BLACKJACK™

Tipul de joc:
Joc de societate
Câștigul jucătorului: 99,59%

BlackJack™ este un joc nou interesant de blackjack cu 3 mâini și 6 pachete
de cărți oferit de NetEnt. Interfața tactilă prietenoasă cu utilizatorul creează
o experiență de joc mai bogată ca niciodată până acum.

Versiunea pentru fișa jocului: 1.0
Data: 2017-02-01

BlackJack™ Versiunea pentru
fișa jocului 1.0, 2017-02-01

DESPRE BLACKJACK™

INFORMAȚII GENERALE
Tipul de joc

Joc de societate

Valori jeton (€)

Valori implicite: 1, 5, 10, 50, 100, 500

Miza Min / Max (€)

Implicit: 1000 / 250000000

Suport lingvistic

24 de limbi

FUNCȚIILE JOCULUI


Joc simultan cu până la 3 mâini
Dublare și Divizare
 Asigurare și Câștig egal


CÂȘTIG ACORDAT
Câștigul jucătorului (%)

99,59%

Câștigul maxim (€)

Implicit: 12000

JOC RESPONSABIL


Limitele jucătorului

Jucătorul și operatorul cazinoului pot seta următoarele limite de joc:
Miza & pierderea per sesiune, zi, săptămână sau lună. Blocarea tuturor
jocurilor pentru o perioadă specificată de timp. Restricționarea duratei
sesiunii de joc în minute.
 Jocul pe bani reali este restricționat de fondurile din contul jucătorului
(de ex. nu poate juca pe credit).
 (Doar pentru jurisdicția italiană) Jucătorul poate avea inițial o sumă
maximă de 1.000 € în portofel. Deoarece fiecare joc este o sesiune de
utilizator, portofelul jucătorului poate depăși această limită în timpul
jocului.


Altele

Jocul pentru distracție
Valori variabile pentru fisă
 Niveluri variabile de miză
 Modul G4


INFORMAȚII TEHNICE
ID-ul jocului

blackjack3_not_mobile (portofel de bază)
blackjack3_not_mobile_sw (portofel unic)

Rezoluț ia afișajului

1280 x 720

Raportul de aspect

16:9

Tehnologie

HTML5 sau mai nouă
Consultaț i secț iunea de Asistenț ă a modulului de cazinou pentru lansarea
jocurilor pentru modulul de cazinou.

Desfășurare
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DESIGNUL JOCULUI

Tema și grafica jocului
Blackjack™ continuă foarte clar tradiția NetEnt a stilului superb și
a designului superior. Acesta conține o grafică clară și curată și un
design optimizat care va satisface chiar și cele mai sofisticate
gusturi.

Tema și grafica jocului Blackjack™

Butoanele jocului folosite pentru a juca mâinile de blackjack se
găsesc în fața jucătorului. În funcție de etapa de joc, aceștia pot
cere împărțirea cărților, pot lua o carte nouă, se pot opri, pot face
divizare, dublare, pot accepta câștig egal sau pot cumpăra
asigurare.

Plasarea mizelor

Plasarea mizelor

Sistemul de mizare Blackjack™ ușurează plasarea și ștergerea
mizelor pentru jucători. Jucătorul selectează jetonul dorit și face
clic pe zona de mizare pentru a plasa miza. Clicurile repetate cresc
miza cu valoarea jetonului selectat; jucătorul vede jetoanele cum se
adună, iar valoarea totală afișată deasupra jetoanelor crește
corespunzător.
Pentru a elimina ultima miză, jucătorul face clic pe butonul de
ștergere. Pentru a dubla miza, jucătorul face clic pe butonul
Dublare.

Desfășurarea jocului
Jucătorul selectează valoarea jetonului (implicit 1, 5 și 10) și își
plasează mizele pe între 1 și 3 mâini.
Jucătorii fac clic pe butonul Cărți și crupierul computerizat al jocului
împarte automat primele două cărți pentru fiecare mână de
blackjack.
Desfășurarea jocului

În funcție de etapa de joc, aceștia pot cere împărțirea cărților, pot
lua o carte nouă, se pot opri, pot face divizare, dublare, pot accepta
câștig egal sau pot cumpăra asigurare.
După ce jucătorul decide să aleagă Oprire, rezultatul crupierului
este afișat deasupra cărților. După aceea, jetoanele sunt colectate
sau distribuite conform regulilor de plată.
Înainte de a începe următoarea rundă de joc, jucătorul primește
opțiunile Repetare miză sau plasarea unei Mize noi.

Dublare și Divizare
În timpul desfășurării jocului, jucătorul va avea și ocazia să crească
mizele prin divizare sau dublare, în funcție de regulile jocului.
Dublarea va dubla miza inițială a jucătorului, în timp ce divizarea
permite jucătorului să împartă două cărți de aceeași valoare în
două mâini noi.
Dublu
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DESIGNUL JOCULUI

Divizare

Asigurare și Câștig egal
Blackjack™ oferă jucătorilor o asigurare atunci când cartea vizibilă
a crupierului este un as. Asigurarea costă jumătate din miza inițială.
Jocul vă oferă și opțiunea unui câștig egal atunci când cartea
vizibilă a crupierului este un as și jucătorul are Blackjack.

Asigurare

Atunci când există opțiunea de asigurare sau câștig egal, jucătorul
răspunde prin a face clic pe butonul Da sau Nu pentru a accepta sau
refuza.

Câștig egal
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Rezumatul câștigurilor acordate
CÂȘTIGUL JUCĂTORULUI (RTP)
99,59%
CÂȘTIGUL MAXIM - EUR
Implicit:


12000

Notă: Câștigul maxim al unei runde de joc este mai mare decât câștigul maxim
identic deoarece o rundă de joc poate include mai multe învârtiri.

Dacă se primește de la început o carte cu numărul 10 sau un popă, o damă sau
un valet de orice suită alături de un as, se consideră că este un Blackjack.
Blackjack plătește 3:2.
Blackjack bate restul mâinilor cu valoarea 21, cu excepția unui Blackjack.

Casierie
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Randomizarea
GENERATORUL DE NUMERE ALEATORII (RNG)
Algoritmul folosit pentru generarea de numere aleatorii (RNG) se numește Fortuna, este un generator de numere
pseudoaleatorii (PRNG) sigur din punct de vedere criptografic ce a fost conceput de Bruce Schneier și Niels
Ferguson. Pentru mai multe informații, consultați documentul Generarea de numere aleatorii.
Generatorul de numere aleatorii și implementarea sa a fost testată și aprobată/certificată în ceea privește gradul
de randomizare în conformitate cu standardele curente din domeniu de către o unitate de testare terță acreditată
și independentă.

ALGORITMUL PENTRU O CARTE ALEATORIE
Un pachet de cărți este static și va conține întotdeauna același număr de cărți. O carte este fie disponibilă, fie
indisponibilă. Pachetul se bazează pe contextul unic al unei sesiuni și nu vor exista niciodată probleme de
concurență.
1. Dacă este necesar; se creează un pachet nou (noul pachet nu este amestecat).
2. Cărțile din pachet sunt iterate. Toate cărțile care sunt contorizate ca „disponibile” au indexul lor adăugat la o
motrice „indexul cărților disponibile”.
3. Este obținut un număr aleatoriu între 0 (zero) și lungimea matricei „indexul cărților disponibile”.
4. După aceea este selectat un index al cărții din matricea „indexul cărților disponibile” de la poziția numărului
aleatoriu.
5. Cartea din pachet de la poziția indexului cărții este „extrasă” din pachet prin stabilirea cărții ca fiind
indisponibilă.
6. Cartea este adăugată la joc ca „următoarea carte de utilizat”.

Gestionarea funcționării incorecte
Dacă jucătorul încearcă să acceseze un joc folosind o sesiune nevalidată (de exemplu, datorită inactivității sau
repornirii sistemului) este afișat un mesaj de eroare în joc. Jucătorul poate după aceea să se conecteze și să reia
desfășurarea jocului. Starea jocului este mereu salvată, astfel încât jucătorul poate relua desfășurarea jocului
exact de unde a lăsat-o.
În cazul unei erori HTTP, expirarea timpului în rețea sau a unei erori de server, jucătorului îi va fi afișat un mesaj
„eroare tehnică” și jocul va rămâne într-o stare de „indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul când acesta
devine disponibil.
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Dacă expiră timpul pentru o sesiune, jucătorului îi va fi afișat un mesaj „expirare timp pentru sesiune” și jocul va
rămâne într-o stare de „indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul.

În cazul unui eveniment „rămas fără bani”, jucătorului îi va fi afișat un mesaj „rămas fără bani” și jocul va rămâne
într-o stare de „indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul.
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(Doar pentru jurisdicția italiană) Mai multe informații privind gestionarea funcționărilor incorecte sunt descrise și
în secțiunea 3.2.1 a documentului Platforma de joc (Progetto Della Piattaforma Di Gioco). Acest document oferă
detalii privind modul în care un jucător este informat de plățile de returnare a soldului și procesul tehnic.
Informațiile referitoare la expirarea timpului pentru sesiune și funcționările incorecte sunt oferite jucătorului prin
regulile jocului. Mai exact, jucătorul este informat că „În cazul unei funcționări incorecte a hardwareului/software-ului de jocuri de noroc, toate pariurile și plățile afectate sunt anulate și toate sumele pariate sunt
restituite.”

Informații pentru jucător
Jucătorii primesc un mesaj la care trebuie să răspundă după fiecare oră de joc fără întreruperi: Aceștia nu pot
continua să joace dacă nu răspund la mesajul care le oferă informații legate de suma mizată și câștigată până
atunci în timpul desfășurării jocului.
Jucătorii mai primesc și acces în orice moment din cadrul jocului la istoricul sesiunii lor de joc și la regulile jocului.

Simularea jocului
O versiune demo a jocului este disponibilă la http://www.netent.com/games/
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