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Icebreaker 
Icebreaker	  är	  ett	  ”minispel”	  som	  handlar	  om	  att	  
försöka	  knäcka	  försvarade	  IT-‐system	  –	  att	  göra	  
cyberkrigföring,	  cracking	  	  med	  mera	  till	  ett	  
spelbart	  och	  förhoppningsvis	  underhållande	  
moment	  vid	  sidan	  om	  det	  övriga	  spelet.	  Det	  är	  
inte	  gjort	  för	  något	  speciellt	  rollspel,	  utan	  
tanken	  är	  att	  det	  ska	  kunna	  fungera	  ihop	  med	  i	  
stort	  sett	  vilka	  andra	  regler	  som	  helst.	  	  

Vad	  som	  behövs	  
Spelledaren	  behöver	  göra	  en	  karta	  som	  
symboliserar	  nätverket	  (se	  ”Nätverkskartor”)	  
och	  fungerar	  som	  spelplan.	  Tre	  tärningar	  av	  
lämplig	  sort	  behövs.	  Sorten	  kan	  anpassas	  till	  vad	  
som	  passar	  bäst	  med	  det	  spel	  som	  spelas.	  
Annars	  rekommenderas	  T6:or,	  där	  1-‐3	  
representerar	  misslyckat	  och	  4-‐6	  lyckat	  resultat.	  

	  	  	  Dessutom	  behövs	  ett	  antal	  marker	  eller	  
liknande	  i	  olika	  färger,	  för	  att	  symbolisera	  
spelarens	  och	  nätverksförsvarets	  olika	  rörelser	  
och	  handlingar	  på	  kartan.	  	  

Spelaren	  
I	  Icebreaker	  beskrivs	  spelarens	  avatar	  genom	  
tre	  egenskaper:	  Speed,	  Redundancy	  och	  
Crunch.	  Värdet	  på	  dessa	  egenskaper	  motsvarar	  
både	  färdigheter	  och	  tillgång	  till	  specialiserad	  
hård-‐	  och	  mjukvara.	  	  

	  	  	  Spelledaren	  får	  bedöma	  hur	  rollpersons-‐
egenskaper	  respektive	  tillgångar	  i	  grundspelet	  
ska	  översättas	  till	  avatarvärden	  i	  Icebreaker.	  	  

v	  Speed	   	   1-‐3	  

v	  Redundancy	   1-‐3	  

v	  Crunch	   	   1-‐3	  

Speed	  beskriver	  hårdvarans	  beräknings-‐
hastighet	  (”CPU	  clock	  speed”).	  I	  praktiken	  
bestämmer	  det	  hur	  många	  steg	  på	  kartan	  som	  
spelarens	  avatar(-‐er)	  kan	  ta	  varje	  runda.	  	  

Redundancy	  är	  spelarens	  tillgång	  till	  ”extra”	  
hårdvara.	  Med	  högre	  redundancy,	  kan	  spelaren	  
ha	  flera	  avatarer	  parallellt	  (det	  samma	  som	  att	  
utföra	  flera	  handlingar	  parallellt	  varje	  runda.)	  	  

Crunch	  är	  själva	  styrkan	  i	  spelarens	  hård-‐	  och	  
mjukvara.	  Det	  avgör	  t.ex.	  hur	  många	  tärningar	  
spelaren	  slår	  för	  att	  övervinna	  motstånd.	  	  

Nätverkskartor	  
För	  att	  symbolisera	  nätverket,	  ritar	  SL	  en	  karta,	  
som	  används	  som	  spelplan	  för	  att	  spela	  ut	  
angreppet.	  Nätverkskartan	  består	  av	  noder	  och	  
förbindelser	  mellan	  noder,	  som	  grovt	  sett	  
formar	  ett	  rutnät.	  	  

	  	  	  Noderna	  kan	  vara	  rena	  kommunikations-‐
noder	  (routrar	  eller	  bara	  noder),	  subsystem	  
som	  innehåller	  värdefull	  information	  (servrar).	  
Portar	  kan	  vara	  skyddade	  av	  försvars-‐
programvara	  (”Ice”).	  Noderna	  kan	  också	  
representera	  CPU-‐kluster	  som	  sköter	  större	  
beräkningar	  i	  nätverket.	  Någonstans	  i	  nätverket	  
finns	  också	  en	  ”Security	  core”	  (utgångspunkt	  
för	  försvarsprogram).	  

	  
Noder	  och	  förbindelser.	  Från	  vänster:	  Portar,	  
servrar,	  CPU-‐kluster,	  vanliga	  noder.	  Vid	  D4:	  
Security	  core.	  Portarna	  är	  i	  ordning	  ovanifrån	  
öppen	  (styrka	  0),	  brandvägg	  (styrka	  1),	  
försvarad	  (styrka	  2)	  och	  tungt	  försvarad,	  s.k.	  	  
”black	  ice”	  (styrka	  3).	  	  	  

	  	  	  I	  ett	  typiskt	  närverk	  är	  inte	  alla	  noder	  
förbundna	  med	  varandra,	  utan	  2-‐3	  riktningar	  är	  
förbundna	  med	  andra	  noder.	  Det	  avspeglar	  
nätverkets	  fysiska	  arkitektur.	  	  
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Exempel	  på	  nätverkskarta	  
(Nätverkets	  Security	  core	  syns	  inte	  på	  bilden.)	  	  

	  
Nätverkets	  portar	  utåt	  (kolumn	  A	  och	  rad	  6)	  är	  
försvarade.	  (En	  genomsnittlig	  styrka	  för	  medel-‐
stora	  företag	  och	  organisationer.)	  Subnätet	  med	  
två	  servar	  (C3,	  C4)	  omgärdas	  av	  brandväggar	  
mot	  resten	  av	  nätverket	  (C2	  och	  C5).	  
Gissningsvis	  finns	  någon	  värdefull	  information	  
skyddad	  bakom	  dessa.	  	  

	  	  	  Beroende	  på	  spelarens	  redundancy	  kan	  ett	  
angrepp	  läggas	  upp	  på	  olika	  sätt.	  Med	  1	  i	  
redundancy	  går	  spelaren	  förmodligen	  rakt	  på	  
sak.	  Intrånget	  sker	  via	  porten	  C6,	  därefter	  via	  C5	  
och	  –	  förhoppningsvis	  –	  in	  till	  servrarna	  innan	  
nätverkskärnan	  hinner	  komma	  ifatt	  med	  
motdrag.	  En	  spelare	  med	  högre	  redundancy	  
planerar	  antagligen	  för	  simultana	  angrepp	  via	  
C6,	  A2	  och	  A5	  för	  att	  ha	  reservvägar	  till	  
subnätet,	  även	  om	  dessa	  tar	  längre	  tid.	  	  

Spelarens	  handlingar	  	  
En	  spelare	  kan	  ha	  så	  många	  avatarer	  igång	  som	  
värdet	  i	  redundancy	  (1,	  2	  eller	  3).	  Varje	  avatar	  
kan	  utföra	  en	  eller	  flera	  handlingar,	  upp	  till	  
redundancy.	  En	  handling	  kan	  innebära	  att	  ta	  upp	  
till	  så	  många	  steg	  som	  spelarens	  värde	  i	  speed.	  
Spelaren	  kan	  välja	  att	  gå	  färre	  steg.	  	  

	  	  	  Om	  en	  avatar	  kommer	  till	  en	  port,	  måste	  den	  
stanna	  där.	  Nästa	  runda	  slår	  spelaren	  lika	  många	  
tärningar	  som	  värdet	  i	  crunch.	  För	  att	  bryta	  
portens	  försvar	  krävs	  lika	  många	  lyckade	  

tärningar	  som	  portens	  styrka.	  Lyckas	  det,	  kan	  
avataren	  passera.	  Annars	  måste	  den	  stå	  kvar	  och	  
får	  försöka	  igen	  nästa	  runda	  eller	  flytta	  tillbaka	  i	  
samma	  riktning	  som	  den	  kom	  från.	  (En	  öppen	  
port	  passeras	  automatiskt	  rundan	  efter.)	  

	  	  	  Om	  en	  avatar	  hamnar	  på	  en	  server	  eller	  ett	  
CPU-‐kluster,	  kan	  spelaren	  välja	  att	  stanna	  där	  
och	  slå	  för	  crunch	  i	  syfte	  att	  stjäla	  information	  
(server)	  eller	  använda	  CPU-‐klustret	  för	  att	  
plantera	  virus,	  tunnla	  eller	  liknande	  
handlingar	  (se	  nedan).	  	  

	  	  	  Avatarens	  väg	  bör	  markeras	  genom	  att	  lägga	  
ut	  färgade	  markörer	  eller	  liknande.	  Observera	  
att	  markörerna	  bör	  ligga	  kvar,	  så	  att	  spelaren	  för	  
varje	  avatar	  hela	  tiden	  kan	  spåra	  en	  obruten	  väg	  
längs	  minst	  en	  förbindelse,	  till	  en	  plats	  utanför	  
nätverket.	  (Se	  dock	  att	  tunnla,	  nedan.)	  En	  avatar	  
kan	  inte	  röra	  sig	  autonomt.	  	  Om	  förbindelsen	  
bryts,	  blir	  den	  avataren	  vilande	  till	  dess	  spelaren	  
eventuellt	  kan	  återknyta	  en	  linje	  genom	  en	  
annan	  attack.	  Observera	  att	  en	  vilande	  avatar	  
fortfarande	  ”tar	  upp”	  redundancy.	  

	  	  	  En	  avatars	  väg	  räknas	  från	  den	  senast	  
passerade	  noden.	  Spelaren	  kan	  dock	  välja	  att	  gå	  
baklänges,	  om	  vägen	  inte	  längre	  är	  framkomlig.	  	  

	  
Exempel:	  Spelaren	  HALiBots	  avatar	  (grön)	  har	  
angripit	  via	  den	  försvarade	  porten	  A2	  som	  
överkoms	  runda	  1.	  Nästa	  runda	  gick	  HALiBot	  två	  
steg	  (speed	  2)	  till	  brandväggen	  C2	  och	  slog	  2,	  4	  
och	  5	  (crunch	  3)	  dvs.	  två	  lyckade	  resultat.	  I	  slutet	  
av	  runda	  två	  tvingade	  dock	  NetDef	  serven	  C3	  att	  
göra	  en	  security	  reboot	  (gul).	  Under	  runda	  tre	  
kan	  HALiBot	  nu	  välja	  att	  vänta,	  gå	  via	  D2	  (t.ex.	  
till	  klustret	  D3)	  eller	  att	  backa	  ett	  steg	  och	  gå	  till	  
rad	  1	  via	  B2.	  Eftersom	  HALiBot	  har	  redundancy	  
1,	  har	  hen	  bara	  en	  handling	  per	  runda.	  
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En	  spelare	  med	  mer	  än	  1	  i	  redundancy	  kan	  
välja	  att	  antingen	  utföra	  två	  handlingar	  i	  följd	  
med	  samma	  avatar	  eller	  att	  angripa	  via	  mer	  än	  
en	  punkt	  i	  nätverket	  (mer	  än	  en	  avatar)	  
samtidigt.	  Spelaren	  väljer	  i	  vilken	  ordning	  
avatarerna	  handlar.	  En	  påbörjad	  handling	  måste	  
avslutas	  innan	  nästa	  påbörjas.	  Även	  om	  spelaren	  
valt	  att	  använda	  mer	  än	  en	  avatar,	  kan	  hen	  
senare	  välja	  att	  utföra	  flera	  handlingar	  i	  följd	  
med	  en	  avatar.	  (Något	  annan	  avatar	  måste	  då	  
vara	  vilande	  den	  rundan.)	  	  

F v E	  

Nätverksförsvaret	  (NetDef)	  
Ett	  företagsnätverk	  innehåller	  självklart	  ett	  
försvar–	  Network	  Defence	  (NetDef)	  –	  som	  
förslagsvis	  spelas	  av	  spelledaren.	  	  

	  	  	  NetDef	  aktiveras	  när	  spelaren	  har	  kommit	  in	  i	  
nätverket.	  Alltså	  rundan	  efter	  att	  spelaren	  har	  
forcerat	  minst	  en	  port	  och	  börjat	  röra	  sig	  i	  
nätverket.	  	  

	  	  	  NetDef	  har	  precis	  som	  en	  spelare	  värden	  för	  
Speed,	  Redundancy	  och	  Crunch.	  Dessa	  fyller	  i	  
huvudsak	  liknande	  funktioner	  som	  för	  spelaren.	  
NetDef	  fungerar	  dock	  lite	  annorlunda.	  NetDef	  
har	  vanligen	  värden	  från	  1	  till	  3,	  utom	  om	  det	  
sköts	  av	  en	  AI,	  då	  värdet	  kan	  vara	  betydligt	  
högre.	  (Se	  avsnittet	  Artificiell	  intelligens	  nedan.)	  

Sentinel	  
NetDef	  har	  en	  Sentinel,	  en	  semiautonom	  
programvara	  liknande	  en	  spelares	  avatar,	  som	  
rör	  sig	  i	  nätverket	  på	  liknande	  sätt	  som	  spelaren	  
(speed	  avgör	  antal	  steg	  per	  runda).	  En	  sentinel	  
utgår	  alltid	  från	  nätverkets	  Security	  core.	  Alla	  
noder	  som	  inte	  kontrolleras	  av	  spelaren,	  
kontrolleras	  automatiskt	  av	  nätverket	  och	  
NetDef	  kan	  använda	  vilka	  som	  helst	  av	  dem	  för	  
att	  räkna	  en	  förbindelse	  tillbaka	  till	  Security	  
core.	  Om	  sentinelen	  inringas	  och	  inte	  kan	  dra	  en	  
sådan	  linje	  till	  Security	  core	  utan	  att	  passera	  en	  
spelar-‐kontrollerad	  nod,	  får	  den	  röra	  sig	  
autonomt.	  Den	  får	  då	  -‐1	  i	  crunch.	  	  

	  	  	  En	  inringad	  sentinel	  kan	  välja	  att	  återgå	  till	  
Security	  core.	  Spelaren	  slår	  då	  sitt	  crunch	  antal	  
tärningar	  och	  DefNets	  sentinel	  måste	  stå	  över	  så	  
många	  rundor	  som	  antalet	  lyckade	  tärningar.	  	  

	  	  	  En	  sentinel	  kan	  återta	  kontrollen	  över	  en	  nod	  
som	  spelaren	  kontrollerar	  (som	  har	  spelarens	  
markör).	  DefNet	  flyttar	  sin	  sentinel	  till	  noden	  

och	  slår	  sitt	  crunch	  antal	  tärningar.	  Antalet	  
lyckade	  tärningar	  måste	  vara	  högre	  än	  spelarens	  
crunch	  för	  att	  återta	  kontrollen.	  Om	  avatarens	  
enda	  väg	  till	  en	  säker	  plats	  utanför	  nätverket	  
drmed	  bryts,	  blir	  avataren	  vilande	  till	  dess	  
spelaren	  eventuellt	  kan	  återknyta	  en	  obruten	  
linje	  genom	  en	  annan	  avatar.	  	  

Sentinel	  vs	  avatar	  
Om	  sentinel	  och	  hamnar	  på	  samma	  nod	  som	  en	  
avatar,	  slår	  både	  spelaren	  och	  DefNet	  sitt	  antal	  
crunch-‐tärningar.	  Den	  som	  slår	  lägst	  antal	  
lyckade	  slag,	  flyttar	  tillbaka	  till	  sin	  utgångspunkt.	  
(Sentinel	  till	  security	  core,	  spelaren	  till	  den	  port	  
som	  angreppet	  startade	  vid,	  eller	  senaste	  
tunnlade	  CPU-‐kluster)	  och	  börjar	  nästa	  runda	  
därifrån.	  Om	  spelaren	  förlorade,	  tas	  också	  
spelarmarkören	  bort	  från	  den	  sista	  noden.	  
(NetDef	  återtar	  kontrollen.).	  	  

Security	  reboot	  
Utöver	  att	  manövrera	  sentinel	  kan	  NetDef	  varje	  
runda	  tvinga	  lika	  många	  noder,	  CPU-‐kluster	  
eller	  servrar	  (men	  ej	  portar)	  att	  genomföra	  en	  
Security	  reboot,	  som	  värdet	  i	  redundancy.	  	  

	  	  	  En	  security	  reboot	  tar	  vanligen	  en	  runda	  (om	  
det	  inte	  krävs	  fler,	  för	  att	  bli	  av	  med	  virus,	  se	  
nedan).	  Under	  den	  rundan	  kan	  varken	  spelaren	  
eller	  DefNet	  flytta	  till	  den	  nod	  som	  rebootas.	  En	  
security	  reboot	  kan	  inte	  utföras	  på	  samma	  nod	  
et.c.	  två	  gånger	  i	  följd.	  	  

	  	  	  NetDef	  kan	  inte	  genomföra	  en	  security	  reboot	  
på	  en	  nod	  som	  spelaren	  kontrollerar	  (dvs.	  är	  
markerad	  med	  spelarens	  markörer)	  utan	  att	  
först	  återta	  kontrollen	  (se	  ovan).	  

	  
Exempel:	  Sentinel	  (röd)	  angriper	  en	  av	  spelaren	  
kontrollerad	  port.	  Om	  spelaren	  har	  planterat	  en	  
trojan	  (se	  nedan),	  slår	  den	  till	  mot	  sentinel.	  
Annars	  slår	  DefNet	  för	  att	  se	  om	  sentinel	  lyckas	  
skära	  av	  avatarens	  väg.	  	  

NetDef	  vinstvillkor	  
Om	  NetDef	  under	  en	  runda	  lyckas	  tvinga	  alla	  
avatarer	  att	  vara	  vilande,	  genom	  att	  skära	  av	  
förbindelser	  och/eller	  blockera	  samtliga	  
framkomliga	  vägar	  med	  security	  reboots,	  så	  har	  
spelaren	  misslyckats	  och	  angreppet	  stoppats.	  	  
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Spelarens	  mål	  
Väl	  inne	  i	  nätverket,	  söker	  spelaren	  efter	  sitt	  
mål.	  Det	  kan	  vara	  ett	  specifikt	  mål,	  t.ex.	  att	  
komma	  över	  viss	  information	  om	  ett	  speciellt	  
uppdrag.	  Spelaren	  kan	  veta	  vilken	  (eller	  vilka)	  
servrar	  detta	  finns	  lagrat	  på	  eller	  behöva	  leta	  i	  
blindo.	  	  Ett	  annat	  mål	  kanske	  är	  att	  gå	  till	  ett	  
specifikt	  serverkluster	  och	  avbryta	  (eller	  
påverka)	  en	  viss	  körning	  som	  utförs	  där.	  Det	  kan	  
också	  vara	  ett	  ospecificerat	  mål.	  Till	  exempel	  att	  
spana	  på	  en	  organisation	  och	  ta	  reda	  på	  dess	  
hemligheter	  i	  största	  allmänhet.	  

	  	  	  De	  flesta	  mål	  avgörs	  genom	  att	  en	  avatar	  
kommer	  till	  rätt	  position	  och	  slår	  ett	  crunch-‐
slag.	  Med	  ett	  specifikt	  mål	  (t.ex.	  information	  som	  
bara	  kan	  hämtas	  på	  en	  bestämd	  plats),	  bör	  det	  
oftast	  räcka	  med	  att	  ta	  sig	  dit	  och	  få	  minst	  en	  
lyckad	  tärning.	  Med	  ett	  mindre	  specifikt	  mål	  bör	  
spelledaren	  i	  förväg	  förbereda	  lämpliga	  
”snuttar”	  av	  information	  att	  dela	  ut,	  beroende	  på	  
hur	  många	  lyckade	  tärningar	  som	  spelaren	  slår	  
för	  varje	  server.	  (Ju	  fler	  lyckade	  slag,	  desto	  
bättre	  resultat.)	  

Spelarens	  vinstvillkor	  
I	  vanliga	  fall	  bör	  spelaren	  kunna	  välja	  att	  
avbryta	  intrånget	  omedelbart,	  när	  hen	  nått	  sitt	  
önskade	  mål.	  	  

	  	  	  En	  möjlig	  variant	  är	  dock	  att	  spelaren	  måste	  
sopa	  igen	  sina	  spår	  lika	  omsorgsfullt	  som	  
intrånget.	  Det	  sker	  genom	  att	  spelaren	  får	  backa	  
avataren/avatarerna	  (plocka	  bort	  markörerna)	  
på	  samma	  sätt	  som	  när	  hen	  tog	  sig	  in.	  Eventuella	  
avskurna,	  vilande	  avatarer	  måste	  då	  först	  
återförenas	  med,	  innan	  dess	  markörer	  kan	  
plockas	  bort.	  (Man	  kan	  dock	  lämna	  planterade	  
virus	  och	  trojaner	  –	  de	  antas	  använda	  anonym	  
kod.)	  	  

	  	  	  Spelledaren	  får	  avgöra	  vilka	  komplikationer	  
som	  inträffar	  i	  grundspelet,	  om	  en	  sådan	  reträtt	  
misslyckas	  med	  att	  eliminera	  alla	  utlagda	  
markörer.	  (Om	  spelarna	  blir	  spårade	  t.ex.)	  

Flera	  spelare,	  flera	  security	  cores	  
Räder	  kan	  naturligtvis	  tänkas	  involvera	  flera	  
spelare	  samtidigt.	  (Vilka	  som	  kan	  delta,	  får	  
bestämmas	  av	  förutsättningarna	  i	  grundspelet.)	  
Om	  flera	  spelare	  ska	  samverka	  (dvs.	  kunna	  tala	  
med	  varandra	  om	  vilka	  handlingar	  som	  bör	  
utföras,	  vid	  sidan	  om	  spelet)	  kan	  det	  vara	  rimligt	  
att	  dessa	  måste	  offra	  ett	  i	  redundancy	  för	  att	  
kunna	  hålla	  en	  kommunikationskanal	  öppen.	  

(Spel-‐ledaren	  får	  avgöra	  förutsättningarna.)	  	  

	  	  	  En	  räd	  kan	  också	  göras	  mot	  större	  nätverk,	  
indelat	  i	  underzoner.	  (Avgränsat	  med	  portar,	  
oftast	  öppna	  eller	  brandväggar).	  I	  sådana	  
större	  nätverk	  kan	  det	  finnas	  en	  security	  core	  i	  
varje	  zon.	  Varje	  security	  core	  är	  då	  begränsad	  
att	  uppträda	  inom	  sin	  zon	  med	  både	  sentinel	  och	  	  
reboots..	  

F v E	  

Andra	  handlingar	  	  
På	  väg	  genom	  nätverket	  kan	  en	  spelare	  ha	  
möjlighet	  att	  utföra	  ett	  antal	  olika	  motdrag	  för	  
att	  försvåra	  för	  NetDef.	  	  

	  	  	  Spelledaren	  får	  avgöra	  om	  dessa	  handlingar	  
kräver	  att	  spelarna	  i	  grundspelet	  har	  till	  
exempel	  vissa	  färdigheter,	  tillgång	  till	  specifik	  
teknologi	  eller	  andra	  liknande	  villkor.	  

Plantera	  virus	  
En	  spelare	  planterar	  virus	  för	  att	  tvinga	  
nätverkets	  försvarsprogram	  att	  avdela	  resurser	  
som	  det	  annars	  skulle	  använda	  för	  att	  stoppa	  
intrånget.	  	  

	  	  	  Virus	  kan	  planteras	  i	  CPU-‐kluster	  eller	  
servrar.	  När	  en	  avatar	  kommer	  till	  något	  av	  
dessa,	  stannar	  den	  där	  och	  slår	  det	  antal	  
tärningar	  som	  motsvarar	  värdet	  i	  crunch.	  
Rundan	  efter	  går	  spelaren	  vidare	  och	  viruset	  
börjar	  då	  verka	  (markera	  virusinfekterade	  
servrar	  eller	  kluster).	  På	  NetDefs	  tur	  att	  handla,	  
måste	  det	  placera	  en	  av	  sina	  security	  reboots	  
på	  det	  virusinfekterade	  stället.	  (Flera	  ställen	  kan	  
vara	  virusinfekterade	  än	  NetDef	  har	  reboots.	  I	  så	  
fall	  måste	  NetDef	  avverka	  virus	  efter	  virus,	  
innan	  det	  kan	  placera	  reboots	  för	  att	  skära	  av	  
spelarens	  förbindelser.)	  

	  	  	  Det	  antal	  lyckade	  tärningar	  spelaren	  slog	  avgör	  
hur	  många	  rundor	  som	  nätverksförsvarets	  
security	  reboot	  kommer	  att	  ta	  (1-‐3).	  	  

	  	  	  När	  viruset	  har	  bekämpats,	  återtar	  NetDef	  
kontrollen	  över	  servern	  eller	  klustret.	  Om	  
spelarens	  väg	  till	  angreppspunkten	  därmed	  blir	  
avskuren	  av	  en	  lucka,	  blir	  attacken	  vilande.	  	  

Tunnlar	  
Spelaren	  kan	  skapa	  en	  skyddad	  ”tunnel”	  genom	  
att	  placera	  sig	  på	  ett	  CPU-‐kluster	  och	  stå	  över	  en	  
runda	  där.	  Det	  betyder	  att	  hela	  vägen	  från	  
angreppets	  startpunkt	  (den	  port	  som	  forcerades	  
för	  att	  komma	  in	  i	  nätverket)	  till	  klustret	  
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därefter	  är	  skyddade	  från	  DefNet.	  Sentinel	  kan	  
endast	  bryta	  tunneln	  genom	  att	  återta	  
kontrollen	  över	  klustret	  i	  slutet.	  (Dvs.	  genom	  
placera	  sig	  på	  klustret	  och	  slå	  fler	  antal	  lyckade	  
crunch-‐tärningar,	  än	  spelarens	  värde	  i	  crunch.)	  

Trojaner	  
Trojaner	  kan	  spelaren	  placera	  ut	  i	  servrar,	  
kluster	  och	  portar	  där	  hen	  har	  en	  avatar.	  
Trojaner	  försvårar	  för	  DefNet	  att	  återta	  
kontrollen.	  	  

	  	  	  Spelaren	  kan	  placera	  en	  trojan	  när	  som	  helst	  
genom	  att	  offra	  ett	  steg	  i	  speed	  (om	  spelaren	  
bara	  har	  speed	  1,	  innebär	  det	  att	  avataren	  står	  
över	  rundan)	  och	  slå	  för	  crunch.	  	  

En	  lyckad	  tärning:	  Sentinel	  måste	  stå	  över	  en	  
runda	  innan	  den	  slår	  för	  att	  återta	  kontrollen.	  

Två	  lyckade	  tärningar:	  Sentinel	  måste	  stå	  över	  
spelarens	  crunch-‐värde	  antal	  rundor	  innan	  den	  
slår	  för	  att	  återta	  kontrollen.	  

Tre	  lyckade	  tärningar:	  Sentinel	  måste	  
omedelbart	  återvända	  till	  Security	  core	  och	  
startar	  om	  därifrån	  nästa	  runda.	  	  

Lämpligen	  slår	  spelaren	  sitt	  crunch-‐slag	  dolt	  
(med	  en	  annan	  spelare	  som	  övervakar)	  och	  
skriver	  ned	  resultatet	  på	  en	  lapp	  som	  visas	  upp	  
när	  sentinel	  hamnar	  där.	  (T.ex.	  ”D6,	  trojan:	  3”)	  

	  
Exempel:	  HALiBots	  ena	  avatar	  har	  tunnlat	  till	  
klustret	  E7	  (den	  tjocka	  gröna	  linjen	  i	  bildens	  
nederkant).	  	  

Avataren	  har	  därefter	  gått	  upp	  till	  ett	  kluster	  på	  
E4	  (via	  brandväggen	  på	  E5).	  Den	  andra	  avataren	  
har	  tillfälligt	  stoppats	  i	  den	  öppna	  porten	  vid	  B2,	  
på	  grund	  av	  en	  security	  reboot	  som	  pågår	  i	  
klustret	  på	  B3	  (gul	  markör).	  Sentinel	  befinner	  sig	  
på	  D2	  (röd	  markör).	  	  

	  	  	  Nästa	  runda	  planerar	  spelaren	  HALiBot	  att	  låta	  
den	  första	  avataren	  plantera	  en	  trojan	  i	  klustret	  
på	  E4.	  Därefter	  ska	  den	  avataren	  backa	  ett	  steg	  
och	  sedan	  gå	  till	  servern	  på	  D5	  (speed	  3,	  minus	  
ett	  för	  att	  placera	  trojanen).	  Den	  andra	  avataren	  
kan	  passera	  klustret	  (som	  har	  bootat	  färdigt)	  och	  
antingen	  gå	  till	  den	  öppna	  porten	  B4	  eller	  via	  den	  
tomma	  noden	  C3	  till	  brandväggen	  D3.	  HALiBot	  
planerar	  att	  gå	  till	  D3	  på	  grund	  av	  närheten	  till	  
Sentinel.	  Sentinel	  kan	  antingen	  skära	  av	  avatar	  
tvås	  väg	  vid	  B2	  eller	  attackera	  avataren	  i	  
brandväggen	  D3.	  Genom	  att	  blockera	  D3,	  måste	  
DefNets	  sentinel	  stanna	  där	  och	  slåss	  mot	  
avataren,	  vilket	  ger	  den	  första	  avataren	  tid	  att	  
knäcka	  servern	  D5	  och	  stjäla	  information	  innan	  
den	  riskerar	  att	  hinnas	  upp	  av	  sentinel.	  Avataren	  
kan	  därefter	  retirera	  till	  tunneln	  (E7)	  och	  placera	  
en	  trojan	  där.	  	  	  	  	  

F v E	  

Artificiella	  intelligenser	  
En	  artificiell	  intelligens,	  AI,	  är	  i	  regel	  ett	  stort	  
CPU-‐kluster	  som	  har	  en	  processorkapacitet	  vida	  
överstigande	  en	  människas.	  (I	  spelet	  
symboliseras	  en	  AI	  av	  (minst)	  fyra	  stycken	  CPU-‐
kluster	  intill	  varandra	  och	  förbundna	  med	  
varandra.	  De	  bör	  också	  t.ex.	  ha	  en	  egen	  färg.)	  
AI:ns	  kluster	  omges	  sannolikt	  också	  av	  portar	  
med	  minst	  samma	  försvarsstyrka	  som	  i	  
nätverkets	  periferi.	  Om	  AI:ns	  alla	  kluster	  dock	  
kontrolleras	  av	  spelaren	  slås	  AI:n	  ut	  och	  security	  
core	  uppträder	  som	  vanligt	  (värden	  max	  3).	  

	  	  	  En	  genomsnittlig	  AI	  motsvarar	  en	  NetDef	  
med	  värdet	  5	  på	  alla	  egenskaper	  och	  kan	  	  
kontrollera	  två	  sentinels	  samtidigt.	  En	  AI	  som	  
skyddar	  viktiga	  militära	  installationer,	  stora	  
multinationella	  bolags	  nätverk	  eller	  cyber-‐
kriminella	  organisationer	  kan	  ha	  NetDef-‐värden	  
på	  6.	  En	  sådan	  AI	  kan	  kontrollera	  3	  sentinels.	  

	  	  	  Om	  spelarna	  ska	  försöka	  genomföra	  en	  räd	  
mot	  ett	  sådant	  AI-‐kontrollerat	  nätverk,	  innebär	  
det	  ett	  helt	  annat	  spel.	  Se	  till	  att	  spelarna	  har	  
ordentligt	  med	  resurser	  och	  höga	  värden	  innan	  
de	  försöker	  ta	  sig	  an	  en	  AI.	  	  
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Icebreaker 
Nätverksarkitektur	  
Se	  till	  att	  skapa	  flera	  möjliga	  vägar	  till	  varje	  mål.	  
Det	  är	  okej	  att	  ha	  nålsögon	  på	  olika	  platser,	  som	  
tvingar	  spelaren	  att	  ta	  risker	  för	  att	  ta	  sig	  till	  
attraktiva	  mål.	  Men	  om	  spelaren	  har	  en	  enda	  väg	  
att	  ta,	  är	  det	  alltför	  lätt	  för	  DefNet	  att	  skära	  av	  
den.	  Ett	  sådant	  nätverk	  blir	  i	  praktiken	  omöjligt	  
att	  besegra.	  	  

	  	  	  Proportionerna	  mellan	  olika	  sorters	  noder	  et.c.	  
bör	  vara	  ungefär:	  

v	  Vanliga	  noder	   50%	  

v	  CPU-‐kluster	   20%	  

v	  Portar	  (interna)	   10%	  

v	  Servrar	   	   20%	  

Ett	  bra	  uppbyggt	  nätverk,	  ger	  utrymme	  för	  
mycket	  fintande	  och	  taktiskt	  spelande	  –	  att	  
försöka	  skära	  av	  varandras	  avtarer/sentinel	  
genom	  att	  blockera	  nyckelpositioner,	  plantera	  
virus	  och	  trojaner	  et.c.	  Små	  nätverk	  och	  nätverk	  
med	  få	  förbindelser,	  blir	  tråkiga	  och	  svåra.	  	  

v	  Skydda	  viktig	  information	  och	  andra	  mål.	  Det	  
är	  rimligt	  att	  dessa	  ligger	  bakom	  åtminstone	  
något	  inre	  lager.	  Men	  gör	  det	  samtidigt	  inte	  för	  
svårt.	  Tänk	  också	  på	  att	  essentiell	  information	  
förmodligen	  lagras	  på	  mer	  än	  ett	  ställe,	  för	  att	  
skydda	  den	  mot	  att	  förstöras	  vid	  intrång.	  	  

v	  Variera	  svårighetsgraden	  i	  försvaret.	  Inte	  alla	  
organisationer	  har	  försvar	  med	  3	  i	  alla	  värden.	  	  

v	  Underskatta	  inte	  öppna	  portar	  för	  att	  sakta	  
ned	  avateraren.	  De	  behöver	  inte	  slå	  för	  att	  
övervinna	  motståndet,	  men	  de	  måsta	  stanna	  upp	  
till	  nästa	  runda.	  	  

v	  Använd	  sentinel/security	  reboot	  med	  olika	  
taktik.	  En	  security	  core	  som	  har	  hög	  redundancy	  
(=	  många	  reboots)	  bör	  ha	  låg	  speed	  (långsam	  
sentinel)	  och	  vice	  versa.	  	  

Håll	  tempo!	  
För	  att	  öka	  spänningen	  kan	  det	  vara	  bra	  att	  se	  
till	  att	  hålla	  högt	  tempo.	  Att	  t.ex.	  ha	  en	  maxtid	  
per	  drag	  (eller	  per	  avatar)	  ökar	  pressen.	  	  	  

Integrera	  cyberattacken	  i	  rollspelets	  story	  
Det	  blir	  antagligen	  roligare	  för	  spelarna,	  ju	  mer	  
integrerad	  cyber-‐delen	  är	  med	  den	  övriga	  
storyn.	  Det	  ger	  dessutom	  tillfälle	  för	  andra	  

rollpersoner	  den	  som	  spelar	  en	  specialiserad	  
”konsolljockey”	  att	  aktivt	  bidra	  till	  räden.	  	  

v	  Till	  exempel	  kan	  en	  rollperson	  förföra	  en	  
nätverkstekniker	  från	  organisationen	  som	  ska	  
angripas,	  vilket	  ger	  spelarna	  möjlighet	  att	  under	  
fem	  minuter	  studera	  nätverkskartan	  i	  förväg	  och	  
lägga	  upp	  sin	  strategi.	  	  	  

v	  Låt	  spelarna	  komma	  över	  nyttig	  information,	  
till	  exempel	  få	  en	  hint	  om	  vilken	  server	  
information	  finns	  lagrad	  i.	  	  

v	  Spelarna	  kan	  lyckas	  komma	  över	  hemliga	  
koder	  som	  gör	  att	  de	  kan	  passera	  valfri	  port	  
utan	  att	  behöva	  slå	  crunch.	  	  

”Agent	  Smith”	  
En	  särskilt	  elak	  form	  av	  sentinel	  kan	  användas	  i	  
speciella	  fall.	  Denna	  har	  möjlighet	  att	  när	  som	  
helst	  förflytta	  sig	  till	  valfritt	  (av	  DefNet	  
kontrollerat)	  kluster.	  Därifrån	  rör	  den	  sig	  som	  
vanligt.	  	  

	  	  	  Agent	  Smith	  kan	  bara	  kontrolleras	  av	  en	  AI	  och	  
en	  AI	  som	  har	  Agent	  Smith,	  bör	  inte	  ha	  mer	  än	  
en	  Sentinel.-‐	  	  
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