ROULETTE TOUCH™

Typ hry:
Návratnost hráči:

Touch Game
97,3%

Roulette Touch™ je nejnovìjším pøírùstkem do bohaté nabídky her od Net
Entertainment pro mobilní zaøízení. Tento titul, jenž vychází z oblíbené
online hry Roulette Advanced™, má moderní a jednoduché rozhraní, které
uspokojí i ty nejnároènìjší uživatele.

Verze karty hry: 1.0
Datum: 2017-03-23
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Typ hry

Touch Game

Hodnoty žetonu (€)

Standardní hodnoty: 1, 5, 25, 100

Minimální/maximální sázka (€)

Standardní: 1 / 50000

Jazyková podpora

23 Languages

HERNÍ FUNKCE


Automatická hra
Zdvojnásobení všech sázek
 Opětovné použití předchozí sázky


VÝHRY
Návratnost hráči (%)

97,3%

Maximální výhra (€)

Standardní: 4620

ZODPOVĚDNÉ HRANÍ


Herní limity

Hráè a provozovatel kasina mohou nastavit následující herní limity:
Sázka a výhra na relaci, den, týden nebo mìsíc. Blokování všech her po
urèité èasové období. Omezení délky herní relace na urèený poèet
minut.
 Hraní o skuteèné peníze je omezeno množstvím prostøedkù na
uživatelovì úètu (tj. nelze hrát na dluh).
 (Pouze italská jurisdikce) Hráè nemùže mít na zaèátku v penìžence víc
než 1000 €. Jelikož je každá hra uživatelskou relací, mùže èástka v
penìžence bìhem hry tento limit pøekroèit.


Ostatní

Hra pro zábavu
Možnost úpravy hodnoty mince
 Možnost úpravy úrovnì sázky
 Režim G4


TECHNICKÉ INFORMACE
ID hry

roulette_s_mobile_html (základní penìženka)
roulette_s_mobile_html_sw (univerzální penìženka)

Kompatibilní operační systémy

iOS
Android
Windows

Rozlišení obrazu

960 x 600

Poměr stran

16:1

Technologie

HTML5

Nasazení

Informace o spouštění her pro CasinoModule najdete v nápovědě ke
CasinoModule.
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DESIGN HRY

Motiv hry a grafické zpracování
Rozhraní Roulette Touch™ je elegantnì svìží, zároveò však i
jednoduché a intuitivní, takže se hodí pro všechny hráèe bez
ohledu na jejich pøedchozí zkušenosti. Stùl má moderní vzhled i
ladìní a informace o aktuálních sázkách èi aktivních sázkových
oblastech jsou hráèi pøíjemnì poskytovány prostøednictvím
zvýrazòování a vyskakovacích oken.
Herní stùl z oznaèenou sázkovou oblastí

Umisování sázek
Hráè mùže využívat vnitøní sázky, vnìjší sázky nebo i kombinaci
obou tìchto variant. Zatímco vnitøní sázky se umis•ují na èísla na
stole, pro vnìjší sázky slouží políèka kolem èísel.

Kolo rulety

Sázet lze v Roulette Touch™ dvojím zpùsobem. Hráè mùže
pøetáhnout žeton do sázkové oblasti. Ta se následnì oznaèí a
dojde k umístìní pøíslušné sázky. Pokud uživatel chce, mùže také
dotykem nejprve oznaèit požadovanou sázkovou oblast a poté
klepnout na jeden nebo více žetonù na lištì. Tím dojde k umístìní
pøíslušné sázky. Sázky lze i zdvojnásobit nebo smazat.
Hráè mùže urèit, že chce v následujících kolech automaticky
používat sázky z pøedchozího kola. Pøed roztoèením kola lze i v
takovém pøípadì sázku pozmìnit èi odebrat.

Výsledek herního kola

Po umístìní všech požadovaných sázek mùže hráè klepnout na
tlaèítko pro roztoèení. Nad stolem se objeví kolo rulety, které se
zaène toèit. Až kulièka dopadne do nìkterého z 37 políèek na kole,
herní kolo skonèí a objeví se malé okno s výsledkem: výherní èíslo
a jeho barva, výše výhry a zda je èíslo vysoké/nízké a sudé/liché.

Nastavitelný poèet žetonù
Nastavitelný poèet žetonù

V Roulette Touch™ má provozovatel možnost nastavit poèet
dostupných žetonù. Poèet žetonù se upravuje dle zvolených
limitù pro minimální a maximální sázku u stolu.
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Shrnutí výher
NÁVRATNOST HRÁČI (RTP)
 97,3%
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – EUR
 Standardní: 4620
 Certifikovaná: Error! Unknown document property name.
Poznámka: Maximální výhra z herního kola je vyšší než maximální okamžitá
výhra, neboť herní kolo se může skládat z několika roztočení.

Tabulka výplat
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Randomizace
GENERÁTOR NÁHODNÝCH ČÍSEL (RNG)
Algoritmem použitým pro generování náhodných čísel (RNG) je Fortuna, kryptograficky zabezpečený
generátor pseudonáhodných čísel (PRNG) vytvořený Brucem Schneierem a Nielsem Fergusonem. Podrobnější
informace najdete v dokumentu Generování náhodných čísel.
Testování generátoru náhodných čísel včetně jeho implementace a schválení/certifikace náhodnosti výsledků v
souladu s obecnými standardy odvětví proběhly v akreditované, nezávislé, externí testovací laboratoři.

ALGORITMUS PRO NÁHODNÉ ČÍSLO NA RULETĚ
Kolo rulety představuje pole čísel, ve kterém má každé číslo svůj index („pozici“).
1. Proběhne získání náhodného čísla v rozmezí od 0 (nuly) do délky kola rulety.
2. Toto náhodné číslo se přidá do hry jako „číslo, které bude použito“.

Postupy při výskytu chyby
Pokud se hráč pokusí komunikovat s hrou prostřednictvím zneplatněné relace (například kvůli neaktivitě nebo
restartování systému), zobrazí se ve hře hlášení o chybě. Uživatel se může poté přihlásit znovu a pokračovat v
hraní. Stav hry je pokaždé ukládán, aby mohl uživatel pokračovat v hraní přesně tam, kde skončil.
V případě chyby HTTP, vypršení časového limitu sítě nebo chybě serveru se uživateli zobrazí zpráva o
„technické chybě“ a hra zůstane v „nedostupném“ stavu, dokud ji uživatel znovu nenačte poté, co bude hra
opět k dispozici.

Vyprší-li časový limit relace, objeví se uživateli zpráva o „vypršení časového limitu relace“ a hra zůstane v
„nedostupném“ stavu, dokud ji uživatel znovu nenačte.
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Jestliže nastane „vyčerpání prostředků“, objeví se uživateli zpráva o „vyčerpání prostředků“ a hra zůstane v
„nedostupném“ stavu, dokud ji uživatel znovu nenačte.

(Pouze italská jurisdikce) Podrobnější informace o postupech při výskytu chyby jsou také popsány v sekci 3.2.1
dokumentu Herní platforma (Progetto Della Piattaforma Di Gioco). Ten obsahuje podrobnosti o tom, jakým
způsobem je uživatel informován o výplatách zůstatku a technickém procesu.
Informace o vypršení časového limitu relace a provozních chybách jsou hráči k dispozici v pravidlech hry.
Konkrétně je v nich uvedeno: „V případě selhání herního hardwaru/softwaru jsou všechny ovlivněné sázky a
výplaty prohlášeny za neplatné a veškeré ovlivněné sázky se navrátí hráčům.“
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Informace pro hráče
Po každé hodině souvislého hraní se uživateli objeví okno, které vyžaduje jeho reakci: uživatel nemůže
pokračovat v hraní, dokud nezareaguje na zprávu, která jej informuje o celkové výši sázek a výher z aktuální
herní relace.
Uživatel si může také přímo ze hry kdykoliv otevřít historii své herní relace a pravidla hry.

Simulace hry
Ukázková verze hry je k dispozici na adrese http://www.netent.com/products/net-entertainment-touch/.
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První verze.
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