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Abstrak
AstorGame akan mengubah dunia eSports dan pertaruhan dengan eSport dan
platform perjudian dalam online, yang dibangunkan menggunakan teknologi
canggih yang mengikut profil pengguna, boleh memilih antara permainan dan
pertaruhan. Jika anda seorang pemain eSports, anda boleh menggunakan platform
eSports untuk menyertai pertandingan dan pertandingan permainan seperti
Legends League, FIFA 17, Dota 2, Counter-Strike, dan Halo, antara lain yang akan
ditambah dari semasa ke semasa.
Jika anda lebih memilih untuk meletakkan taruhan pada peristiwa atau
pertandingan, eSports, sukan, permainan kasino, atau permainan peluang, maka
boleh masuk ke platform pertaruhan, kasino, atau loteri dibangunkan secara khusus
untuk profil pelanggan tertentu ini.

Keselamatan dan Kontrak Pintar
Kedua-dua konsep merupakan dasar dari perubahan yang kami rancang pada
AstorGame untuk gaming dan sektor pertaruhan. Pada setiap masa, dana yang
dibayar oleh pemain AstorGame ini akan dilindungi oleh kontrak pintar, yang
mengatakan bahawa jika ada, antara pemain dan tukang taruh, sepuluh ribu
pengguna pada platform web dan diserang atau, untuk beberapa alasan, pergi ke
luar talian, dana akan automatik dikembalikan kepada masing-masing pemilik
dengan cara kontrak pintar.

Platform ini akan membolehkan entri yang akan dirakam pada blockchain dan
membolehkan untuk penggunaan kontrak pintar untuk menguruskan logik
perniagaan, pembayaran hadiah jadual, mengumpul bayaran tiket, taruhan, dan
gambar, dan jadual perlawanan dan keputusan. Semua data ini awam dan boleh
disahkan setiap saat.

Sungguh Adil
Penjudi dan pemain loteri sering merasa tidak pasti sama ada rumah itu menipu
mereka dengan memanipulasi hasilnya. Di AstorGame, kami menggunakan
pelbagai teknologi untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu daripada ini,
Sungguh adil, membolehkan pelanggan untuk mengesahkan bahawa setiap
permainan dimainkan mengikut peraturan dan nilai-nilai tidak diubah oleh pihak
ketiga untuk meletakkannya pada kedudukan yang kurang baik.
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Pada masa ini, teknologi penyulitan yang sangat membantu dalam coding siri nilainilai, menjadi nombor mereka, teks, atau abjad angka, sehingga mencegah orang
dari "retak" hasilnya dan mengubahnya. Nilai disulitkan akan diperoleh dari pelayar
pengguna yang tidak akan diketahui ke server AstorGame ini.

Teknik kriptografi ini akan dilaksanakan dengan cara algoritma kriptografi,
menggunakan fungsi hash (SHA256) untuk melaksanakan satu siri penyulitan dan
memperoleh beberapa hash (rentetan abjad angka: angka + huruf gabungan).
Salah satu nilai-nilai ini akan disediakan oleh pelayar pengguna. Nilai ini tidak akan
diketahui AstorGame, dan tidak akan muncul di server-nya.

Nombor secara rawak yang digunakan untuk memaparkan hasil dari permainan
seperti poker, rolet, dadu, dll ditentukan oleh kombinasi faktor, beberapa dari sisi
server dan lain-lain dari sisi pelanggan. Kedua-dua faktor ini disebut "seeds."

Pemain mempunyai akses kepada benih di sisi pelanggan, tetapi hanya boleh
melihat hash sisi server. Jika, contohnya, poker yang sedang dimainkan, pelayan
kasino dalam talian ini membuat deck baru dan menggaul dengan menggunakan
nombor rawak generator. Seterusnya, pelayan mewujudkan rentetan rawak. Kedua
rentetan nombor digabungkan untuk membuat sebuah rentetan disulitkan yang
unik. Hasil daripada proses ini dikenali sebagai "rahsia."

Terkini - dan ini sangat penting - hash diterapkan pada rentetan disulitkan ( "rahsia")
menggunakan algoritma, SHA256. Hasil hashing ini dikenali sebagai "hash." Nilai
ini akan dipaparkan kepada pemain sebelum kad diedar, menunjukkan bahawa
permainan adil. Untuk bahagian mereka, pemain boleh, setiap saat, mengesahkan
bahawa deck, rentetan rawak, dan "rahsia" belum dimanipulasi oleh kasino dalam
talian.
Untuk mendapatkan nombor rawak, kita menggunakan CSRNG (Cryptographically
Secure Pseudorandom Number Generator)

Kontrak Pintar + Sungguh Adil
Ada kemungkinan bahawa sungguh Adil sudah digunakan di beberapa kasino
dalam talian, tetapi tidak ada kasino dalam talian menawarkan teknologi ini
diterapkan pada platform yang sama. Penggunaan sungguh Adil dan CSRNG, yang
menghasilkan nombor rawak, tidak menjamin bahawa kasino akan memberikan
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hadiah dengan cara undang-undang atau bahawa dana yang sesuai dengan pot ini
tidak akan hilang. Hal ini di sini bahawa kontrak-kontrak pintar menjadi lebih
penting, kerana mereka boleh diprogramkan sehingga periuk taruhan akan
dipertahankan sampai diketahui sama ada pengguna telah memenangi pertaruhan.
Jika pengguna menang, tidak ada cara bagi pemilik kasino untuk menjaga periuk
atau untuk menunda pembayaran, seperti yang terjadi di banyak rumah judi.
Itu sebabnya kami di AstorGame adalah yang pertama untuk menggabungkan
kedua-dua platform untuk kepentingan pelanggan kami.

Jualan Token
Kami memperkenalkan ASTOR, token berdasarkan ERC20 Ethereum. Sebanyak
100,000,000 token ASTOR akan diterbitkan tanpa token tambahan. Tidak ada
penciptaan token, mencetak atau perlombongan selepas Token Sale berakhir. token
yang tidak terpakai dan tidak terjual akan dibakar.

Selain digunakan untuk melakukan transaksi seperti meletakkan beberapa
pertaruhan dan pembelian beberapa tiket loteri pada platform yang membentuk
AstorGame juga akan membolehkan pemegang untuk mengumpul dividen setiap
tahun.

Maklumat ini akan awam, kerana alamat yang pelanggan meletakkan pertaruhan
mereka dan membeli loteri atau kasino token dan di mana mereka menerima
kemenangan mereka akan diterbitkan pada platform.

Sebanyak 100,000,000 syiling Astor akan ada, yang akan diedarkan dengan cara
berikut:
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Jumlah dijual melalui crowdsale dibahagikan dengan cara berikut:

Perkhidmatan Pelanggan dan Perlindungan
AstorGame menyediakan perkhidmatan pelanggan melalui program sembang,
telefon dan e-mel. Selain itu, kawalan permainan bertanggungjawab boleh
diprogramkan akan dilaksanakan untuk mengawal ketagihan perjudian supaya
mereka yang ingin memprogram platform untuk memaklumkan mereka tentang
berapa lama mereka bermain atau untuk mengurangkan permainan mereka pada
waktu tertentu akan dapat melakukannya.
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Pengenalan
Dokumen ini menjelaskan teknologi yang akan digunakan di AstorGame dan
kedudukan ekonomi yang kami berusahakan. Kami percaya bahawa perlu untuk
menawarkan kenikmatan kepada pelanggan kami melalui produk dan perkhidmatan
yang berkualiti, sehingga menghasilkan keuntungan dan dengan demikian
menguntungkan pelabur kami serta pelanggan kami. Untuk alasan ini, kami memilih
untuk bekerja dengan teknologi canggih, seperti blockchain dan kontrak pintar.

Blockchain adalah teknologi yang bitcoin dan ethereum berdasarkan. Hal ini
merevolusi perniagaan lama terbentuk dan telah menghasilkan injak projek-projek
baru, yang melaksanakan penyelesaian baru dan dipertingkatkan.

Pada AstorGame, kami merancang untuk memanfaatkan teknologi baru untuk
melakukan penambahbaikan kualiti dan menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan
kami, membina diri, di beberapa titik di masa depan, sebagai syarikat terkemuka di
pasaran permainan dalam talian global, serta menjadi model kecekapan, ketelusan,
dan keselamatan sebagai salam permainan, taruhan, dan secara online
menyenangkan.

Kami berusaha untuk menjadi lebih daripada tanda yang perdagangan pelabur dan
digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Kami merancang untuk menjadi
syarikat yang merupakan bahagian yang mapan dari pasaran, dan ini adalah cara
yang kita inginkan pelabur kami dan ingin pelanggan kami untuk melihat kami. Kami
mendasarkan nilai kita sebagai syarikat pada peningkatan modal dan kestabilan
kami. Dengan demikian, nilai aset kita akan meningkat secara organik, dan
pemegang tanda kita, yang juga akan mendapat keuntungan dari kenaikan nilai
yang sama, ia juga akan dapat menikmati dividen tahunan yang solid yang
Astorgame akan membayar.

Kami bercadang untuk menarik tidak hanya untuk mereka yang akrab dengan
cryptoterms tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh dunia yang hampir tidak
mengerti - atau tidak mengerti - apa-apa tentang bitcoin, blockchains, atau altcoins.
Kami akan melakukan ini kerana itu adalah di mana pasaran yang belum
dimanfaatkan adalah. platform kami akan menawarkan perkhidmatan dan manfaat
yang disediakan oleh blockchain untuk masyarakat umum dengan cara yang mesra
dengan jargon teknologi sangat sedikit.
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Tujuan
Untuk menjadi, dalam jangka masa 10 tahun, sebuah syarikat permainan dalam
talian terkemuka di pasaran global.

Objektif
 Untuk menawarkan pelbagai permainan dalam kategori yang berbeza untuk
menjamin kemasukan pelbagai profil pelanggan;
 Untuk mengembangkan untuk sepenuhnya masing-masing sektor game di
mana AstorGame akan menyertai;
 Untuk mempromosikan AstorGame pada peringkat global, tatacara diri kita
terpisah melalui penggunaan teknologi baru, perkhidmatan pelanggan, dan
kesegaran permainan kami;
 Untuk menawarkan kecekapan, kelajuan, keselamatan dan ketelusan kepada
semua pelanggan kami;
 Untuk memperluaskan pasaran, menawarkan kursus percuma untuk petaruh
pada platform bersama lain sehingga mereka boleh memahami bagaimana
penggunaan teknologi seperti blockchain dan pintar kontrak menguntungkan
mereka;
 Kerana mereka mungkin diperlukan, untuk mendapatkan lesen yang
diperlukan di mana ini akan diperlukan.
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Platform Permainan Online
 eSports permainan dan pertandingan
 eSports taruhan (termasuk kapasiti untuk "pertaruhan hidup")
 Pertaruhan sukan (termasuk kapasiti untuk "pertaruhan hidup")
 Permainan kasino
 Loteri
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eSports
Dalam eSports, atau sukan elektronik, dua atau lebih lawan saling berhadapan
dalam pertempuran dalam talian untuk kemenangan. Pada masa ini, eSports
tumbuh secara eksponen: itu adalah pasaran yang bergerak berjuta-juta dolar per
tahun dan dapat menarik jutaan penonton untuk perlawanan tunggal. Ini mengisi
seluruh stadium, dan tontonan dan adrenalin menghasilkan setanding dengan
sebuah pertandingan bola sepak di seluruh dunia.

Pasaran eSports bukan sahaja terdiri daripada permainan: industri baru dan baru
muncul menghasilkan keuntungan tahunan yang mantap. Jika trend semasa
berterusan, ia tidak lama lagi boleh dibandingkan dengan liga bola sepak dan liga
besbol. Pemain eSports mendapat jumlah wang yang sangat tinggi dan kelab
eSports mempunyai jurulatih, penganalisis, dan juga psikologi sukan.

Pasaranan Industri
Menurut Newzoo, perunding terkemuka untuk pasaran permainan, dianggarkan
bahawa dengan penutupan 2017 beberapa $ 696.000.000 dolar akan diterima.
Diharapkan pada tahun 2020, pasaran akan berkembang menjadi $ 1.5 bilion dolar,
kadar pertumbuhan tahunan 41.3%.

Angka-angka ini diambil dari iklan, hak media, pelaburan oleh penerbit,
merchandise, menghabiskan tiket ke acara dan penggunaan pada masa yang
sama, dan sponsor. Hal ini juga termasuk melihat secara dalam talian, yang
merupakan peratusan yang sangat signifikan dari keuntungan eSports '. Di sini,
platform Twitch dominan, dengan 83% daripada penonton eSports pada tahun
2017, mengalahkan pesaing terdekatnya nya, YouTube.

eSports dan streaming akan terus tumbuh sepanjang akses ke streaming yang
menjadi semakin boleh didapati di setiap negara dan pertumbuhan pendapatan
iklan, pertandingan, langganan, tiket digital dan pertaruhan secara online memenuhi
harapan.
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Pertumbuhan Global eSports (Millonsof Dolar)

Pemain amatur mewakili segmen pasaran dengan banyak potensi, kerana mereka
adalah kelompok besar yang bersedia untuk melabur dengan mengambil alih
permainan video, membuat pertaruhan, dan / atau menonton perlawanan melalui
video streaming. Jenis penonton merupakan peratusan yang besar daripada
penonton, yang akan tumbuh menjadi 191 juta orang pada tahun 2017. penonton
Sesekali berjumlah 194 juta tahun, membuat total 385 juta penonton itu, selain
acara menghadiri, mengambil produk dan meletakkan pertaruhan dalam talian.
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Pertumbuhan Pemirsa eSports

Di sini kita dapat melihat peluang perniagaan yang ada di sektor sukan elektronik
potensi dan.
AstorGame awalnya akan membuat pendapatannya dalam dua ceruk pasar ini:
pertaruhan onlinr dan pertandingan. Selepas itu, kami akan menawarkan video
streaming.
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Blockсhain, Kontrak Smart, dan eSports
Sebuah blockchain adalah rangkaian data teragih yang terdiri daripada "blok" yang
mengandungi maklumat, sementara kontrak pintar adalah program komputer yang
ditulis dalam kod virtual. Mereka diprogramkan untuk melaksanakan satu set
khusus daripada operasi yang dijalankan tanpa salah satu dari dua pihak harus
turun tangan.

Dalam kontrak yang pintar, jika acara "A" berlaku, akibat "B" akan ditetapkan dalam
gerak. Hal ini tidak perlu untuk pihak ketiga, seperti notaris, untuk mengesahkan
atau memaksa pelaksanaannya. Itulah mengapa sangat sesuai untuk pembayaran
mengautomasikan, taruhan, permainan video, register hartanah, pembelian
automatik, surat suara, dll

Platform AstorGame akan membolehkan pemain dan petaruh untuk melakukan
urus niaga mereka dengan cara aplikasi berasaskan web yang membolehkan
pengguna berinteraksi dengan kontrak pintar dalam persekitaran yang selamat,
telus, automatik dan desentralisasi, sehingga mampu mengawal hampir semua
yang paling penting aspek permainan dan pertaruhan.

Adapun pertandingan, kontrak pintar diprogramkan untuk mengautomasikan proses
pendaftaran pesaing. Kontrak tersebut akan menentukan nilai yang tinggi dan
pemain atau kumpulan yang berakhir menang secara automatik akan diberikan
hadiah. Semuanya akan disimpan dan seluruh transaksi akan disahkan.

Bagi mereka yang bertaruh pada pertandingan itu, kontrak pintar akan, pada
gilirannya, akan dibuat yang akan mengambil taruhan yang diletakkan. Setelah itu,
kontrak pintar akan mengesahkan taruhan ini dan nilai akhir pertandingan. Setelah
menentukan pemenang dari permainan atau pertandingan, bettors pemenang juga
akan secara automatik ditentukan dan jumlah yang mereka berhutang akan
dialihkan kepada mereka.

Jika atas sebab apa pun, platform terjebak, kontrak cerdas yang mengurus periuk
akan mengembalikannya secara langsung kepada pemilik masing-masing. Untuk
ini, alamat "dompet" yang kedua, yang akan dimiliki oleh pengguna sejak mereka
mendaftar untuk platform, akan diminta.
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Pertaruhan Sukan dan Casino Online
Ini adalah platform kedua yang membentuk AstorGame.com, di mana pelanggan
boleh meletakkan taruhan pada pelbagai pertandingan sukan seperti bola sepak,
besbol, bola keranjang, dll Kami merancang untuk menyediakan perkhidmatan yang
boleh bersaing di peringkat global, sehingga akan mungkin untuk meletakkan
taruhan hidup. Seterusnya, pengguna akan dapat menikmati pelbagai permainan
kasino dalam talian seperti poker, blackjack, roulette, dan slot.

Taruhan hidup membolehkan untuk meletakkan pertaruhan di banyak pasaran dan
penempatan jumlah yang hampir tak terhitung taruhan setiap saat. Juga, waktu
respon Web akan tinggi, dan peristiwa akan dikemaskini secara real time. Dalam
hal apapun, taruhan dapat ditunaikan keluar sebelum acara selesai sehingga,
dengan demikian, bettors boleh memastikan kemenangan mereka atau
mengurangkan kerugian mereka. Ini akan sangat serupa dengan bagaimana
perdagangan bekerja: mereka yang melakukan saham, bon, atau perdagangan
cyptocurrency mungkin mempunyai idea tentang bagaimana hal itu dilakukan.

Beberapa rumah judi ciri kos, masa tunggu, dan / atau peluang yang sangat
rendah. Pada AstorGame, kami merancang untuk menyediakan perkhidmatan yang
cekap, peluang yang baik, dan pembayaran nyata dan sesaat.

Dengan menggunakan kontrak pintar, kami dapat menawarkan perkhidmatan ini
kepada orang-orang di seluruh dunia tanpa perlu pihak ketiga untuk mengesahkan
taruhan dan melakukan pembayaran dan pemindahan hadiah.

Jika bertaruh sebuah tempat pertaruhan pada perlawanan bola sepak atau
pertandingan tinju, platform akan membuka kontrak pintar dan menyimpan
pertaruhan di sana. Maka secara automatik akan mengesahkan hasilnya, dan pot
yang sesuai dengan hadiah akan dipindahkan ke pemenang. Hal ini akan
membolehkan untuk meningkatkan kelincahan, ketelusan, dan keselamatan, serta
membuat mustahil bagi pihak ketiga untuk menyekat dana atau untuk mengekalkan
jumlah milik petaruh.

Sebuah rumah pertaruhan sukan yang baik menawarkan pelanggan pengalaman
gaming yang baik, misalnya, peluang yang baik, antara muka yang user-friendly,
pembayaran cepat, dan keselamatan transaksi. Ini adalah salah satu destinasi yang
kita perjuangkan di AstorGame: untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan yang
baik, boleh dipercayai, cepat, dan selamat.
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Pasaran
Pasaran pertaruhan global online yang besar dan dianggarkan bernilai 50 bilion
dolar. Beberapa syarikat, seperti William Will, mendapatkan satu bilion dolar per
tahun di pasaran pertaruhan sukan. Pasaran dijangka tumbuh 70 bilion dolar pada
tahun 2020.

Pertumbuhan Global Pasar Sports Betting pada tahun 2020
Taruhan pada acara sukan merupakan bahagian penting dari perekonomian. Ini
adalah perniagaan yang telah mengalami kawal selia dan pengembangan di
seluruh dunia selama beberapa dekad terakhir, menjadi perniagaan multi-juta dolar.
Pada masa ini, pertaruhan sukan produk pasaran massa dengan tahap tinggi
penglibatan awam.

Pertumbuhan internet dan peranti mudah alih dengan akses cepat ke odds telah
membuat taruhan, secara umum, jauh lebih mudah diakses.

satelit dan liputan diperluas dari permainan sepak bola hidup di seluruh dunia telah
meningkatkan minat dan akses dan dengan ini telah datang meluasnya
penggunaan "hidup" taruhan, melalui mana seseorang boleh bertaruh wang pada
tindakan saat terjadi. Misalnya, seseorang boleh bertaruh siapa yang akan
mencetak titik berikutnya, dengan peluang yang berubah-ubah dengan aliran
permainan.
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Pertaruhan sukan adalah satu-satunya bentuk permainan yang tahap penyertaan
telah meningkat sepanjang dekad terakhir (Gainsbury et al., 2014). Kira-kira 13%
orang dewasa Australia sudah membuat taruhan pada sukan (Hing, Gainsbury et
al., 2014). Jumlah yang dibelanjakan tiga kali ganda antara sepanjang tempoh
2005-2017, dan pertumbuhan yang berterusan dijangka. (Deloitte, 2012; Pilih
Jawatankuasa Bersama untuk Perjudian Reformasi [JSCGR]).

Pertumbuhan ini telah disertai oleh iklan yang meluas pertaruhan hidup dan sukan
di televisyen, serta penghantaran melalui media jauh lebih baru seperti Internet,
platform mudah alih, media sosial, dan sarana komunikasi lain.

Streaming
Streaming adalah cara utama untuk menarik petaruh baru. Dengan demikian,
penggunaan sumber iklan, siaran live, saluran YouTube, video Instagram akan
berada di antara sumber kunci. Usaha ini perlu digabungkan dengan keupayaan
untuk memasang aplikasi permainan di peranti mudah alih atau platform rangkaian
sosial. Pilihan yang tidak terhad.
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Infogram Sungguh Adil
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Pemerhatian Akhir
Ini adalah peluang besar untuk melabur di industri yang tumbuh cepat. permainan
dalam talian adalah salah satu penggunaan terbaik dari cryptocurrencies.

Pada masa ini, permainan dalam talian, seperti eSports, merupakan pasaran
bernilai lebih daripada $ 600 bilion per tahun, seperti sukan pertaruhan dan kasino
pasaran judi. Pada masa yang sama, dan terima kasih kepada manfaat yang
menawarkan bettors dan operator, taruhan menggunakan cryptoassets secara
beransur-ansur akan mengambil alih pasaran ini. Pelabur di AstorGame akan
menikmati, bersama-sama dengan apresiasi kami token, dividen daripada modal
syarikat kami untuk memegang ASTOR.

Masa Depan
AstorGame mempunyai asas yang kuat untuk menjadi pemimpin pasaran global
dalam eSports dan permainan dalam talian. Hal ini berkat model syarikat
desentralisasi, inovasi, dan jaminan yang menawarkan pelanggan. Adapun
pertaruhan sukan, kami merancang untuk menyertakan majoriti sukan dimainkan di
peringkat global tanpa perlu melalui perantara atau memaksakan kelewatan
pembayaran hadiah, tidak peduli di mana pelanggan kami berada.

AstorGame dan Amal
Penyelenggaraan acara amal yang 5% dari keuntungan yang dijana setiap tahun
akan diperuntukkan untuk sumbangan untuk orang yang memerlukan adalah
sebahagian daripada projek kami. Penerima manfaat akan dipilih dari antara
penduduk negara-negara sangat miskin. Sumbangan akan disimpan di blockchain,
dan akan menentukan maklumat peribadi dari orang-orang yang telah menerima
bantuan daripada organisasi.
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