Thể thao điện tử & Cờ bạc trực tuyến
Nền tảng Thể thao điện tử và cờ bạc trực tuyến - Trò chơi và cá
cược thể thao phân quyền sử dụng nền tảng blockchain, hợp đồng
thông minh + Hoàn toàn công bằng
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Tóm tắt
AstorGame sẽ thay đổi thế giới thể thao điện tử và cá cuợc với một nền tảng
thể thao điện tử và cá cược, đuợc phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến, tuỳ
biến theo hồ sơ người dùng, có thể chọn chơi game hoặc cá cược. Nếu bạn là
một người chơi thể thao điện tử, bạn có thể sử dụng nền tảng Thể thao điện tử
để tham gia vào các trận đấu và giải đấu trong trò chơi như là Liên Minh
Huyền Thoại, FIFA 17, Dota 2, Counter-Strike, and Halo, và nhiều trò chơi
khác sẽ được bổ sung theo thời gian.
Nếu bạn thích đặt cược vào các sự kiện hoặc giải đấu, thể thao điện tử, thể
thao, cờ bạc hoặc các trò chơi may rủi hơn, bạn có thể đăng nhập vào nền
tảng cá cược, sòng bạc hoặc vé số đuợc phát triển riêng biệt cho từng khách
hàng cụ thể.

Hợp đồng bảo mật và thông minh
Hai khái niệm này là nền tảng của sự thay đổi mà chúng tôi, ở AstorGame
đang lên kế hoạch cho ngành trò chơi và bài bạc. Xuyên suốt thời gian, tài sản
của người chơi ở AstorGame sẽ đuợc bảo vệ bằng hợp đồng thông minh, giả
dụ trong trường hợp, hàng chục ngàn người sử dụng nền tảng, bị tấn công,
hoặc vì lý do nào đó, ngưng hoạt động, tiền sẽ được trả lại cho chủ sở hữu
của nó thông qua hợp đồng thông minh.
Nền tảng này cho phép các hoạt động đựơc ghi lại trên blockchain và cho
phép sử dụng hợp đồng thông minh để quản lý tính hợp lý của công việc kinh
doanh, lên kế hoạch trao giải thưởng, nhận thanh toán tiền vé, cá cuợc và lên
kế hoạch các giải đấu và thu nhập. Tất cả những dữ liệu này được công khai
và có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.

Hoàn toàn công bằng
Người chơi cờ bạc và xổ số thường cảm thấy liệu rằng nhà cái có gian lận
bằng cách thay đổi kết quả. Ở AstorGame, chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ
khác nhau để giải quyết điều này. Một trong số đó là, Hoàn toàn công bằng,
cho phép người chơi xác minh mỗi ván chơi được chơi theo luật và giá trị đó
không bị thay đổi bởi bên thứ ba nhằm gây bất lợi cho người chơi.
Hiện nay, công nghệ mã hoá giúp đỡ rất nhiều trong việc lập trình chuỗi giá trị,
ví dụ như số, chữ, hoặc chữ số, do đó ngăn cản bất cứ ai bẻ khoá và thay đổi
kết quả. Một giá trị mã hóa được lấy từ trình duyệt của người dùng sẽ không
được biết đến bởi máy chủ của AstorGame.
Kỹ thuật mã hoá này sẽ được thực hiện bằng một thuật toán mật mã, sử dụng
một hàm băm (SHA256) để thực hiện một loạt các mã hóa và thu được nhiều
hàm băm (một chuỗi chữ và số: số + ký tự kết hợp). Một trong những giá trị
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này được cung cấp ngay lập tức bởi trình duyệt của người dùng. Giá trị này sẽ
không được biết đến bởi AstorGame, nó cũng sẽ không xuất hiện trên các
máy chủ.
Các con số được tạo ngẫu nhiên được sử dụng để hiển thị kết quả của các trò
chơi như xì tố, roulette, craps, v.v đuợc kết hợp bởi các yếu tố, một từ phía
máy chủ và một từ phía khách hàng. Hai yếu tố này gọi là "hạt giống".
Người chơi có quyền truy cập vào hạt giống từ phía khách hàng, nhưng chỉ có
thể nhìn thấy băm của phía máy chủ. Ví dụ, khi chơi poker, các máy chủ của
sòng bạc trực tuyến tạo ra các ván mới và xáo trộn chúng bằng một máy phát
điện số ngẫu nhiên. Hơn nữa, các máy chủ tạo ra các chuỗi ngẫu nhiên. Hai
chuỗi số được kết hợp để tạo một chuỗi được mã hoá duy nhất. Kết quả của
quá trình là “bí mật”.
Cuối cùng - và điều này rất quan trọng - một mã băm được áp dụng cho chuỗi
mật mã ("bí mật") bằng cách sử dụng một thuật toán, SHA256. Kết quả của
mã băm này được gọi là "băm". Giá trị này sẽ được hiển thị cho người chơi
trước khi thẻ bài được chia, chứng minh rằng trò chơi là công bằng. Đối với
phần người chơi, họ có thể xác minh bất cứ lúc nào rằng các ván chơi, các
chuỗi ngẫu nhiên, và “bí mật” đã không được thao túng bởi các sòng bạc trực
tuyến.
Để có được số ngẫu nhiên, chúng ta sử dụng một CSRNG (Máy phát số giả
ngẫu nhiên bảo mật mật mã)

Hợp đồng thông minh + Hoàn toàn công bằng
Hoàn toàn công bằng đã được sử dụng trong các sòng bạc trực tuyến nhưng
không có nơi nào đồng thời áp dụng cả hai công nghệ này trên cùng một nền
tảng. Việc sử dụng Hoàn toàn công bằng và CSRNG, tạo ra con số ngẫu
nhiên, không thể cam kết rằng sòng bạc sẽ công bố kết quả hợp lệ và số tiền
thưởng tương ứng sẽ không biến mất. Trong truờng hợp này, hợp đồng thông
minh trở nên quan trọng hơn, vì chúng có thể được lập trình để giá trị đặt cược
được giữ kín đến khi biết được nguời chơi có thắng cuộc hay không. Nếu
người chơi thắng, không có cách nào để nhà cái giữ gà hoặc trì hoãn việc
thanh toán, việc vẫn thường sảy ra ở các sòng bạc.
Đó là lý do tại sao AstorGame chúng tôi là nơi đầu tiên kết hợp cả hai nền tảng
để bảo vệ quyền lợi khách hàng của chúng tôi.

Mở bán Token
Chúng tôi giới thiệu ASTOR, một mã token dựa trên nền tảng ERC20
Ethereum. Tổng cộng 100.000.000 mã ASTOR sẽ được phát hành mà không
có bất kỳ sự bổ sung nào. Không tạo thêm, đúc hoặc khai thác sau khi việc
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bán đã kết thúc. Số token không được sử dụng hoặc không bán hết sẽ bị huỷ
bỏ.
Ngoài việc được sử dụng để thực hiện các giao dịch như đặt cược cá cược và
mua vé số trên nền tảng AstorGame, token cũng sẽ cho phép chủ sở hữu của
nó nhận cổ tức hàng năm.
Thông tin này sẽ được công khai, vì địa chỉ ví khách hàng dùng để cá cược và
mua vé số hoặc token và phần thưởng họ nhận được sẽ được công khai trên
nền tảng.
Tổng cộng 100,000,000 đồng Astor sẽ đuợc phân phối theo cách sau:

Số lượng được bán thông qua các đợt bán sẽ được phân phối theo các sau:
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Dịch vụ và Bảo vệ khách hàng
AstorGame cung cấp dịch vụ khách hàng thông qua trò chuyện trực tuyến,
điện thoại và thư điện tử. Hơn nữa, trách nhiệm kiểm soát trò chơi có thể lập
trình được sẽ được thực hiện để kiểm soát người nghiện cờ bạc, do đó những
ai mong muốn sẽ được thông báo rằng họ đã chơi trong bao lâu hoặc giảm số
giờ chơi nhất định của họ, điều này có thể làm được.

Giới thiệu
Tài liệu này mô tả công nghệ được sử dụng tại AstorGame và giá trị kinh tế
chúng tôi mang lại. Chúng tôi tin rằng rất cần thiết để tham gia vào hệ thống
của chúng tôi thông qua những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, từ đó tạo
ra lợi nhuận và thu nhập cho những nhà đầu tư và khách hàng của chúng tôi.
Vì lý do đó, chúng tôi lựa chọn làm việc với công nghệ cao, như là blockchain
và hợp đồng thông minh.
Blockchain là công nghệ mà Bitcoin và Ethereum dựa trên nó. Blockchain
đang tạo ra cuộc cách mạng trong các doanh nghiệp lâu đời và tạo ra một
cuộc trổi dậy của các dự án mới, những dự án mà đang cải tiến và triển khai
các giải pháp mới.
Ở AstorGame, chúng tôi sử dụng những công nghệ mới này để nâng cao chất
lượng và gia tăng giá trị lợi nhuận cho khách hàng của chúng tôi, trở thành
công ty hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến toàn cầu, cũng như trở
thành hình mẫu của một công ty minh bạch, hiệu quả và an ninh trong ngành
trò chơi, cá cuợc và giải trí trực tuyến.
Chúng tôi cố gắng đễ mỗi token mà nhà đầu tư giao dịch và sử dụng đều tạo
ra lợi nhuận. Chúng tôi có kế hoạch trở thành một công ty công khai trên thị
trường, đây là cách chúng tôi muốn các nhà đầu tư và khách hàng nhìn nhận
về chúng tôi. Giá trị của công ty dựa trên sự ổn định và tăng trưởng. Do đó, giá
trị của chúng tôi gia tăng một cách hữu cơ, và những người nắm giữ token sẽ
được hưởng lợi đồng đều từ giá trị gia tăng và nhận được lợi nhuận cổ tức
hàng năm mà AstorGame chi trả.
Chúng tôi có kế hoạch thu hút những khách hàng quen thuộc với tiền điện tử
và cả những khách hàng khác trên toàn thế giới, những người mà ít hiểu biết,
hoặc không hiểu biết gì về blockchains, bitcoin hoặc altcoins. Chúng tôi sẽ làm
điều này vì đây là trị trường chưa được khai phá. Nền tảng của chúng tôi sẽ
cung cấp dịch vụ nâng cao bởi blockchain đến công chúng một cách thân
thiện với ít thuật ngữ công nghệ.

5

www.astorgame.com

Mục tiêu
Trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến toàn cầu
trong vòng 10 năm.

Mục tiêu
 Cung cấp hàng loạt trò chơi đa dạng về thể loại nhằm đáp ứng mọi đối
tuợng khách hàng;
 Phát triển đến mức độ đầy đủ nhất của mỗi ngành game mà
AstorGame sẽ tham gia;
 Phát triển AstorGame trên phạm vi toàn cầu, tách biệt nhau thông qua
việc sử dụng các công nghệ mới, dịch vụ khách hàng, và sự mới mẻ
của các trò chơi của chúng tôi;
 Cung cấp sự hiệu quả, tốc độ, an ninh và minh bạch cho tất cả khách
hàng của chúng tôi;
 Mở rộng thị trường, cung cấp các khoá học miễn phí cho người chơi
thông qua nền tảng chia sẻ để họ có thể hiểu việc sử dụng các công
nghệ như blockchain và hợp đồng thông minh tạo ra lợi ích cho họ
như thế nào;
 Trong trường hợp yêu cầu, phải có giấy phép nếu cần thiết.
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Nền tảng trò chơi trực tuyến
 Thể thao điện tử và các giải đấu
 Cá cuợc Thể thao điện tử ( bao gồm cá cược trực tiếp)
 Cá cược thể thao ( bao gồm cá cược trực tiếp)
 Sòng bạc
 Xổ số
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Thể thao điện tử
Trong thể thao điện tử, hai hoặc nhiều hơn đối thủ đối mặt nhau trong một trận
đấu trực tuyến để giành chiến thắng. Gần đây, thể thao điện tử phát triển bùng
nổ: đây là một thị trường hàng triệu đô la và thu hút hàng triệu nguời xem mỗi
trận đấu. Khán giả chật kín khán đài, cảnh tượng nó tạo ra được so sánh với
những giải bóng đá tầm cỡ thế giới.
Thị trường thể thao điện tử không chỉ tạo ra trò chơi, nó tạo ra một ngành công
nghiệp mới và thu về lợi nhuận ổn định hàng năm. Nếu tiếp tục giữ xu hướng
này, nó sẽ sớm được so sánh với các giải bóng đá và bóng chày lớn. Người
chơi thể thao điện tử kiếm được số tiền lớn và các câu lạc bộ có huấn luyện
viên, nhà phân tích và thậm chí nhà tâm lý học thể thao.

Thị trường
Theo Newzoo, nhà tư vấn hàng đầu trong thị trường trò chơi, ước tính khoảng
696 triệu đô la Mỹ sẽ được kiếm ra trong năm 2017. Được kỳ vọng vào năm
2020, thị trường sẽ tăng trưởng lên 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng hàng năm là
41.3%.
Những con số này dựa trên quảng cáo, bản quyền truyền thông, đầu tư bởi
các nhà xuất bản, hàng hoá, bán vé sự kiện và tài trợ. Nó cũng bao gồm lượt
xem trực tuyến, chiếm một phần lớn lợi nhuận trong thể thao điện tử. Ở đây,
nền tảng Twitch chiếm ưu thế với 83% người xem trong năm 2017, vượt mặt
đối thủ gần nhất là Youtube.
Thể thao điện tử và phát trực tuyến sẽ giữ tăng trưởng trong tương lai, lượng
truy cập tăng lên ở mỗi quốc gia và gia tăng lợi nhuận quảng cáo, giải đấu,
theo dõi, vé kỹ thuật số và cá cuợc trực tuyến như mong đợi.
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Tăng trưởng thể thao điện tử toàn cầu ( hàng triệu đô la)

Các người chơi nghiệp dư đại diện cho một phần thị trường đầy tiềm năng, họ
là những nhóm lớn sẵn sàng đầu tư bằng cách mua trò chơi, tham gia cá cược
và xem trò chơi thông qua việc phát trực tuyến. Những người này đại diện cho
một phần lớn người xem, sẽ tăng lên 191 triệu người trong năm 2017. Số
khán giả không thường xuyên lên đến 194 triệu người một năm, tạo nên tổng
số 385 triệu người tham dự các sự kiện, tiêu thụ sản phẩm và tham gia cá
cược trực tuyến.
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Sự phát triển của khán giả Thể thao điện tử

Ở đây chúng ta có thể thấy tiềm năng và cơ hội kinh doanh tồn tại trong ngành
thể thao điện tử.
AstorGame sẽ kiếm được thu nhập ở hai lĩnh vực của thị trường này: cá cược
trực tuyến và các giải đấu. Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp phát video trực
tuyến.
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Blockсhain, Hợp đồng thông minh và Thể thao điện tử
Một blockchain là một mạng dữ liệu phân tán được tạo thành từ "block" chứa
thông tin, trong khi hợp đồng thông minh là các chương trình máy tính được
lập trình bằng mã ảo. Chúng được lập trình để thực hiện những hoạt động cụ
thể mà hai bên không thể can thiệp.
Trong một hợp đồng thông minh, nếu sự kiện A xảy ra dẫn đến kết quả B
được thiết lập, thì không cần thiết cần có một bên thứ ba, như là công chứng
viên, xác nhận hoặc bắt buộc thi hành điều khoản hợp đồng. Đó là lý do tại sao
điều này lý tưởng cho việc tự động hoá thanh toán, cá cược, trò chơi, đăng ký
tài sản, tự động mua hàng, bỏ phiếu..v.v
Nền tảng AstorGame sẽ cho phép nguời chơi và người cá cược thực hiện giao
dịch của họ thông qua ứng dụng dựa trên web cho phép người dùng tương tác
với hợp đồng thông minh trong một môi trường an toàn, minh bạch, tự động và
phân quyền, do đó có thể kiểm soát được gần như toàn bộ những khía cạnh
an toàn của trò chơi và trận cá cược.
Đối với các giải đấu, một hợp đồng thông minh được lập trình để tự động hoá
quá trình đăng ký dự thi. Hợp đồng sẽ xác định điểm số và người chơi hoặc
đội chơi chiến thắng sẽ tự động được nhận giải. Mọi thứ sẽ được ghi lại và
toàn bộ giao dịch được kiểm chứng.
Đối với những người tham gia cá cược, một hợp đồng thông minh sẽ được tạo
ra để thu thập giá trị đặt cược. Sau đó, hợp đồng thông minh sẽ xác nhận giá
trị này và kết quả cuối cùng của trận đấu. Sau khi xác nhận người chiến thắng
của giải đấu, người chiến thắng cá cược cũng sẽ tự động được xác định và
nhận được phần thưởng thắng cược của họ.
Nếu vì bất cứ lý do nào đó, nền tảng sụp đổ, hợp đồng thông minh sẽ trả lại
tiền cho chủ sở hữu tương ứng của nó. Để chuẩn bị nếu điều này xảy ra, một
địa chỉ ví thứ hai được sở hữu bởi người dùng ngay từ lúc đăng ký với nền
tảng, sẽ được giữ lại.
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Cá cược thể thao và Sòng bạc trực tuyến
Đây là nền tảng thứ hai tạo nên AstorGame, nơi mà người dùng có thể cá
cược những cuộc thi thể thao lớn như bóng đá, bóng chày, bóng rổ, v.v.
Chúng tôi dự định cung cấp một dịch vụ ở đẳng cấp toàn cầu, có thể cá cược
trực tuyến trực tiếp. Hơn nữa, người dùng có thể tham gia vào nhiều sòng bạc
trực tuyến như poker, blackjack, roulette, và máy đánh bạc.
Cá cược trực tiếp cho phép đặt cược trong vô số thị trường và vô số lần đặt
cược mỗi giây. Ngoài ra, thời gian phản hồi của web sẽ cao, sự kiện được cập
nhật theo thời gian thực. Trong bất kỳ trận đấu nào, cá cược có thể được
thanh toán trước khi sự kiện kết thúc do đó người cá cược có thể chắc chắn
hơn khả năng thắng và giảm thiểu thua lỗ. Điều này tương tự như việc giao
dịch chứng khoán, tiền điện tử vẫn đang được thực hiện.
Một số nhà cái áp dụng phí, thời gian chờ, và/hoặc tỉ lệ thắng rất thấp. Ở
AstorGame, chúng tôi dự định cung cấp dịch vụ hiệu quả, tỉ lệ tốt, và thực hiện
thanh toán thực tế ngay lập tức.
Bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh, chúng tôi cung cấp dịch vụ cho
người chơi trên toàn thế giới mà không cần đến bên thứ ba xác nhận cá cược,
thực hiên thanh toán và trao thưởng.
Nếu một người cá cược một trận bóng đá hay quyền anh, nền tảng sẽ mở hợp
đồng thông minh và lưu giá trị cược ở đó. Nó sẽ tự động xác nhận kết quả và
trao giải cho người chiến thắng. Điều này cho phép tăng sự nhanh nhạy, minh
bạch và an toàn, cũng như không cho phép bên thứ ba giam giữ tiền thuộc về
người cá cược.
Một nhà cái tốt cung cấp cho khách hàng trải nghiệm tốt, ví dụ, tỉ lệ tốt, giao
diện người dùng thân thiện, thanh toán nhanh chóng, giao dịch an toàn. Đây là
mục tiêu mà chúng tôi ở AstorGame nỗ lực thực hiện: cung cấp dịch vụ khách
hàng tốt, tin cậy, nhanh chóng, và an toàn.

Thị trường
Thị trường cá cược trực tuyến rất lớn và ước tính khoảng 50 tỉ đô la. Một số
công ty, như William Will, thu được một tỉ đô la hàng năm trong thị trường cá
cược thể thao. Thị trường này được dự đoán tăng lên đến 70 tỉ đô la vào năm
2020.
Tăng trưởng toàn cầu của thị trường cá cược thể thao vào năm 2020
Cá cược trong các sự kiện thể thao là một phần quan trọng của nền kinh tế.
Nó là một ngành kinh doanh phá bỏ các quy tắc và lan rộng ra toàn thế giới
trong những thập kỷ gần đây, trở thành ngàn kinh doanh hàng tỉ đô. Gần đây,
cá cược thể thao là một sản phẩm đại chúng và được tham gia đông đảo.
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Sự phát triền của Internet và các thiết bị di động với khả năng truy cập nhanh
đã làm cho cá cược dễ tiếp cận hơn rất nhiều.
Các kênh truyền hình vệ tinh và sự mở rộng của bóng đá trực tiếp trên toàn
thế giới đã gia tăng sự quan tâm và tiếp cận và điều này làm phổ biến rộng rãi
việc sử dụng cá cược trực tuyến, qua đó người ta có thể đặt cược tiền trên
hành động đang diễn ra. Ví dụ, có thể cược ai là người ghi điểm tiếp theo, tỉ lệ
cược đó dao động theo thời gian trận đấu.
Cá cược thể thao là hình thức duy nhất trong ngành mà tỉ lệ người tham gia
tăng lên trong thập kỷ vừa qua ( theo Gainsbury và cộng sự năm 2014). 13%
người Úc đã tham gia cá cược (Hing, Gainsbury và cộng sự, 2014). Số tiền
dùng cá cược đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn 2005-2017, và đang tiếp tục
tăng nhanh. (Deloitte, 2012, Uỷ ban Lựa chọn chung về Cải cách cờ bạc
[JSCGR]).
Sự tăng trưởng này đi liền với việc quảng cáo rộng rãi về cá cược trực tuyến
và truyền hình, cũng như các phương tiện truyền thông khác như Internet,
điện thoại, mạng xã hội và các hình thức giao tiếp khác.

Phát trực tuyến
Phát trực tuyến là một chìa khóa để thu hút người cá cược mới. Theo đó, việc
sử dụng tài nguyên quảng cáo, phát sóng trực tiếp, kênh Youtube, video
Instagram sẽ thuộc về chìa khóa đó. Những nỗ lực này pahri được kết hợp
với khả năng cài đặt ứng dụng trò chơi trên thiết bị di động hoặc nền tảng
mạng xã hội. Các tùy chọn là vô tận.
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Biểu đồ hoàn toàn công bằng
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Điều cuối cùng
Đây là một cơ hội tuyệt vời để đầu tư vào một ngành công nghiệp đang tăng
trưởng nhanh. Trò chơi trực tuyến là một trong những cách sử dụng tốt nhất
của tiền tệ kỹ thuật số.
Gần đây, trò chơi trực tuyến, như thể thao điện tử, là một thị trường trị giá hơn
600 tỉ đô la Mỹ mỗi năm, cũng như thị trường cá cược thể thao và sòng bạc.
Đồng thời, và nhờ vào những lợi ích mà nó mang lại cho người đặt cược và
nhà khai thác, các vụ cược sử dụng tiền tệ kỹ thuật số sẽ dần dần chiếm lĩnh
thị trường này. Các nhà đầu tư ở AstorGame sẽ được hưởng quyền lợi, cùng
với sự tăng giá token của chúng tôi, nhận được lợi nhuận từ việc nắm giữ
ASTOR.

Tương lai
AstorGame có nền tảng vững chắc để trở thành người đứng đầu thế giới trong
lĩnh vực thể thao điện tử và trò chơi trực tuyến. Điều này nhờ vào mô hình
phân quyền và sự đổi mới của công ty, và đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách
hàng. Đối với cá cược thể thao, chúng tôi dự định bao gồm các môn thể thao
lớn được chơi ở mức độ toàn cầu mà không phải thông qua trung gian hoặc
chậm trễ hay trì hoãn việc thanh toán tiền thưởng, không rắc rối gì dù khách
hàng của chúng tôi ở bất cứ nơi đâu.

AstorGame and Từ thiện
Công ty sẽ dành ra 5% lợi nhuận hàng năm để tổ chức từ thiện cho những cá
nhân có nhu cầu, đây là một phần của dự án. Người được nhận được chọn từ
người dân ở những nước nghèo khó. Công việc từ thiện và thông tin những
người được từ thiện sẽ được ghi lại và công khai trên blockchain.
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