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 بازی انفجار چیست ؟

جار یا بمب، یک بازی هیجان انگیز کازینویی می باشد که اغلب در سایت های شرط بندی ایرانی و شبکه بازی کرش انف

بالکچین به چشم می خورد. این بازی از زمان انتشارش غوغای بسیاری برپا کرده و میلیون ها طرفدار به خود جذب کرده 

ابیت و البته سودآور شدن آن شود. در ادامه توضیحات است. بازی انفجار از الگوریتمی ویژه بهره می برد که باعث جذ

 .کاملی را در این مورد برای شما آورده ایم

 

 بازی انفجار چگونه است ؟

عت بسیار زیادی به سمت باال این بازی از یک نمودار و یک ضریب تشکیل شده است. ضریب بازی انفجار هر دست با سر

 .ثانیه طی می کند 4را در کمتر از  10تا  5ثانیه و عدد  3را در کمتر از  3الی  1حرکت می کند. این ضریب عدد 

این ضریب پس از شروع به باال رفتن، ناگهان از حرکت می ایستد و قرمز می شود. حال نقش شما به عنوان بازی کننده به 

ه پیش از شروع بازی مبلغی را برای ورود به شرط مشخص می کنید، سپس در حین باال رفتن این صورت می باشد ک

 .ضریب باید دکمه ثبت را بزنید. اگر پیش از قرمز شدن اینکار را انجام دهید برنده بازی خواهید بود

 ورود به وب سایت

 2بازی انفجار 

نسخه دوم از این بازی می باشد. این نسخه شباهت بسیار باالیی با نسخه اولیه دارد با این تفاوت که شما در  2بازی انفجار 

محیطی گرافیکی تر هستید و می توانید تجربه ای جدید را برای خود رقم بزنید. توجه داشته باشید که سود های این نسخه هم 

 .باال می باشد ولی توصیه ما به شما تجربه همان نسخه اصلی بازی می باشد مانند نسخه اولیه

 انتخاب سایت انفجار ضریب باال برگ برنده برای درآمد زایی

شما کاربران گرامی باید در انتخاب سایت بازی انفجار دقت باالیی را خرج کنید چرا که انتخاب شما می تواند شرایط را به 

ایت های زیادی این بازی را ارائه می کنند ولی همه آن ها نمی توانند گزینه ای مناسب قلم داد کل عوض کند. امروزه س

 .شوند

اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم داشتن سایتی که ضریب های باالتری را تولید می کند می تواند برای شما شرایطی را رقم بزنید 

رقم بزنید. در ادامه با تحلیل و ترفند های بازی انفجار شرایطی را  که حتی با ریسک های پایین هم سود های قابل توجهی را

برایتان رقم می زنیم تا بتوایند ریسک های مدیریت شده را به جریان بنندازید. این موضوع ان هم در کنار ضری باال بودن 

االیی را از برنده شدن در بازی سایت مذکور می تواند خیلی زود شما را به یک حرفه ای انفجار تبدیل کند که درآمد های ب

 .انفجار کسب کرده است! پس با دقت نظر باال دست به کار شوید
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 بازی انفجار روی گوشی

بازی انفجار روی گوشی هم شدنی است! این یعنی شما دیگر الزم نیست به سایت مراجعه کنید. تنها کافیست اپلیکیشن بازی 

العاده آن استفاده کنید. در این مورد الزم به ذکر می باشد که تجربه بازی انفجار انفجار را دانلود کرده و از امکانات فوق 

 : برتری را به همراه دارد 2روی گوشی برای شما 

 دسترسی بدون فیاتر به بازی انفجار .1
 سرعت باال تر در شرط بندی و برداشت در ضریب ها .2

 نجوه برنده شدن در بازی انفجار

فجار شرطی برنده شوید زیاد شرایط عجیبی پیش رو ندارید و صرفا باید کمی بیشتر با آموزش برای این که شما در بازی ان

بازی بیشتر آشنا شوید و با تکرار و تمرین ان سعی داشته باشید که برد های خوبی را برای خود رقم بزنید. همان طور که 

 .ر واقع حاصل چند برابر شدن پول های شما می باشدمی دارنید برد در بازی انفجار همراه با سود های باال می باشد که د

برای نحوه برنده شدن در بازی انفجار در ادامه توضیحات دقیقی را در دسترس قرار داده ایم تا شما بتوانید به راحتی هر چه 

ک نکنید که با تمام برد ها تضمینی را برای خود رقم بزنید. این موضوع کمی به تکرار و تمرین نیاز مند می باشد ولی ش

افراد برنده در بازی   کمک آن شرایطی تجدید را برای کسب درآمد های میلیونی دنبال می کنید. بگذارید در مورد جایزه

 برایتان روشن سازی انجام دهیم تا به برتری بی چون و چرای آن پی ببرید

 جایزه کسانی که برنده بازی می شوند چیست ؟

یب از بازی خارج شوید، مبلغی که در ابتدا در بازی قرار داده بودید در ضریبی که از بازی اگر شما پیش از بسته شدن ضر

 .خارج شده اید ضرب می شود. اینگونه پول شما در کمتر از چند ثانیه چند برابر می شود

دست شوید. پس  اما باید مراقب باختن هم در این بازی باشید. ممکن است در هر لحظه ضریب قرمز شود و شما بازنده آن

 .باید در این بازی هوشیار عمل کرد. در ادامه چند ترفند ویژه آموزشی در این بازی را برای شما آورده ایم

 

 ثبت نام در سایت انفجار چگونه است ؟

برای ثبت نام شما باید ابتدا به یک سایت معتبر مراجعه کنید. بدون شک حاال دیگر با دقت نظر باال تری برای به نتیجه 

د از این کار فرمی پیش روی شما قرار می گرد که خب تنها با پر کردن آن رساندن این موضوع دست به کار می شوید. بع

می توانید شروعی فوق العاده از بازی انفجار را تجربه کنید. این فرم شامل مواردی برای دریافت ایمیل و رمز عبور و ... 

 .می باشد و می توایند خیلی ساده آن را به نتیجه برسانید

 انفجار تراکنش های مالی در بازی

خب همان طور که می دانید بازی انفجار با سود ها میلیونی همراه می باشد و همین موضوع باعث شده تا شما بتوانید به 

خوبی هر چه تمام برد های تضمینی را برای خود رقم بزنید. اما به نظر شما این سود ها چقدر می باشد؟ یا اصال چگونه به 
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این سری سواالت در واقع توجه به نیاز های شرط بندی شما می باشد و ما می خواهیم  دست شما می رسد؟! پاسخ دادن به

چنین شرایطی را پیاده سازی کنیم. پس همراه و همگام ما باشید تا بدانید تراکنش های مالی اعم شارژ و برداشت از سایت 

 .چگونه می باشد

 شارژ حساب کاربری بازی انفجار با درگاه مستقیم بانکی

ی اینکه بازی را برای خود به جریان بندازید الزم می باشد که ابتدا حساب کاربری شما شارژ داشته باشد. برای رسیدن برا

به این خواسته امروزه راه و روش زیادی در دسترس شما می باشد که می توایند بنا به نیاز های خود از آن ها استفاده 

 .باشد که باید نگاهی دقیق تر به روش درگاه بانکی داشته باشیدکنید.اما در این بین شرایط به گونه ای می 

از درگاه بانکی می توایند برای سنجش اعتبار سایت ها هم استفاده کنید که خب این گواه بر برتری بی چون چرای این روش 

راحت را تجربه کنید.  شارژ حساب کاربری دارد. در واقع شما می توانید در این روش پرداخت هایی مطمئن، سریع و البته

فاکتور هایی که خب هیچ کدام از روش های پرداخت ان ها را به صورت یکجا در دسترس ندارند. شما با درگاه، زیر نظر 

سیستم بانکداری پرداخت می کنید همین موضوع به مراتب امنیت را باال برده و می توایند تجربه ای بدون نگرانی را 

 .استارت بزنید

 ت پول از بازی انفجارنحوه برداش

برای برداشت در سایت های ایرانی به روش کارت به کارت عمل می شود ولی روش واریز سود مهم نیست بلکه در این 

گام از تراکنش های مالی باید توجه داشته باشید که تضمین و سرعت باالیی را تجربه خواهید کرد. در واقع بازی انفجار می 

 .ه سادگی چند برابر کند و همین یعنی همواره سود های میلیونی در دسترس می باشدتواند پول های شما را ب

ساعت بعد  1برخالف رقم باال بودن سایت های معتبر ارائه کننده بازی انفجار توانسته اند از پس آن بر بیایید و امروزه زیر 

 .ید برداشت کنیداز درخواست می توانید سود خود را حساب بانکی که به سایت معرفی کرده ا

 بازی انفجار با شارژ اولیه رایگان

ایگان شدنی است؟ در این مورد باید بگوییم این تصور که شما سوال اصلی این است که آیا بازی انفجار با شارژ اولیه ر

بدون شارژ کردن بتوانید در این بازی شرط بندی داشته باشید خیلی غیر طبیعی است. اما منظور اینجا شرط بندی با شارژی 

 !اضافه می باشد. این یعنی بونوس بازی انفجار

کنید حتما به سایت هایی که در ادامه معرف حضور شما می کنیم وارد پس اگر می خواهید بازی انفجار را با بونوس تجربه 

 .شوید. این سایت ها بازی انفجار با شارژ اولیه رایگان را برای شما شدنی می کنند

 

 الگوریتم بازی انفجار چگونه است ؟

بودن این بازی با خبر شدید، احتماال به فکر هک الگوریتم بازی انفجار و یا محاسبه ضریب بازی افتاده اید.  حال که پولساز

 .در این مورد باید خیالتان را راحت کنیم که شما به هیچ وجه قادر به هک کردن این بازی نخواهید بود

کردن آن را تقریبا غیرممکن می کند. از همین رو تشکیل شده که هک  5سیستم این بازی از کدهای رمزگذاری شده ام دی 

 بهتر از فکر نفوذ به آن را از سر خود بیرون کنید. اما چه راه هایی برای موفقیت در این بازی وجود دارد ؟
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 مقاله ای تحت عنوان آموزش بازی انفجار برای شما آورده ایم که پیشنهاد می کنیم آن را مطالعه کنید. اما روش هایی نظیر

 .استفاده از ترفند و تحلیل بازی برای موفقیت وجود دارد که در زیر آنها را برای شما آورده ایم

 بازی انفجار انالتین را تحلیل کنید

به شما پیشنهاد می کنیم پیش از آغاز شدن هر دست از بازی، به تحلیل کامل آن بپردازید و سعی کنید سیستم آن را در زمان 

د. اینکار را چند باری انجام دهید و سعی کنید به یک سیستم منظم برسید که هرچند بسیار سخت و مربوطه پیش بینی کنی

 .زمانبر است

اما کافیست یک دست را درست پیش بینی کنید و در زمان درست وارد بازی شوید. همین یک دست کافی خواهد بود تا شما 

 .به موفقیت برسید و پول خود را چند برابر کنید

 د بازی انفجار برای برد و تشخیص ضریبترفن 5

دست موفق وارد بازی نشوید : تجربه نشان داده سیستم بازی گاها چند دست ضریب باال داده و ناگهان با ضرایب  3پس از  .1
 .بسیار پایین همه را غافلگیر می کند. در صورتی که چند دست موفق دیدید کمی ثبت کنید تا بازی به نظم خود بازگردد

ترین و معتبرترین سایت بازی انفجار با ضریب باال بازی کنید : به عنوان مثال تاینی بت یک مرجع مناسب و با در به .2
ضریب باال در این سایت از ضرایب باالیی بهره می برد و همین مسئله باعث شده بازی انفجار شلوغی داشته باشد. به 

آنالین بسیار مهم است. به شما پیشنهاد می کنیم در انتخاب  طور کلی انتخاب یک مرجع معتبر و مطمئن برای شرط بندی
 .سایت شرط بندی انفجار خود دقت کنید

 .بسته می شوند 3هستند زیر عدد  10درصد ضرایبی که بیشتر از  60به اعداد باال احتماد نکنید :  .3
 .دارند 6درصد ضرایب عددی کمتر از  70 .4
 .درصد است 40دست پیاپی  2 در 2احتمال بسته شدن ضریب در عدد کمتر از  .5

 با سود های خود ریسک کنید

یکی از ساده ترین این ترفند ها در اموزش بازی انفجار رایگان این می باشد که شما برای ریسک کردن بر روی مبالغ باال 

ساب خود دست و ضریب های باال از سود هایی که از طریق این بازی کسب کرده اید استفاده کنید و به مبلغ اصلی شارژ ح

نزنید. در واقع این روشباعث می شود تا در صورت خطا و باخت، ضرری تحمل نشوید. و اگر باختید، می توانید با اصل 

 .پول خود دوباره با مبالغ و ضریب های کم سود کسب کنید و در صورت برد نیز سود بسیار زیادی نسیبتان می شود

 نحوه بازی انفجار در اپلیکیشن اختصاصی

حوه انجام بازی انفجار در سایت و اپلیکیشن در کلیات فرقی با هم ندارد و تا حدودی امکنات یک سانی در اختیار دارید و ن

لی خب اگر اپلیکیشن را برای پیده سازی شرط بندی های خود انتخاب کنید می توانید چندین مزیت ویژه را برای خود رقم 

است که با جرات می توان از آن به عنوان برگ برنده خود نام ببرید. در این  بزنید. این روش بازی انفجار به گونه ای

 !موضوع هیچ جای شکی نیست

شما در واقع با دانلود این برنامه می توانید بازی را در گوشی تلفن همراه خود در اختیار داشته باشید و به مراتب دسترسی 

راحت تر را از این باب می گوییم که شما در نحوه کار بازی انفجار  راحت تر و بهتری به بازی داشته باشید. این دسترسی

دیگر با مشکل فیلترینگ رو به رو نمی شوید زیرا این برنامه به گونه ای برامه نویسی شده است که با هر بار باز کردن آن، 

ست شما خود را با موضوع شما به آدرس جدیدی منتقل می شوید. این فراید به صورت خودکار صورت می گیرد و الزم نی

 .خاصی درگیر کنید. با کمی دقت متوجه این مزیت فوق العاده می باشد
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ولی منظور ما از منحصر بودن این آپشن برای پیاده سازی نحوه بازی انفجار شرط بندی چیز دیگری می باشد! در واقع 

برنامه به شرط بندی خود وارد می کنید. این برگ برنده شما در تزریق سرعت و دقتی می باشد که شما با ورود به این 

فاکتور کاری می کند که شما در بهترین زمان ممکن درست تریت تصمیم را بگیرید! این دقیقا همان چیزی است که شما 

تر برای نحوه برنده شدن در بازی انفجار نیاز دارید. ما لینک دانلود این برنامه اندرویدی را در ادامه برای دسترسی راحت 

 .شما قرار داده ایم. تنها کافیست بر روی آن کلیک کنید

 فیلم آموزش بازی انفجار

فیلم آموزش بازی انفجار می تواند شما را هر چه سریع تر آمده رسیدن به سود های رقم باال بکند. توصیه ما بر این است که 

ده تری را رقم بزنید. بدون شک با این سیستم با دانلود فیلم اموزش بازی انفجار برای خود به مراتب شرایط فوق العا

شرایطی در دسترس شما قرار می گیرد که می توانید عالوه بر آموزش تئوری بازی اشاره ای ویژه به فاز عملیاتی این 

 .بازی هم داشته باشید

خود اقدام به کسب درآمد در واقع اگر روند آموزش بازی انفجار را دنبال کرده باشید می توانید بسیار بهتر از قبل برای 

بکنید. اما عیب بزرگی که آموزش متنی بازی انفجار دارد این می باشد که بر خالف بررسی تمامی شرایط و ریز کاری ها 

باز هم صرفا گفته هایی می باشند که به علت عدم تجربه آن ها شاید نتوانید به بهترین نحو ممکن آن ها را پیاده سازی کنید. 

گ این بار توسط فیلم آموزش بازی انفجار بر طرف شده است و شما می توانید بسیار راحت در ویدئو آموزش این عیب بزر

بازی انفجار شاهد برقراری شرایط معرفی شده در یک تجربه واقعی باشید. این گونه به مراتب برداشت های بهتری را هم 

 .نتیجه برسانیددارید که خب توصیه می کنیم حتما این کار را برای خود به 

در این مسیر یعنی برای دانلود فیلم اموزش بازی چالش های زیادی وجود دارد. در اولین مورد به احتمال زیاد از این فیلم 

تقاضای ارائه روش های تضمینی برای همیشه برنده بودن خود باشید که خب این توقع به جایی از فیلم آموزشی بازی انفجار 

یادگیری تجربه بازی این راه را در پیش روی خود می بینید. البته ترفند های بازی انفجار، اپلیکیشن  نیست. شما صرفا برای

تخصصی این بازی و چندیدن موارد دیگر برای شما در فیلم آموزشی بازی انفجار در دسترس می باشد ولی این ها همه در 

فعالیتی الگوریتم بازی تسلط داشته باشید و از آن مهم تر برای صورتی می توانند برای شما موثر واقع شوند که بتوانید روند 

 .ضریب باال در دسترس داشته باشید crash خود یک سایت بازی

 اپلیکیشن بازی انفجار بت مارکت

بازی انفجار بازی بسیار جذابی است که با توجه به قابلیت های که دارد توانسته افراد زیادی را به خود در سنین مختلف 

جذب کند اما برای انجام این بازی راه های بسیار راحت تر از مراجعه به سایت وجود دارد که یکی از این ها استفاده از 

شما می توانید با دانلود آن بسیار راحت و بدون دردسر به انجام بازی کرش  اپلیکیشن بازی انفجار بت مارکت است که

 .بپردازید

 .این اپلیکیشن از زیر قابل دانلود می باشد

 

 آموزش کسب درآمد از بازی انفجار شرط بندی

ما در  بسیاری از کاربران خواستار این شده بودند که چگونه می توانند کسب در آمد بیشتری در بازی انفجار داشته باشند.

این بخش سعی می کنیم که این خواسته را برآورده سازیم. باید بگویم که برای درآمد های بیشتر در بازی انفجار روش های 

 .گوناگونی وجود دارند که ما سعی می کنیم این روش ها را برای شما بررسی نماییم
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ر این بازی و هم چنین افزایش ارقام شرط بندی درآمد روش اول انجام خود بازی انفجار است که شما می توانید با انجام بیشت

خود را از طریق بازی انفجار افزایش دهید. اما نکته ی قابل به ذکر این است که با توجه به این که ضریب در بازی انفجار 

هم است. این مسئله نقشی بسیار مهم را ایفا می کند پس انتخاب سایت شرط بندی که در آن به انجام بازی می پردازید بسیار م

 .که آن سایت ضریب های خوبی در این بازی ارائه دهد بسیار اهمیت دارد

اما روشی دیگر که بسیار کارآمد است انجام عمل زیر مجموعه گیری است که شما می توانید با انجام آن درآمد بسیار قابل 

رآمد خود را افزایش دهید و از بازی انفجار درآمد توجهی کسب کنید که ما به شما پیشنهاد می کنیم که اگر مایل هستید د

بیشتری کسب کنید، از زیر مجموعه گیری غافل نشوید. پس می توان این گونه جمع بندی کرد که شما با انجام خود بازی 

 .انفجار و هم چنین عمل زیر مجموعه گیری می توانید درآمد های بیشتری از این بازی کسب کنید

 ری بازی انفجار سود دارد؟آیا زیر مجموعه گی

همان طور که در باال توضیح دادیم یکی از روش های که بسیار می تواند در بازی انفجار سود اور باشد زیر مجموعه 

گیری است اما در زیر مجموعه گیری انتخاب سایت که در آن به انجام بازی می پردازید بسیار مهم است و شما باید برای 

 .ر سایت هایی را انتخاب کنید که درصد باالیی برای این عمل اختصاص می دهنددریافت سود های بیشت

پس زیر مجموعه گیری در بازی انفجار سود دارد و ما به شما پیشنهاد می کنیم برای انجام زیر مجموعه گیری سایت شرط 

را انتخاب نمایید زیرا این سایت بیشترین درصد سود در زیر مجموعه گیری بازی انفجار را  بازی انفجار تاینی بت بندی

 .ارائه می دهد که نظیر آن در سایت های پیش بینی و شرط بندی دیگر دیده نمی شود

 بهترین سایت بازی انفجار ایران کدام است؟

انتخاب سایت پیش بینی و شرط بندی مناسب بسیار در میزان درآمد شما در بازی همان طور که در مطالب باال اشاره کردیم 

انفجار نقش دارند. با توجه به رقابت های شدیدی که در بین سایت های شرط بندی وجود دارند این سایت ها تالش می کنند 

 .خود جذب نمایند که هر روز امکانات خود را بهتر از دیروز کنند تا بتوانند کاربران بیشتری به سوی

اما در این بین دو سایت بسیار معتبر و قدرتمند وجود دارند که با سال ها فعالیت و ارائه خدمات و هم چنین با داشتن 

کاربران بسیار فراوان توانسته اند بهترین سایت های موجود برای انتخاب باشد. نام این دو سایت تاینی بت و هات بت است 

اتی که تیم ما به روی بخش های مختلف این سایت انجام داد مشخص شد که این دو سایت بی شک از که با توجه به تحقیق

 . بهترین سایت ها برای انجام دادن بازی انفجار و دیگر بازی ها هستند

و شرط  ما به شما پیش نهاد می کنیم که اگر تا کنون بازی انفجار را با ضریب های بسیار باالیی که این دو سایت پیش بین

بندی ارائه می دهند تجربه نکرده اید حتما همین امروز آن را از طریق لینک های که در این مقالعه قرار داده ایم مراجعه 

 .کنید و امتحان کنید

 تاینی بت معتبر ترین سایت بازی انفجار

ی باشد. سایتی که با ورود خود به اگر به دنبال معتبر ترین سایت بازی انفجار هستید پیشنهاد ما به شما سایت تاینی بت م

عرصه شرط بندی شرایطی جدید و ایده آل را برای کاربران ایجاد کرد. این سایت ضریب باال خیلی زود شما را به درآمد 

 .های باال از بازی انفجار می رساند
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 بازی انفجار هات بت

فی کردیم هات بت می باشد. این سایت با مدیریت یکی از سایت هایی که در باال به عنوان بهترین سایت بازی انفجار معر

دنیا جهانبخت به فعالیت خود ادامه می دهد. شما می توانید در بازی انفجار هات بت باالترین ضرایب را تجربه کنید. 

 .ضرایبی که بدون شک برد تضمینی شما را رقم می زنند

این نتیجه رسیده ایم که همه کاربران این سایت رضایت  با بررسی های صورت گرفته روی بازی انفجار دنیال جهانبخت به

 .کامل داشته اند. پس در انتخاب سایت خود نگاهی ویژه به این سایت داشته باشید

 بازی انفجار حضرات بت

بازی انفجار حضرات بت پویان مختاری یکی دیگر از گزینه های کاربران می باشد. گزینه ای که به خوبی هر چه تمام شما 

به سود هایی باال و تضمینی می رساند. واقعی بودن این سود ها با توجه به شرایط ایده آل موجود در سایت اثبات شده  را

 .است. پس همین حاال به بازی انفجار پویان مختاری مراجعه کنید و درآمد از بازی انفجار را برای خود رقم بزنید

 crash دانلود اپلیکیشن

های بسیار خوبی که اپلیکیشن ها در راحتی کاربران در استفاده از سایت دارند اشاره کردیم و در  در مطالب قبل به قابلیت

 .این بخش سعی داریم که نحوه دانلود کردن این نرم افزار ها را به شما آموزش دهیم پس با ما همراه باشید

آن می توانید بهترین و تخصصی ترین نرم افزار در همین مقاله برای شما لینک هایی را قرار داده ایم که شما به وسیله ی 

بازی انفجار موحود را دانلود نموده و از طریق آن به شرط بندی و این بازی در سریع ترین زمان و راحت ترین شکل 

و  ساعته و هم چنین برنامه نویسی پیشرفته 24ممکن در هر کجا که هستید بپردازید. این نرم افزار به دلیل تیم پشتی بانی 

 .حرفه ای که دارد تونست است به بهترین نرم افزار در این زمینه تبدیل شود

ارائه شده که شما با دانلود و نصب آن روی تلفن هوشمند خود می توانید  Ios این اپلیکیشن در دو سیستم عامل اندروید و

به روی مسابقات فوتبال و بازی های عالوه بر بازی کرش از دیگر بخش های و امکانات سایت تاینی بت مانند شرط بندی 

 .کازینویی آن به راحت ترین شکل ممکن در هر کجا و در هر زمانی بهره مند شوید

 چگونه می توان در بازی انفجار حرفه ای شد؟

ه بسیار از کاربران این سوال را مطرح کرده بودند که چگونه می توان در بازی انفجار حرفه ای شد و تیم ما تصمیم دارد ک

در این بخش به بررسی این موضوع بپردازد. باید گفت از آن جا که بازیااز هیچ الگو و قانونی پیروی نمی کند و سیستم آن 

 .توسط ربات هدایت می شود . اما هستند روش هایی که شما می توانید با رعایت کردن آن ها در این بازی حرفه ای تر شوید

یکی از اصلی ترین روش ها برای حرفه ای شدن در بازی انفجار این است که شما باید فرمول بازی را خوب یاد بگیربد و 

معموال کسانی که در بازی انفجار به درآمد های قابل توجهی می رسند از این فرمول استفاده می کنند. اما از دیگر نکات 

 .و ارکان بازی است که ما توضیح مختصری برای شما ارائه می کنیمبسیار کمک کننده در این بازی شناخت اجزا 

بازی انفجار دارای بحش های مهمی است بخش اول نمودار بازی بوده که مهم ترین رکن بازی است. شما باید در طول 

باید بسیار به آن بازی به حرکت این نمودار بسیار توجه کنید و هم چنین به آنالیز درستی از آن بپردازید. بخش دومی که 

توجه فرمایید جدولی است که به جدول تاریخ چه بازی انفجار معروف است که شما می توانید در آن نحوه حرکت نمودار در 

المان زمان و ضریب را در دست های قبل بازی مشاهده کنید. این بخش نیز بسیار مهم است زیرا می تواند به شما کمک کند 

های منطقی تر اقدام به شرط بندی کنید و بخش مهم دیگر جدولی است که شما می توانید در آن که در دست ها و یا دور 
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افرادی را که در بازی حضور دارند و هم چنین مقدار پولی که شرط بسته اند را مشاهده کنید آنالیز این جدول نیز بسیار به 

 .شما کمک خواهد کرد

 فرمول بازی انفجار را از کجا بدست آورم؟

ما در این بخش به این سوال می پردازیم که چگونه می توان فرمول باز انفجار را بدست آورد. باید بگوییم اگر شما عالقه ا

مند به بازی انفجار هستید حتما باید از این فرمول استفاده نمایید تا بتوانید در آمد خوبی از این بازی کسب نمایید. اما در 

گفت که شما می تواید از طریق لینک آدرس های که برای شما عزیزان و همراهان  مورد نحوه بدست آوردن آن باید

همیبشگی قرار داده ایم مراجعه کرده و از طریق آن به مقاالت فوق العاده ای که به آموزش بازی انفجار و فرمول های آن 

 .می پردازد دسترسی داشته باشید

در آن حا مقاالت مربوط به فرمول بازی کرش را مشاهده کنید و به مطالعه یا می توانید به سایت بت مارکت مراجعه کرده و 

ی آن ها بپردازید هر چند الزم به ذکر است اطالعاتی که در بخش قبل در مورد المان ها و بخش های بازی انفجار توضیح 

جربه و هم چنین کمی ریسک پذیری را فراموش نکنید که این بازی احتیاج به ت دادیم بسیار کمک کننده اند. البته این نکته

دارد. شما می توانید از طریق بازی کردن مداوم آن مهارت خود را باال برده و هم چنین بیشتر می توانید فرمول بازی را 

درک کرده و به آن جنبه کاربردی دهید. البته الزم به ذکر است که استفاده از نرم افزار نیز بسیار می تواند در سرعت شرط 

 .ی های شما در این بازی تاثیر داشته باشدبند

در پایان تشکر می کنیم از شما کاربران و همراهان همیشگی که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید و امیدواریم که این 

 .مطالب برای شما مفید واقع شده باشد

 جبران باخت بازی انفجار شرط بندی

ی است که به دلیل پول ساز بودن و جذاب بودنش کاربران زیادی ان را بازی می بازی انفجار یکی از بازی های کازینوی

کنند. این بازی بسیار ساده است و با خواندن اموزش بازی انفجار و یا دیدن ویدئوهای اموزشی ان می توانید به راحتی این 

این است که چگونه باخت بازی انفجار  بازی را انجام دهید. اما یک مسئله ای که کاربران به صورت مکرر سوال می پرسند

زیادی را  را جبران کنیم؟ در این بازی در بعضی از ساعت ها ضرایبش به قدرت قرمز می شوند و افراد زیادی هزینه های

 .می بازند

ید اما چگونه می توان فهمید که چه زمان هایی ضرایبش قرمز می شود و امکان باخت صد در صد می شود. در این مورد با

به شما بگوییم که تنها از راه تجربه کردن می توانید به این موضوع پی ببرید. باید بار ها و بار ها این بازی را انجام داده و 

به ضرایب ان توجه کنید تا دستتان بیاید. پس بهتر است برای تجربه با مقدار شارژ کم شروع کنید تا وقتی که می بازید 

نی که متوجه شدید چه زمان هایی بهترین ضرایب را دارد با سرمایه زیاد بازی کنید تا بتوانید ضرر زیادی نبینید. سپس زما

 .سود خوبی کسب کنید

 نصب بازی انفجار

می توان گفت به دلیل محبوبیت این بازی اکثر سایت های شرط بندی بازی انفجار را برای کاربرانشان ارائه داده اند. اما 

ند که برای راحتی کاربرانشان اپلیکیشن ان را نیز در بازار عرضه کرده اند. در ایران سایت فقط سایت های معدودی هست

های شرط بندی غیر مجاز هستند. به همین دلیل این سایت ها باید هر از مدتی ادرس سایت خود را تغییر دهند تا مسدود 

 .سایت ها متصل شوند نشوند. از طرفی باید با وی پی ان و یا فیلتر شکن کاربران ایرانی به

از رو سایت های معتبر کازینویی برای این که کاربرانشان دسترسی سریع به بازی ها داشته باشند اپلیکیشن ان را تولید 

کرده اند. بازی از طریق اپلیکیشن برای کاربران داخل ایران دیگر نگرانی قطعی فیلتر شکن را ندارد. به همین دلیل است 
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نند از سایت های معتبری استفاده کنند که دارای اپلیکیشن هستند تا دیگر دغدغه ای هنگام بازی نداشته که افراد سعی می ک

 .باشند و همه تمرکزشان را بر روی فعالیت شان بگذارند

 توجه به تاریخچه بازی انفجار آنالین

ران این بازی را به عنوان یک بازی تاریخچه ی بازی انفجار به زمان های بسیار دوری نمی رسد. به همین دلیل همه کارب

شرط بندی  تازه وارد و جدید می شناسند. این بازی یکی از محبوب ترین ها و هم چنین معروف ترین ها در بین بازی هاي

 .باشدزیادی برخوردار می  شناخته شده است که از هیجان و همچنین سود هاي

وجود نداشت و به همین دلیل نحوه انجام بازی برای هیچ یک از کاربران  در ابتدای ارائه این بازی هیچ ذهینی در مورد آن

کرد. دراین راه بعضی از روشن نبود. هر کسی برای خودش روش بازي انفجار را به صورت مختلفی تجربه و امتحان می

ین روش ها برای روش ها جواب داد ولی خب در اکثر این روش ها دیگر خبری از یک بازی پر سود نبود. یکی از بهتر

بردن در این بازی پول ساز توجه به تاریخچه بازی انفجار است. شما در صفحه ای که برایتان برای این بازی باز می شود 

 .تاریخچه ان هم برایتان در دسترس قرار می گیرد. خوان و دقت به تاریخچه بازی انفجار برای بردن بسیار اهمیت دارد

 ؟ تقلب در این بازی شدنی است

بازی انفجار به دلیل این که بسیار پر سود و پول ساز است کاربران زیادی را به خود جذب کرده است و از طرفی تعدادی 

از کاربران می خواهند یک شبه ره صد ساله روند و در واقع بدون زمان گذاشتن و کسب تجربه بتوانند سود بسیاری به 

تقلب در این بازی هستند. از طرف دیگر افراد سود جویی وجود دارند که می بینند دست بیاورند. این افراد به دنبال راه های 

بعضی دیگر به دنبال راه های اسانی می گردند. می خواهند از ان ها سواستفاده کنند. به همین دلیل تبلیغات زیادی جهت 

 .تقلب در بازی انفجار در سایت ها گوناگون می بینید

کنیم و به شما عزیزان بگوییم که هیچ راهی برای تقلب در این بازی وجود ندارد. بهترین راه  ما می خواهیم شما را روشن

اموزش درست و تجربه است. البته ربات هایی برای بردن این بازی ارائه شده است اما با این ربات ها گاها سرعت شما در 

پس دل خوش به راه های مختلف برای تقلب در این تشخیص ضریب بازی انفجار باال می رود و هیچ کاربرد دیگری ندارد. 

 .بازی نشوید

 ریتم خوانی بازی انفجار انالین

بهترین روش های برد و تشخیص ضریب بازی انفجار ریتم خوانی این بازی جذاب و پول ساز است. اما قبل از آن  یکی از 

ه ی نوع و نحوه ی ساخت این بازی معروف که بخواهیم در مورد این روش برای تان توضیح دهیم بهتر است تا دربار

اطالعاتی به شما بدهیم. چون که بسیاری از کاربران از نحوه ی انجام و زیر ساخت های این بازی آگاهی زیادی ندارند در 

 .صورتی که برای ریتم خوانی بازی انفجار به این دانستن این زیر ساخت ها و نحوه ساخت ان نیاز به اگاهی دارند

ست که بدانید ضریب بازی انفجار در اصل الگوریتم ان بر اساس یکی سری محاسبات ریاضی نوشته می شود. این بهتر ا

ضریب بر اساس یک کد به نام کد هش درالگوریتم بازی ساخته می شود. برنامه این بازی می تواند کد هش را که 

 .مین اساس این عدد را ضریب انفجار قرار می دهداست را به عدد تبدیل می کند. و سپس در ادامه بر ه MD5 فرمت به 

در ادامه بسیاری از کاربران که این بازی را بار ها و بار ها انجام داده اند. با بررسی به ضرایبی که هر دفعه در بازی 

کند. به همین  ایجاد می شود می توانند بفهمند که الگوریتم این کد ها را در بیشتر مواقع بر اساس یک ریتم خاصی تولید می

دلیل ریتم خوانی بازی انفجار یکی از محبوب ترین روش هایی است که کاربران برای برد تضمینی خود استفاده می کنند و 

 .پس از مدتی دیگر فقط از این بازی سود می کنند
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 بونوس های ویژه ای را در دسترس دارید crash برای شرط بندی بازی

کاربرانی که برای نخستین بار به بازی انفجار آنها وارد می شوند و این بازی را انجام می تعدادی از سایت های کازینویی 

دهند چندین درصد بونوس بیشتر می دهند. این بونوس ها به معنا شارژ بیشتر به ازای هر میزان پولی است که حسابتان را 

ندی هایتان در بازی انفجار استفاده کنید. با این کار توانید از این بونوس ها برای شرط بشارژ می کنید. به همین دلیل می

اصل پول خود را وارد بازی نمی کنید پس اگر ضرر کردید و باختید از اصل پولتان کم نمی شود و فقط هدیه های خود را 

 .از دست می دهید

می دهند که از بونوس ها  کاربران زیادی از بونوس های بازی انفجار استقبال کرده اند و برای تجربه های اول ترجیح

 .استفاده کنند. اما توجه داشته باشید که تنها در سایت های معتبر شرط بندی این هدیه ها و بونوس ها ارائه می شود

 بیمه بازی انفجار شرط بندی

شرط خود در این قسمت می خواهیم در مورد بیمه بازی انفجار توضیح دهیم. کاربران از طریق بیمه شرط بندی می توانند 

را بیمه کنند. یعنی در صورتی که شرط کاربران اشتباه و یا نادرست باشد، مبلغ شرط توسط سایت شرط بندی به کاربران 

بر گردانده می شود. از این رو در عمل در واقع پولی از حساب کاربریشان کم نمی شود. این بیمه اصوال بیشتر برای 

ینی های شرط بندی به عنوان یک تجارت و بیزینش نگاه می کنند و زمان زیادی افرادی خوب است که به بازی ها و پیش ب

 .از خود را به شرط بندی می گذرانند

 بررسی سود های این بازی کازینویی

شما زمانی که از طریق راه ها و روش های مختلف به انجام بازی انفجار روی می اورید. سپس از طریق ان برای خودتان 

به دست می اورید. همه ی پول هایی که به حساب شما واریز می گردد واقعی است. این بازی به دلیل پول سود های زیادی 

ساز بودنش بین کاربران معروف شده است. زیرا افراد زیادی هستند که به طور مداوم بازی می کنند و پس از مدتی می 

 .توانند به سود های میلیونی برسند

کافی در این بازی به دست بیاورید متوجه می شوید که چه  ضرایب بازی انفجار به طرز عجیبی باال است. اگر شما تجربه

برابر  5برابر  3زمان هایی می توانید سود بسیاری از ان کسب کنید. ضرایب ان به صورتی است که می تواند پول تان را 

 .و یا حتی بیشتر کند

 https://apacheproject.info/category/enfejar/منبع : 

 

https://apacheproject.info/category/enfejar/
https://apacheproject.info/category/enfejar/

