
  سایت معرفی و بازی ترفند + انفجار  بازی آموزش

 انفجار 
 

توانید اوج هیجان را در آن تجربه کنید، بازی انفجار است. این بازی که به سرعت  های کازینو آنالین که مییکی از بازی –آموزش بازی انفجار 

کند. کافی است در ادامه این یادداشت بتکارت ما را  بردی دلچسب دنبال میای را برای دستیابی به جای خود را در میان کاربران پیدا کرد، روند ساده

 .همراهی کنیم تا آموزش بازی انفجار را به شما یاد بدهیم 

 

 چیست؟  انفجار بازی

 

ین جمله سوال شما هم باشد که آموزش بازی انفجار چگونه است یا اصال بازی انفجار چیست؟ انفجار یک بازی مبتنی بر شانس است که شاید ا

فا می کند،  ماهیت کلی آن را شانس و احتمال رقم می زند. برنده شدن در این بازی نیز با توجه به ماهیت بازی، عالوه بر شانس که سهم عمده آن را ای

 .بکارگیری استراتژی و ترفند شما در این بازی بستگی دارد و باقی سرنوشت خود را باید به دست شانس بسپارید به

بندی  ارائه می شود و برای بازیکنان امکان شرطBetconstruct  بازی تقریبا جدیدی در دنیای کازینو آنالین است که توسط  Blastانفجار یا

تومان(   ۱۰۰۰ر تی معادل آی آر تی ) هرآی آ ۱۵۰.۰۰۰سازد. در بازی انفجار شما با تک شرط قادر به برد تا مبلغ تر را فراهم میتر و آسانسریع

 .هستید! تنها کاری که باید انجام دهید بستن شرط و خارج شدن قبل از انهدام است

https://www.betconstruct.com/


 

 1یا  0 :حداقل ضریب انفجار

 بی نهایت  :حداکثر ضریب انفجار

 %60 :درصد موفقیت در بازی

 غیرممکن  :امکان هک بازی

 تومان  1 :حداقل میزان ورود به سایت بازی انفجار

 نامحدود  :حداکثر میزان شرط بندی

 آموزش بازی انفجار و ترفندها  :روش برد بازی

 بتکارت, بتمور :انفجار  بازی سایت بهترین

 

 
 انفجار بازی آموزش و  معرفی پادکست

 

 لینک پادکست 

 

 

 

 

https://betcartmag.com/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1/
https://soundcloud.com/betcart/bazienfajar


 شویم؟  برنده انفجار  بازی  در چگونه
 .است  شده اشاره انفجار بازی  در  برد درباره ترفند چند  به ویدیو این در

 

 
 لینک ویدئو 

 
های معتبر ببینید دهند. الزم است که این ویدئوها را در سایتهای مختلفی در اینترنت وجود دارد که به شما نحوه انجام بازی انفجار را آموزش میفیلم

 .ها مطمئن باشیدتا از صحیح و دقیق بودن آن
توانید روش  شود. اگر به صورت قدم به قدم با این ویدئوها پیش بروید، میبه صورت عملی آموزش داده میدر این ویدئوها همچنین، ترفندهای برد 

 .ها سودهای خوبی برای شما به همراه خواهد داشت برد در بازی انفجار را فرابگیرید. این ترفندهای و بکارگیری آن

 کنیم؟   شروع را انفجار  بازی چگونه
تنها کاری که باید انجام دهید این است که وارد سایت شرط بندی معتبر انتخابی خود شوید و بازی انفجار را انتخاب کنید.  برای انجام بازی انفجار، 

یا همزمان با  بعد از ورود به بازی نموداری را مشاهده می کنید که باال و پایین می رود. نسبت به سایتی که در آن شرط بندی می کنید، می توانید قبل 

اد  ین جدول به پنل شرط بندی دسترسی داشته باشید. در این پنل شما تعداد و مبلغ شرط خود را انتخاب می کنید. اما به هر حال، مقدار و تعددیدن ا

 شرط ها چقدر است؟ 

 انفجار  بازی در  مهم اصطالحات
انتخاب کنید و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.  مبلغ شرط مبلغی است که برای بازی پرداخت می کنید، می توانید مبلغ شرط را به دلخواه خود

ر آنجا برای بستن شرط، باید بتوانید مقدار شرط خود را تعیین کنید. نموداری که در این مقاله توضیح دادیم هر بار تا یک عدد باال می رود و د

 .متوقف می شود

شود و به شما بازگردانده  ن ایستاده است باشد، پول شما در این عدد ضرب میکنید کمتر یا مساوی عددی که نمودار در آاگر ضریبی که انتخاب می

،  شود. اما اگر ضریبی که انتخاب کرده بودید از عدد نمودار بیشتر باشد شما شرط را خواهید باخت. البته هر چه تعداد شرط شما بیشتر باشد می

 .ریسک و البته سود شما بیشتر می شود

م دادید و بازی انفجار شروع شد، باید منتظر بمانید و ببینید ضریب به کجا ختم می شود و وضعیت شرط شما در چه حالتی  وقتی شرط بندی را انجا

 .قرار دارد

را انتخاب کرده   ۸کنید. اما اگر برابر پول خود را دریافت می ۴بایستد شما  ۶تعیین کرده باشید و نمودار روی عدد  ۴اگر شما ضریب شرط خود را 

 .کنیدباشید هیچ پولی دریافت نمی

 .شود هر بار بر اساس یک الگوریتم پیچیده و غیرقابل پیش بینی تعیین می شوداعدادی که در نمودار نشان داده می

 انفجار بازی MD5 ضریب الگوریتم
بـه   انفجار انالین یک الگوریتم رمزنگاری یکطرفه است. یعنی نمی شود از روی عبارت رمزنگاری شده مقدار اصلی رادر بازی  MD5الگوریتم

قابل ارزیابی است، برای بازیکن ها فرستاده می شود و انها    دست آورد. در نهایت پس از پایان بازی انفجار مقدار رشته ای کـه ضریب از روی آن

 .تأیید کنند   دستی این فرآیند را انجام داده و صحت آن رامی توانند بـه صورت 

از سیستم رمز گذاری بسیار قوی برخوردار اسـت . رمز گشایی آن کاری بسیار سخت و زمان بر اسـت. بـه طوری کـه   5باید بگوییم که کد ام دی 

ت چندین روز ،بازگشایی کنید. این در حالی است کـه شـما برای  شـما با قویترین سیستم ها ودر بهترین شرایط ،نمی توانید این کد را پس از گذش

 .در بازی انفجار و در اختیار داشتن ضریب آن، تنها چند صدم ثانیه فرصت دارید md5 رمزگشایی کد

https://youtu.be/2XK_AwGAjPA


 انفجار بازی در خوانی کد  آموزش
دقت کنید   می بریم ودر فرمول می گذاریم. اگر ۱۰ه مبنای رقم اول از هشی کـه تصادفی تولید شده را برمی داریم و بـ ۱۳در این فرمول ما همیشه 

دو رقم اول    رقم فقط دو رقم اول »از سمت چپ« هستند کـه بر فرمول می توانند تأثیر بگذارند .تعداد حالتهایی کـه ۱۳متوجه می شوید کـه از این 

 .ازی انفجار را ارزیابی کنیدهر ضریبی در ب  را محاسبه کنید تا بتوانید احتمال  در هر حالتی از ضریب

 نبندیم؟  شرط انفجار بازی در زمانی چه
بسته شده و عمال تمام شرکت کنندگان بازی انفجار انالین خواهند   ۱رفته اسـت و در راند بعد، بازی روی  2۰در راندهایی کـه ضریب باالتر از 

 .در بازی شرکت نکنیدباخت. بنابر این، وقتی راند قبلی شماره بسیار باالیی اسـت، هرگز 

 انفجار در منصفانه  بازی
ـه ضریب ها قبل از شروع بازی مشخص می شوند و قابل تغییر در هنگام بازی نیستند. این شماره تا پایان بازی درون سرور نگهداری می شود و ب

 .شـما نشان داده نمی شود. ضریب ها قبل از هر دست بـه صورت تصادفی تولید می شوند

استفاده می شود، در ابتدا یک مقدار رشته ای تولید می شود. ضریب شما هم   MD5 حقیقت توی این فرآیند در بازی انفجار از مکانیزم رمزنگاریدر 

ضریب،این مقدار با   بـه آسانی و با یک فرمول مشخص کـه بعدا بررسی می کنیم از این مقدار رشته ای ارزیابی می شود. این مقدار

 .رمزنگاری می شود و قبل از شروع بازی انفجار برای بازیکن ها فرستاده می شودMD5  الگوریتم

 انفجار بازی استراتژی
را   هر وقت بـه جایی رسیدید کـه مبلغی را بردید و توی سود بودید و متوجه شدید کـه در حال باختن هستید، بازی را قطع کنید، هـمهی موجودی

شوید، یک حساب کاربری جدید درست کنید و هر وقت موجودی بـه حساب شما آمد. حساب جدید را با مبلغ  برداشت کنید و دیگر وارد حساب ن 

 .کمتری شارژ کرده و بازی کنید

 سایت  در انفجار بازی  مورد در مهم نکته
ید و منتظر نمایش ضرایب سبز  زمانی کـه سایت در حال نمایش ضرایب اسـت و تعداد ضرایب قرمز بسیار خود نمایی می کند. بازی را انجام نده 

ضریب سبز پشت سر   6باشد ولی این  سبز  ضریب 6ضریب آخر  ۱۱بمانید، زمانی کـه تعداد ضرایب سبز بیشتر از ضرایب قرمز شدند »مثال؛ از  

 .هم نباشد

 سبز و قرمز های ضریب
 .مواظب ضریب های متوالی سبز و قرمز باشید.وقتی ضریب های قرمز پشت سر هم می آیند بازی انفجار نکنید

 :ضریب دیدید 4والی امد، مثال وقتی ضریب های سبز مت

 .در ضریب بعدی وارد شوید. اینکار را تا جایی کـه بـه یک ضریب قرمز برسید تکرار کنید

 کردن دست بکشید   زمانی کـه ضریب قرمز رویت شد از بازی انفجار

 انفجار  بازی  ضرایب درمیان یکی انتخاب
درصد ضریب سبز داشته باشد، ممکن اسـت   42ضریب گذشته و حداقل  ۱۱هنگامی کـه از  در خیلی از مواقع دیده شده است بازی انفجار آنالین در

بار ضرایب سبز یکی در میان رو کند. بنابر این اگر این شرایط را در سایت بازی انفجار احساس کردید و دیدید یک ضریب قرمز  ۳الی  2بـه تعداد 

 .می توانید بازی کنید رویت شد و سپس ضریب سبز و سپس ضریب قرمز را دیدید، 

 (انفجار بازی )نحوه  کازینو انفجار بازی  آموزش
های شرط بندی کازینویی است. در این بازی عالوه بر شانس، مهارت و استراتژی  ترین و سودآورترین بازییکی از مهیج Blast بازی انفجار یا

 .کننده خواهد بودداشتن برای بازی در راه موفقیت بسیار کمک
کند. با آغاز بازی توپ  هزار تومان را وارد بازی می ۱۰کند. مثال کاربر شود که اول بازیکن پولی را وارد بازی میبازی به این صورت انجام می

 .کند. این حرکت با باال رفتن تدریجی یک ضریب همراه استشود و گلوله آن در فضا حرکت میشلیک می

https://betcartmag.com/%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1/


ن است که باید پیش از منهدم شدن توپ، از بازی خارج شود. در غیر این صورت، بازی را خواهد باخت. در  بازیکن تمام کاری که باید بکند ای

 .دصورتی که کاربر موفق شود پیش از انفجار، از بازی بیرون بیاید، آن ضریبی که روی آن، بازی را تمام کرده، نشانگر میزان بردش خواهد بو
هزار تومان  ۳۰شوند و عایدی او بازی هزار تومان ضرب می ۱۰ده باشد، این ضریب در عدد ورودی از بازی خارج ش ۳مثال اگر روی ضریب 

 .خواهد بود. نکته مهم بازی، سرعت عمل در حدس ضریب بازی است

 انفجار بازی العادهفوق  الگوریتم

 

شوند رسد. در واقع ضرایبی که در بازی انفجار ظاهر میبازی انفجار بر اساس یک الگوریتمی طراحی شده است که به خروجی ضرایب بازی می

 .افتندبر اساس یک برنامه هوشمند، در بازی اتفاق می

نویسی قوی  بازی انفجاری استفاده کنید، که دارای الگوریتم استاندارد و برنامه شما برای اینکه یک بازی منصفانه را انجام دهید، باید از سایت

تری ظاهر شوند و در نتیجه امکان سودآوری را باال  شود ضرایب بازی بین صفر تا صد به صورت عادالنهباعث می انفجار بازی الگوریتم. باشد

 .ببرند
عنوان مثال سایت بتکارت به عنوان یک سایت معتبر و  به همین دلیل انتخاب سایت معتبر در بازی انفجار از اهمیت باالیی برخوردار است. به 

 .های خودتان باشیدکند و فقط باید به فکر درست اجرا کردن استراتژیای، خیال شما را از بابت صحیح بودن بازی راحت میحرفه

 ()اندروید انفجار بازی اپلیکیشن
کیشن برای شما دارد، باال رفتن توان انجام داد. اما ُحسنی که اپلیمی انفجار بازی اپلیکیشن ها و هم از طریقبازی انفجار را هم از طریق سایت

 .سرعت عمل کاربر در بازی است. چون سرعت عمل در این بازی بسیار مهم است
کند،  های معتبر وجود دارد. این برنامه عالوه بر اینکه مشکل فیلترینگ شما را حل میهای آنالین و سایتاپلیکیشن اندروید این بازی در فروشگاه

 .کندمی تردسترسی شما را هم راحت

توانید از آن استفاده کنید. فقط باید دقت کنید که برنامه را از خود  سایت بتکارت با ارائه اپلکیشن اختصاصی خودش، بازی انفجار را ارائه کرده و می

 .های اجتماعی بتکارت بگیرید تا اپلیکیشن معتبر را نصب کرده باشیدسایت یا آدرس موجود در شبکه

https://betcartmag.com/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1/
https://betcartmag.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1/


 شود؟می  هک انفجار بازی آیا

 

چند برابری  وجود دارد. تبلیغاتی که کاربران را به طمع هک بازی و کسب سودهای  انفجار بازی هک ادعاهای زیادی در فضای مجازی در مورد

 .دهندسوق می
ولی باید به این موضوع توجه کنید که یک سایت بازی انفجار معتبر امکان هک شدن نخواهد داشت. اگر سایتی وجود داشته باشد که امکان هک 

 .تان، پول شما را بگیردداشته باشد، آن سایت معتبر نیست و ممکن است با مسدود کردن حساب

توان هک کرد و به ضرایب آن دست پیدا کرد. بهتر است به جای اعتماد کردن به برد که نمیار از یک برنامه قوی بهره میبنابراین سایت بازی انفج

 .ها و ترفندهایی را بکار بگیرید که به حداکثر سود برسیداین ادعاهای دروغین سعی کنید در این بازی مهارت پیدا کنید. استراتژی

 

 است؟  یواقع انفجار  بازی ربات آیا
ها به دنبال این هستند که قبل از بازی، به ضرایب دست پیدا کنند تا بیشترین سود را کسب کنند. ربات بازی انفجار طبق  در بازی انفجار، خیلی

 .کننده بدهدشود قرار است، ضرایب بازی را در اختیار داشته باشد و از این طریق بیشترین سود را به بازیتبلیغاتی که روی آن می

کند. اما باید  کند و به ضرایب دست پیدا میابتدای بازی، آن را رمزگشایی می md5 به عنوان مثال مدعی هستند که ربات بازیا نفجار از طریق کد

پیداست که ادعای  ها آن را رمزگشایی کرد. پس برد که بوسیله ابررایانهیک کد غیر قابل شکستن است یا حداقل چند روز زمان می md5 بدانید که کد

 .نادرستی است

شود. بنابراین به عنوان یک  کننده برخورد میشود و با کاربران استفادهها یک ابزار غیرقانونی حساب میسایتدر بسیاری  انفجار  بازی ربات

تان را باال ببرید.  رساند، خودتان مهارتعالقمند به بازی انفجار بهتر است به جای دانلود این ربات غیرمعتبر که شما را به سودهای باال نمی

 .توانید به یک بازیکن پردرآمد از بازی انفجار، تبدیل شویدتحلیل خودتان، میتوانید با خالقیت و می

 انفجار بازی برد ترفندهای انواع
را بلد باشید و به کار بگیرید. در اینجا تعدادی از این ترفندهای   انفجار  بازی ترفند برای به دست آوردن برد در بازی و سودهای میلیونی الزم است، 

 .دهیم را به شما آموزش می

 باشید  داشته توجه  ضرایب تاریخچه به
دهای اساسی بازی انفجار، برای خوب نتیجه گرفتن، استفاده از نوار تاریخچه ضرایب و آنالیز آن است. معموال در بازی انفجار، یکی از ترفن

شوند. بر همین اساس، تحلیل تاریخچه ضرایب که در بازی در دسترس است به حدس  ای ظاهر و تولید میضرایب با یک الگوهای تکرارشونده

 .د کردضرایب بازی کمک خواه
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 .کنیمدر زیر به تعدادی از این روندها اشاره می
 .رسدمی ۱.۱درصد ضرایب به  95 *

 .وجود دارد ۱.۱ضریب زیر  2یا  ۱دور بازی،  25الی  2۰در هر  *
 .رسندمی ۱.5ها با به درصد ضریب ۸5باالی  *
 .رسندمی 2درصد ضرایب به  75تا  6۰بین  *
 .گیرندقرار می ۳ا ت 2.5نیمی از ضرایب بازی بین  *

 .تری بگیریدهای درستکند که اشتباهات کمتر و تصمیمدر نظر گرفتن موارد باال کمک می

 نکنید  بندی  شرط تانپول  همه با

 

دهد طمع کردن در بازی انفجار است. قرار نیست با همه پول خودتان بازی  ها را هدر مییکی از اشتباهات رایج بازیکنان بازی انفجار که سرمایه آن

 .تان داشته باشیدرا برای جبران اشتباهات کنید. همیشه مبالغی

آورید، بازی را ادامه بدهید. و از وارد کردن اصل پول خودتان به بازی خودداری کنید. به این صورت،  سعی کنید با سودی که از بازی به دست می

 .ندماتان برای شما باقی میکنید چون اصل پولهای زیادی داشته باشید، ضرری نمیاگر هم شکست

 کنید  بازی  متناوب و  روزشبانه مختلف ساعات در
تر را پیدا کنید و بیشتر در آن ساعات وارد بازی شوید. همچنین  های شلوغتوانید ساعتهای مختلفی را برای بازی تجربه کنید. میسعی کنید ساعت

 .از بازی کردن متوالی بدون استراحت خودداری کنید
کند. یک  می به خودتان استراحت بدهید و از بازی فاصله بگیرید. چون بازی و تحلیل روند آن ذهن شما را خسته میبعد از مدتی که بازی کردید، ک

 .تواند حداثکر عملکرد را در بازی داشته باشدذهن خسته نمی

 کنید دنبال را  هاایحرفه   بازی
مچنین خوب است که در چت آنالین باز بازیکنان ماهر بیشتر گپ بزنید.  سعی کنید پیش از ورود به بازی، چند دست به عنوان بیننده حاضر باشید. ه

توانید در  نوار تاریخچه بازی و تصمیم بازیکنان مختلف هم در بازی در دسترس شما خواهد بود. از طریق الگو گرفتن از بازیکنان موفق شما هم می

 .ها را بگیریدهای خودتان بهترین تصمیمبازی

 انفجار  بازی در رتینگلما روش  از استفاده
کنیم. این روش خصوصا برای بازی پرطرفدار انفجار،  شویم و سود خود را کسب میما مطمئن خواهیم بود کـه باالخره برنده می مارتینگل روش در

 .بسیار کاربردی است 
دقت کنید که این کار روی کنیم تا باالخره بازی را ببریم. البته در این روش، هر بار پس از شکست در شرط بندی، مبلغ ورودی خود را دو برابر می

 .شان بیشتر است، منطقی استتر که احتمال آمدنضرایب پایین
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هزار تومان روی همین ضرایب   2۰بندیم. اگر باختیم دفعه بعد با می ۳هزار تومان روی ضریب  ۱۰به عنوان مثال در یک بازی انفجار ابتدا با 

 .م که باالخره روی یکی از مبالغ باال برنده شویمدهیقدر ادامه میکنیم. به همین صورت آنامتحان می

کنید و از بازی خارج دور هم طول بکشد، دفعه آخری که سود می ۱۰دور به سود خود خواهید رسید. اما اگر  7تا  5به طور معمول حداکثر بین 

 .های شما جبران خواهد شدشوید، شکستمی

 انفجار  بازی در فیبوناچی روش  از استفاده

 

اید. اما کاربرد این دنباله در بازی انفجار نام آشنایی برای ما باشد چرا که در درس ریاضیات دوره دبیرستان با آن آشنا شده فیبوناچی احتماال دنباله

 چیست؟ 
های بزرگ را به همراه داشته باشد اما تقریبا برد شما بعد از چند دست تضمینی خواهد  د ریسک شسکتتوانبکار بردن این دنباله در بازی انفجار می

 .دهیم که این دنباله چه کاربردی در بازی انفجار داردبود. در ادامه با یک مثال دقیق، توضیح می

ط اگر شکست خوردید، مبلغ ورودی را تقسیم بر ضریب  اید. در این شرایتومان را شرط بسته ۱۰۰۰مبلغ  4فرض کنید در یک دست روی ضریب  

دهید تا بازی را ببرید. این عددها را به  قدر ادامه میبندید. به همین صورت آنزنید و دوباره شرط میجمع می ۱۰۰۰کنید. عدد به دست آمده را با می

 .آوریمصورت خالصه در پایین می

 تومان  ۱۰۰۰دور اول: 
 .تومان خواهد بود ۱25۰شرط بندی روی مبلغ  4/۱۰۰۰= 25۰دور دوم: 
 .خواهد بود ۱۸75شرط بندی روی مبلغ  4/۱25۰=625دور سوم: 

 .خواهد بود 2۳4۳.75شرط بندی روی مبلغ  4/۱۸75= 46۸.75دور چهارم: 

 انفجار بازی در خوانیضریب ترفند
های مختلفی برای حدس این ضریب وجود دارد. اما  رها در جهت کسب برد است. راهترین کایکی از اساسی انفجار بازی در ضریب حدس زدن

 .کنیمها وجود دارد که در ادامه با هم مرور می عالیم مشخصی برای حدس این ضریب
بهتر است در   آمد به احتمال زیاد در چند دست بعدی آن ضریب خیلی پایینی خواهد آمد. پس 2۰اگر در یک دست از بازی ضریب باالیی مثل 

 .های بعدی شرکت نکنیددست

رو شدید، احتماال بهترین زمان است که با مبلغ خوبی وارد بازی شوید. چون احتمال آمدن ضریب  اگر چند دست پشت سر هم با ضرایب پایینی روبه

 .باال بیشتر خواهد بود

توانید  شود و با تقریب خوبی میال اشتباه کردن خیلی کم میسعی کنید از تاریخچه ضرایب بهترین استفاده را بکنید. به این صورت احتم

 .خوانی درستی انجام دهیدضریب
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 انفجار  بازی در ضرایب  بینیپیش 
کند. بنابراین اگر با تقریب خوبی بتوانید درست حدس بزنید  شود، میزان سود شما را تعیین میدر بازی مهیج انفجار هر ضریب که در بازی تولید می

 .است گلوله در چه ضریبی توقف کند، شانس برد باالیی خواهد داشت که قرار

های مختلف قابل انجام است. یکی از این موارد از طریق خواندن و تحلیل تایخچه ضرایب قابل وصول است. به این  پیش بینی ضرایب بازی به شکل

 .کنیدکنید آن را روندیابی کنید و سعی میهای قبلی را نگاه میصورت که بازی

کنند. ضمنا هر موقع که ضریب باالیی آوردید و سود خوبی کردید  دور بازی انفجار، ضرایب مشابهی را تولید می 25تا  2۰به طور معمول هر 

 .احتماال بهترین موقع برای خروج از بازی و کمی استراحت کردن است

 انفجار  بازی اپلیکیشن  دانلود روش

 

ترین موارد نام برد. اپلیکیشن بازی انفجار امتیازاتی  در بین ترفندهای بازی انفجار، باید از دانلود اپلیکیشن بازی انفجار به عنوان یکی از مهم

 .سودآور خواهد بودبسیاری دارد که استفاده از آن برای شما 

شود. اپلکیشن بازی انفجار چون مشکل  ارائه شده باعث باال رفتن تمرکز و سرعت عمل بازیکن می  iosاپلیکیشن بازی انفجار که برای اندروید و

 .کند، بسیار در راه به دست آوردن سودهای باال از اهمیت برخوردار استفیلترینگ ندارد و سرعت کار شما را زیاد می

های غیرمعتبر برای دانلود  افزار تهیه کنید. فقط دقت کنید که از لینکهای آنالین عرضه نرمهای معتبر یا فروشگاهتوانید از سایتاپلیکیشن را می این

 .تواند باعث کالهبرداری از شما شودآن استفاده نکنید چون می

 چیست؟ انفجار بازی شرعی حکم
ط بندی در بازی انفجار برایشان مهم است و بهتر است قبل از بازی تکلیف خودشان را روشن کنند. در بعضی کاربران هستند که حکم شرعی شر

 .رسد که در یک حکم کلی فقط شرط بندی روی سه ورزش سوارکاری، تیراندازی و شنا مجاز شمرده شده باشداسالم به نظر می

شوند. این نوع شرط بندی که شامل بازی انفجار هم  آنالین هم جایز شمرده نمی از نظر قوانین شرعی و حکم اکثر مراجع تقلید، بازی شرط بندی

 .کنند الزم است به آن توجه کننددانند. بنابراین کاربرانی که حکم شرعی را مهم قلمداد میخواهد بود را حرام می



 انفجار  بازی هدیه کد یا  بونوس
شود جنبه تشویقی و مثبت دارند.  شود. این هدایا که بونوس نامیده میها و هدایای داده میمعموال به کاربران، تخفیف بندی شرط معتبر هایسایت در

 .شود که از آن برای شرط بندی استفاده کنندکنند یک بونوس تشویقی داده میک سایت معتبر ثبت نام میبه عنوان مثال کاربران وقتی در ی 
تواند سود بیشتری کسب کند. استفاده از این کدهای هدیه  ها میشود که بوسیله آنهای داده میهای مختلف دیگر هم به هر بازیکن، بونوسبه مناسبت

 .کننده برای باال بردن شانس برد داردبه خصوص است و فقط جنبه کمک معموال در همان بازی و زمینه

 انفجار  بازی در ای حرفه  کاربران
توانند نتایج بهتری در بازی بگیرند. به شرط اینکه، با  های دیگر جنبه تجربی دارد. یعنی بازیکنان با تجربه باال، میاین بازی هم مانند بسیاری بازی

 .ای بازی را انجام دهندسیاست و ترفندهای حرفه

ها به شما کمک خواهد کرد بتوانید در  ایبرای برنده شدن در بازی انفجار یک راه خوب این است که بازی دیگران را نگاه کنید. تماشای بازی حرفه

 .تری بگیریدها تصمیمات درستهنگام بازی خودتان با الگوگیری از آن

شود. کافی است اوقاتی را به  ی انفجار مهیا است. چون تمام تاریخچه ضرایب و عملکردها در بازی ارائه میها در باز ایامکان تماشای بازی حرفه

 .ها بپردازید ایجای بازی به تماشا کردن کار حرفه

 بندی شرط هایسایت در انفجار بازی  آموزش
ها  طریق اپلیکیشن روی گوشی یا تبلت بازی کنید.بازی انفجار در سایتتوانید انجام بدهید هم از  ها میبازی انفجار را هم به صورت آنالین در سایت

 .نیاز به افتتتاح یک حساب کاربری و ثبت نام دارد

های شرط بندی در باال به طور کامل  شما حساب خودتان را شارژ خواهید کرد و به بازی و شرط بندی خواهید پرداخت. نحوه بازی انفجار در سایت

 .توانید با نحوه انجام این بازی کامال آشنا شویده میتوضیح داده شده ک

 انفجار  بازی آموزش صوتی  فایل
ها را دریافت کنید. آموزش بازی توان یاد گرفت. البته الزم است دقت کنید که از منابع معتبر این آموزشبازی انفجار را از طریق منابع مختلفی می

 .توانید فایل صوتی آموزش این بازی را از طریق سایت های معتبر دریافت کنیدهاست. شما میراهانفجار از طریق فایل صوتی یکی از این 

توانید در زمان کم دریافت کنید. ثانیا  سرعت هم میویژگی مهم فایل صوتی بازی انفجار نسبت به تماشای ویدئو این است که اوال با اینترنت کم

رهای دیگرتان را هم انجام دهید. توصیه ما به شما این است که پیش از ورود به بازی انفجار، از طریق  توانید همزمان با گوش کردن به آن کامی

 .های موجود بازی را یاد بگیرید تا با آمادگی بهتری سراغ بازی برویدهای صوتی، تصویری یا متنفایل
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 انفجار بازی در بیشتر برد برای ترفند چند آموزش

 

 برخالف تصور برخی در مورد شانسی بودن بازی انفجار، مهارت و تجربه نقش مهمی در پیشرفت شما در این بازی دارد. در ادامه به چند ترفند

 .پردازیممهم و کاربردی می 

 کنید  فعال  را  خودکار  برداشت گزینه
کنید حتما دقت کنید که گزینه برداشت خودکار را داشته باشد. این گزینه برای این گذاشته شده که  هنگامی که سایت بازی انفجار خودتان را انتخاب می

 .پیش از شروع بازی و هنگام شرط بستن شما انتخاب کنید روی چه ضریبی از بازی خارج شوید
شوید. در نتیجه اگر به  ی که فعال کردن این گزینه دارد این است که خاطرجمع هستید به صورت خودکار در عدد انتخاب شده از بازی خارج میمزیت

 .تان ضعیف باشد، با این حالت به مشکلی برنخواهید خوردسرعت عمل خودتان اعتماد کافی ندارید یا وسط بازی اینترنت

 باشید قانع پایین هایضریب  به
توان خیلی سودآور باشد اما همزمان احتمالش هم کمتر است. به همین دلیل مخصوصا اگر  درست است که شرط بندی کردن روی ضرایب باال می

 .های باال نباشیدهای پایین اکتفا کنید و خیلی دنبال ضریبکار هستید به همان ضریبتازه
شود. فراموش نکنید موفقیت در بازی انفجار یک فرایند  هند بود اما شانس برد شما بیشتر میشوید کمتر خوابه این صورت مبالغی که برنده می

 .تدریجی و صبورانه است. قرار نیست یک شبه میلیاردر شوید و بازی را کنار بگذارید

 تصاعدی  هایروش   از استفاده
های تصاعدی که گیرید تا موفقیت شما تضمین شود. استفاده از روششده را بکار بهای آزمایشبرای موفقیت در بازی انفجار بهتر است استراتژی

 .های موثر و کارآمد استاید بخشی از این روشها در درس ریاضیات آشنا شدهقبال با آن
هر شکست، مبلغ  ها به طور خالصه بعد از ها هستند. در این روشمثال استفاده از دنباله فیبوناچی و همچنیین روش مارتینگل از جمله این روش

 .های اختصاصی در باال آمده استها در بخشبرید. جزییات آموزشی این روششرط بندی خودتان را باالتر می

 نشوید  بازی  وارد خودتان  پول  همه با
ها برای بازی انفجار هم  توصیهکنند. این نگری و دوراندیشی دعوت میهای زیادی در زبان فارسی هستند که شما را به آیندهها و آموزشالمثلضرب

 .تان را وارد بازی نکنیدتان باشد که همه پولبه کار خواهند آمد. به این صورت که اگر در این بازی هم روی دور برد بودید حواس
ختی و باخت خودتان هم باشید.  تان را وارد بازی کنید این احتمال وجود دارد که همه آن را از دست بدهید. همیشه باید به فکر اوقات س اگر همه پول

 .شان بازی کنند و اصل آن را حفظ کنندکنند با سود پولپس همیشه بخشی از پول خودتان را بیرون از بازی نگه دارید. معموال بازیکنان سعی می

 انفجار  بازی  برای معتبر هایسایت  هایویژگی 
 .کنیمهایی داشته باشد که در ادامه معرفی می ناخته شود باید ویژگییک سایت برای اینکه به عنوان یک سایت معتبر بازی انفجار ش



 ضرایب  تولید در  منصفانه و   استاندارد  الگوریتم
ها بستگی دارد. شوند از اهمیت باالیی برخوردار هستنذد چون سود و ضرر بازیکن مستقیم به آندر بازی انفجار، ضرایبی که در بازی ظاهر می

ی انفجار ضرایب باید عادالنه باشند. به این معنی که ضرایب باال در کنار ضرایب پایین ارائه شوند تا بازیکنان شانس به دست  بنابراین در سایت باز

 .آوردن سودهای باال را داشته باشند 

لت انتخاب یک سایت  ها که معتبر و استاندارد نیستند ممکن است ضرایب پایینی ارائه شوند و بازیکن متضرر شود. به همین عدر بعضی سایت

 .مناسب بسیار ضروری است 

 بانکی  امن  و مستقیم درگاه
شود با  سایت بازی انفجاری معتبر است که بتوانید برای شارژ حساب به آن اعتماد کنید. داشتن درگاه مستقیم دیگر ویژگی مهمی است که باعث می

 .سهولت بیشتری بتوان در سایت بازی انفجار، پول واریز کرد
کند. بنابراین باید عضو سایتی باشید که در  ها واریز مین یک سایت معتبر، جوایز بازیکنان را به صورت آنی و بدون تاخیر به حساب آنهمچنی

 .دریافت جوایز خودتان به دردسر نیفتید 

 انفجار بازی سایت توسط  اختصاصی  اپلیکیشن ارائه 
تر به بازی  توانند باشند. چون وجود اپلیکیش به دسترسی آسانهای مناسبی میاند، سایتگرفتههایی که برای بازی انفجار، اپلیکیشن در نظر سایت

 .کندانفجار کمک می
توان بدون مشکل فیلترینگ به بازی پرداخت. همچنین سرعت عمل بازیکن افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین از طریق اپلیکیشن معتبر یک سایت می

 .روی بازی انفجار بیشتر خواهد بود چون تمرکز برنامه هوشمند

 آپارات  انفجار بازی  آموزش
ا خواهد بود.  اگر آشنایی کافی با بازی انفجار نداشته باشید یا بخواهید ترفندهای بیشتری درباره آن بیاموزید، تماشای ویدئوهای مربوطه بسیار راهگش

 .آپارات است یکی از منابع خوب دستیابی به ویدئوهای آموزشی استفاده از سایت
توانید ویدئوهای خوبی در مورد آموزش بازی انفجار بیابید.  وجو در آن می سایت آپارات یک سایت تماشا و دانلود ویدئو در اینترنت است که با جست

وانید سود بهتری هم کسب  تهای آموزشی به شما کمک خواهند هنگام انجام بازی بتوانید تصمیمات بهتری بگیرید. به همین دلیل میتماشای این فیلم

 .کنید

 انفجار  بازی سایت معتبرترین معرفی
ای  های مهمی که برای یک سایت معتبر وجود دارد حاال وقت آن است که با یک سایت معتبر آشنا شوید. با انتخاب سایت حرفهبا برشمردن ویژگی

 .توانید با خاطر جمع به بازی بپردازیدمورد نظر می

المللی است که به خاطر  کنند. ای سایت یک سایت با الیسنس بینعنوان سایت معتبر بازی انفجار به کاربران عالقمند معرفی می سایت بتکارت را به

 .خوشنامی، کاربران زیادی را به خودش جذب کرده است

نویسی بازی انفجار ارائه شده  چنین برنامهکند. همسایت بتکارت به خاطر داشتن درگاه مستقیم بانکی کار واریز و شارژ حساب را بسیار تسهیل می

 .بردها را برای برد باال میشو شانس آنای که در این سایت به کاربران داده میها و کدهای هدیهدر بتکارت بسیار قوی است. بونوس

 بتکارت  انفجار بازی  آموزش
بازی انفجار را هم ارائه داده است. بازی انفجار سایت بتکارت  های کازینویی است کهسایت بتکارت یک سایت باسابقه عرصه شرط بندی و بازی

 .کندای است که بازی کردن را به امری جذاب و به دور از خستگی، تبدیل میدارای یک گرافیک جذاب و حرفه

ضریب مورد نظر وجود دارد تا به  بندید. سپس امکان انتخاب  در بازی انفجار بتکارت، یک مبلغ ورودی وجود دارد که آن را در بازی شرط می

 .صورت خودکار با عبور از روی آن ضریب شما از بازی خارج شوید 

شود. ضریب موجود  شود و گلوله توپ شلیک میدهند سپس بازی شروع میدر این بازی، همه بازیکنان حاضر، شرط بندی خودشان را انجام می

 .کند. بازیکنان پیش از منفجر شدن باید از بازی خارج شده باشندتوقف میکند و در یک عدد کنار توپ شروع به باال رفتن می

شود بازیکن شانس دو برابر در برد سایت بتکارت در ابتکاری جالب امکان ثبت دو پیش بینی همزمان را فراهم کرده است. این موضوع باعث می

های  کنندگان بخشی از شکستی همراه با شکست در نظر گرفته که شرکتهاهایی را هم برای شرط بندیداشته باشد. ضمنا سایت بتکارت بونوس

 .خودشان را بتوانند به این طریق جبران کنند



 
 

 بتمور در انفجار بازی  آموزش
یک سایت شرط بندی ایرانی است که مورد توجه کاربران فارسی زبان بسیاری قرار گرفته است. این سایت به خاطر حضور تعداد زیاد   بتمور سایت

 .آیدمعتبر برای بازی انفجار به حساب می کاربرانش یک سایت
کند. برای انجام بازی انفجار در سایت بتمور باید در این سایت  های انفجار از همان قوانین، پیروی میبازی انفجار سایت بتمور هم مانند دیگر بازی

های خوبی ازی انفجار را در سایت بتمور انجام دهید و به موفقیتتوانید، بثبت نام کرده باشید. با استفاده از ترفندهای که در این مطلب معرفی شد می

 .برسید

 انفجار در شدن برنده نحوه آموزش
که به شرط  عالوه بر شانس نیاز به دانستن نکات مرتبط با بازی دارید. بازی انفجار یک بازی مهیج و پرسود است  انفجار بازی در شدن برنده برای

 .توانید به درآمدزایی برسید های خوبی در آن برسید. از طریق این بازی میتوانید به پیروزیبهره بردن از اصول و ترفندهای متداول می
ازی  تواند به حدس زدن ضرایب بازی کمک کند و در نتیجه شانس برد افزایش پیدا کند. همچنین توجه به بتوجه به تاریخچه بازی انفجار، می

 .های معروفی مثل فیبوناچی استکننده باشد. یکی دیگر از ترفندهای برد در بازی انفجار، استفاده از دنبالهتواند بسیار کمکها میایحرفه

 .تواند به برد و کسب سودهای میلیونی منجر شودها میبکار بردن درست این روش

 انفجار  بازی قوانین آموزش
ای ندارد. اما مهم است که پیش از بازی کردن به اندازه کافی با این قوانین آشنا شده باشید. ابتدا در بازی شما یک  قوانین خیلی پیچیدهبازی انفجار، 

 .گذردشود که به صورت صعودی از ضرایب مختلفی میکنید. سپس توپ شلیک میمبلغ را وارد می

بازیکن باید پیش از منفجر شدن گلوله گزینه خروج بازی را انتخاب کرده باشد. اگر این   این گلوله توپ در یک ضریب مشخص متوقف خواهد شد.

 .دهدکار را انجام دهد آن دور از بازی را شکست خورده است و پولش را از دست می

ثال بعد از ظاهر شدن یک  کند. مشود عموما تصادفی است اما در مجموع از روندهای تقریبی پیروی میضرایبی که در بازی انفجار ظاهر می

 .احتمال زیاد، چند ضریب بعدی پایین خواهند بود ۱۰ضریب باالی 

 است؟   منصفانه انفجار بازی آیا
ی را  بازی انفجار یک بازی منصفانه خواهد به شرط اینکه یک سایت معتبر و قابل اعتماد را انتخاب کرده باشید. مصفانه بودن این بازی این معن

 .نباشند ۱بازی از اعداد مختلف تشکیل بشوند و فقط شامل ضرایب پایین نزدیک به  دهد که ضرایبمی
شوند که بازیکن بتواند در صورت دقت و تحلیل کافی بتواند به سود برسند. البته که این  ای در بازی ظاهر میدر یک سایت معتبر، ضرایب به گونه

 .ها شکست بخورندبازیکنان هم در بعضی دست های ریسکی است و ممکن است بهترینبازی از دسته بازی
ها و  اما مهم این است که بازیکنان در برایند مورد نظر به سود برسند. پس نباید از بازی انفجار صرفا برد را انتظار داشت. در این بازی برد

 .انجام داده باشدکنند و برنده نهایی کسی است که کمترین اشتباه و طمع را ها در کنار هم معنی پیدا میشکست

 کنند؟  می کالهبرداری انفجار طریق از بندی شرط هایسایت  آیا
های ناشناخته و جعلی ممکن است وجود داشته باشند که از طریق بازی انفجار هم به  پاسخ این سوال نیاز به توضیح بیشتری دارد. بعضی از سایت

ها  نساب افراد، فیشینگ و یک بازی انفجار تقلبی ممکن است پول کاربران را از آها از طریق مسدود کردن حکالهبرداری بپردازند. این سایت

 .بگیرند

شود و جای نگرانی وجود نخواهد داشت. در اما اگر سایت معتبر بازی انفجار را انتخاب کنید، انجام این بازی در شرایط سالم و منصفانه انجام می

خوبی وجود  ای طراحی شده که امکان برد و کسب درآمد بهمانه و امن است و الگوریتم هم به گونهیک سایت قابل اعتماد، اطالعات کاربران محر

 .داشته باشد

 انفجار   بازی  کالهبرداری از شده گزارش  موارد
نباید گذاشت. سودجویان و   موارد مختلفی پیش آمده که کاربران ناآگاه به دام کالهبردارن اینترنتی افتاده باشند اما این را به پای کلیت بازی انفجار

 .ها را به جیب بزننداطالعی عالقمندان در هر موردی سوء استفاده کنند و پول آنمتقلبان در کمین هستند تا از بی
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هستند که  هایی شده مرتبط با بازی انفجار، سایتبنابراین کمی دقت و توجه نیاز است تا مورد سوء استفاده واقع نشویم. از جمله این موارد گزارش

توان به  کدام از این موارد درست نیستند و در واقع با ربات بازی انفجار و هک کردن نمیکنند. هیچتبلیغ هک بازی انفجار یا ربات این بازی را می

 .سود در بازی انفجار رسید

 بانکی  درگاه با انفجار بازی سایت

 

ها مهم است که بتوانید شارژ حساب خودتان را به سادگی انجام دهید. همچنین وجود درگاه مستقیم در وجود درگاه بانکی از این جهت برای سایت

شود در تله کالهبرداران فضای مجازی گرفتار  دارند که باعث میهای معتبر درگاه حقیقی و امن کند. سایتها این مساله را تسهیل میبرخی سایت

 .نشوید

 انفجار  بازی استراتژی  آموزش
شده بسیار ضروری خواهد بود. برخالف تصور عموم، بازی انفجار  برای باال بردن شانس برد در بازی انفجار داشتن استراتژی معین و امتحان

 .تواند کارآمد باشدیار در آن میصرفا به شانس ارتباط ندارد و استراتژی بس
هایی مانند فیبوناچی است که برد شما را تضمین  تواند بکار گرفته شود. یکی از این موارد استفاده از دنبالههای مختلفی در این بازی میاستراتژی

 .ها مهم هستندنکند. عالوه بر این نکات دیگری وجود دارند که رعایت کردن آمی
مهم این است که به تاریخچه ضرایب بازی توجه داشته باشید و بتوانید آن را تحلیل کنید. همچنین مدیریت سرمایه باید داشته باشید و آن از جمله نکات 

 .روز بازی کنیدتان را شرط بندی نکنید و ضمنا در ساعات مختلف شبانهحساب وارد بازی نکنید. مهم است که همه پولرا بی

 است؟  پذیر امکان  رانفجا  بازی بینی پیش
شوند. اما با تقریب خوبی قابل حدس زدن هستند. مثال اینکه  پیش بینی بازی در نگاه اول قابل انجام نیست چون اعداد تصادفی در بازی ظاهر می

 .شوددانیم بعد از یک ضریب بزرگ، احتمال زیاد چند دست بعدی، ضریب پایین ظاهر میمی
جا جایی است که باید ریسک کرد و مبلغ  ینی آمده احتمال اینکه ضریب باالیی ظاهر شود زیاد خواهد بود. اینهمچنین وقتی چند دست ضریب پای 

 .باالتری را شرط بست
تواند  در بازی انفجار همچنین این امکان فراهم است که بازیکن به ضرایب تولید شده قبلی دسترسی داشته باشد. تحلیل روند این ضرایب قبلی می

 .س ضرایب بعدی شود و پیش بینی قابل انجام استباعث حد

 اکسل  با انفجار بازی  آموزش
های تولید شده قبلی را به ترتیب در اکسل روید. ضریبکاربرد بازی اکسل در بازی انفجار به این صورت است که به تاریخچه ضرایب بازی می

 .توان به نتایجی رسید که احتماال ضرایب بعدی به چه صورت خواهند بودکنید. با رسم نمودار و به دست آوردن روند این ضرایب میوارد می
ن  از این جهت نرم افزار اکسل یک ابراز کارآمد خواهد بود که ضرایب را حدس بزنید. با حدس ضرایب بازی بهتری انجام دهید. نتیجه نهایی ای

 .کارها به دست آوردن سود بیشتر از طریق بازی خواهد بود



 تضمینی سود با انفجار بازی  آموزش

 

کنیم که راه  ها را خب بکار بگیرید. یادآوری میهای موجود را خیلی خوب فرا بگیرید و آنبرای به دست آوردن سود تضمینی کافی است استراتژی

 .شنوید غیرواقعی هستندمیانبر دیگری وجود ندارد و همه چیزهایی که درباره هک بازی یا ربات بازی انفجار می
ترین راه برای به دست آوردن سود تضمینی، استفاده از راهکارهایی مانند دنباله فیبوناچی و روش مارتینگل است. البته که انتخاب  بهترین و مطمئن

 .بی به بازی از طریق اپلیکیشن از ضروریات سر راه شما خواهند بودسایت مناسب و یا دستیا 

 انفجار  بازی  آموزش در بندی شرط بیمه نقش
توانید از هر دو روش شرط بندی تکی و شرط بندی ترکیبی استفاده کنید. بگذارید در قالب یک مثال  برای برقراری شرط بندی زیر نظر بیمه می

 .تر توضیح دهیمدقیق

کنید.  برقرار می ۱.7هزار تومان و با ضریب  ۱۰۰کنید. در این سایت یک شرط با مبلغ ا به یک سایت دارای بیمه شرط بندی مراجعه میابتدا شم

د  دههزار تومان دیگر شرط خود را بیمه کنید. تاثیر این بیمه برای زمانی که برنده بازی هستید خودش را نشان نمی ۱۰توانید با پرداخت در ادامه می

 !تان برمی گرددتومن شما عینا به حساب ۱۰۰اما وقتی که شرط را بباید 

ای که وجود دارد، این است که هر سایتی  تواند سودهای خوبی را برای شما رقم بزند. نکتههای پرریسک میاین تضمینی کار کردن برای بازی

 .برقرار نیست. البته این دیگر بسته به انتخاب سایت شما داردتواند سایت بیمه شرط بندی باشد. یعنی بیمه شرط برای هر بازی نمی

 است؟  چقدر انفجار بازی  ضرر و سود حد
ترین اشتباه ممکن است مبلغ باالیی را از دست بدهید یا از آن طرف با شرط بندی  طور کلی بازی انفجار، بازی پرریسکی است. یعنی با کوچکبه

 .شوندر این بازی وابسته به ضرایبی است که در بازی تولید میخوب سود باال کسب کنید. سود و ضرر د

از بازی خارج شده   ۱۰هزار تومان وارد بازی کنید و با ضریب  ۱۰۰توانند باشند. به عنوان مثال در نظر بگیرید که ضرایب بین صفر تا یک می

 .ایدشدهمیلیون تومان برنده  ۱گوییم چون شما باشید. در این صورت، تبریک می

های باال دوری کنید و شرط  البته به این موضوع دقت کنید که شما از این بازی قرار است سود پایدار کسب کنید. پس باید تا حد ممکن، از ریسک

 .تری ببندیدهای مطمئن

 انفجار  بازی جدید آپدیت
های جدید  شود. در نسخههای مختلف ارائه میساله در سایتهمههای کازینویی است. آپدیت این بازی هم از پرطرفدارترین بازی بازی انفجاریکی

 .کند شود. همچنین از نظر گرافیکی هم ارتقا پیدا میتر مینویسی آن قویکنند و برنامهها بهبود پیدا میبازی، الگوریتم



توجه به نکات مهمی که در حدس زدن ضرایب این بازی  طبیعتا در نسخه جدید هم ترفندهای کلی بازی قابل پیاده شدن هستند. هر بازیکن باید با 

 .وجود دارد به برد در این بازی دست پیدا کند

 گوشی  با انفجار بازی  آموزش
ها انجام دهیم. انجام بازی انفجار هم  توانیم به کمک آنها بیش از هر ابزار دیگری در دسترس ما هستند، کارهایی مختلفی را میامروزه که گوشی

 .همین کارهاستیکی از 

تر خواهد بود. اول که همیشه اند که بازی کردن با آن به چند دلیل آسانهای معتبر بازی انفجار به همین منظور اپلیکیشن این بازی را تولید کردهسایت

 .بازی در آن باالتر است ندارد. نکته دیگر هم این است که سرعت و در شرایط مختلف در دسترس است. دوم اینکه مشکل فیلترینگ در آن وجود

  به  برایتان  را بیشتری سود تواندمی  هافرمول  از استفاده آیا

 باشد؟ داشته همراه
تواند، بسیار تاثیرگذار باشد. مثال دنباله فیبوناچی به شما کمک  دهند در این بازی میها به این علت که احتمال برد را افزایش میاستفاده از فرمول

روید سود بیشتری را کسب  ب ریاضی، اقدام به شرط بندی کنید. در این شرایط، به این علت که طبق احتماالت رباضی پیش میکنذ طبق یک حسامی

 .خواهید کرد

 باشید داشته توجه کنندمی  برقرار  کاربران که  هایی شرط به
ای در هر شرایط از بازی  را بهتر یاد بگیرید. بازیکنان حرفهتوانید بازی هایی است که بوسیله آن میتوجه کردن به نحوه بازی دیگران، یکی از راه

 .تصمیم متفاوتی خواهند گرفت
ودتان  خوشبختانه در بازی انفجار این شرایط ممکن است که شما بدون وارد شدن مستقیم به بازی، فقط بازی دیگران را تماشا کنید و از آن برای خ

 .از تجربه دیگران سو بیشتری از بازی برداشت خواهید کرد الگوبرداری کنید. به این ترتیب، با استفاده

 بندی شرط برای سایت زیان و سود  بررسی آموزش
نویسی و مهندسان خبره  ای در برنامههای بسیار حرفهکنند. این منابع، تیمهای شرط بندی از منابع مهمی، اطالعات و ضرایب را دریافت میسایت

 کنند؟پیش بیاید که این ضرایب چگونه تغییر می  هستند. اما شاید برایتان سوال
ترین مورد در انتخاب ضرایب، اخبار هستند. به عنوان مثال ممکن است در پاسخ این است که ضرایب شرط بندی بسته به موارد خاصی است. مهم

ن در آن مسابقه غایب باشد؛ در این حالت ضریب برد آن  ها و بازیکناترین مهرههنگام اعالم ترکیب قبل از یک مسابقه فوتبال یا والیبال یکی از مهم

 .به همین دلیل است که اخبار تاثیر بسزایی روی ضرایب دارندتر خواهد شد. تیم کم
در بازی انفجار، ضرایب به صورت تصادفی هستند. به عنوان مثال در یک سایت معتبر بازی انفجار، ضرایب بسته به مقدار پول ورودی تغییری  

 .هند داشت. سود و زیان شما بستگی به نحوه عمل شما خواهد بودنخوا



 انفجار  بازی آموزش متداول سواالت

 

 شود؟ می کاری دست مداوم  انفجار الگوریتم آیا
نویسی آن اصولی و نتایج بازی کامال تصادفی است. به عنوان مثال سایت  انتخاب کنید که از اعتبار آن مطمئن باشید و بدانید برنامهباید سایتی را 

 .انجام دهید md5 توانید از طریق چک کردن کدبتکارت، سایتی است که ضرایب آن تصادفی هستند. صحت و سالمت سایت را می

 شود؟ می هک انفجار بازی  آیا
فروشند قطعا قصد کالهبرداری از شـما را دارند. عالوه بر این،  هک بازی انفجار حقیقت ندارد. کسانی کـه با این عناوین محصولی را بـه شـما می

 .الگوریتم اصلی بازی انفجار بـه حدی نیرومند اسـت کـه امکان هک کردن آن وجود ندارد

 باشیم؟  هداشت  سرمایه مدیریت انفجار بازی  در باید چرا
کنید مهم است که بتوانید آن را حفظ کنید و از آن سود بدست بیاورید. هنگام بازی انفجار هم مدیریت سرمایه به شما  وقتی پولی را وارد بازی می

 .کند، تصمیمات بهتری بگیرید تا سودهای خوبی بدست بیاوریدکمک می

 

 


