprowadzonych w połowie 2016 roku zmian zdecydo-
wano o zbudowaniu sieci w oparciu o rozwijaną przez Dell EMC 
koncepcję „One Network”. Idea ta zakłada budowę sieci przy 
wykorzystaniu wydajnych, skalowalnych, centralnych rozwią-
zań. W CD PROJEKT RED wykorzystano modułowy przełącznik 

administracyjną, ale także zapewnia niezbędną nadmiarowość 
infrastruktury i umożliwia łatwą rozbudowę. Do infrastruktury 
sieciowej CD PROJEKT RED włączono również wysokowydajne, 
konwergentne i skalowalne  urządzenia Dell EMC Networking 
S5000, które w jednym rozwiązaniu łączą technologie sieci LAN 
oraz FC. Moduł odpowiedzialny za logikę funkcjonowania sieci 
wykorzystuje rozwiązania sprzętowe Intela. Zastosowana archi-
tektura pozwoliła na ujednolicenie sieci i zapewnienie odpowied-
niej nadmiarowości infrastruktury na wypadek awarii poszcze-
gólnych elementów. Duże znaczenie dla zapewnienia ciągłości 
działania i możliwości rozwoju infrastruktury ma nadmiarowość 
i modułowa budowa przełącznika.

„Wykorzystu jemy centralny przełącznik modułowy Dell EMC, 
który zapewnia nam wysoką dostępność, a jednocześnie moż-
liwość łatwej rozbudowy i obsługi wyższych przepustowości. 
Dodatkową wartością jest unifikacja środowiska, która wpływa 
na niezawodność i przewidywalność działania warstwy siecio-
wej” – dodaje Maciej Makowski.

Dzięki kompleksowej ofercie Dell oraz Dell EMC duże organizacje 
mogą oprzeć niemal całą infrastrukturę informatyczną na rozwią-
zaniach jednego dostawcy. Dotyczy to urządzeń PC, serwerów, 
pamięci masowej, rozwiązań sieciowych i do backupu, wirtuali-
zacji czy chmury obliczeniowej, a także oprogramowania i usług. 
Ofertę Dell oraz Dell EMC uzupełniają rozwiązania oferowane 

-
nemu dostawcy daje gwarancję kompatybilności, łatwości rozbu-
dowy i zarządzania, a także najwyższego poziomu wsparcia.

EFEKTY I KORZYŚCI

•  Większa niezawodność  
środowiska IT

•  Ograniczenie przestojów  
w pracy

•  Skalowalna i wydajna  
architektura sieciowa
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KONTAKT

Więcej informacji o tym, jak 
produkty, usługi i rozwiązania 
Dell oraz Dell EMC pomagają 
sprostać wyzwaniom 
biznesowym i informatycznym 

jest u przedstawicieli i partnerów 
Dell oraz Dell EMC, a także na 
stronach www.dell.com/pl  
i www.dellemc.com/pl-pl/.
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