سالم! ما در این مقاله به آموزش مباحث مهم بازی انفجار )  ( crashپرداختیم که شما
با خواندم آن میت وانید با مفاهیم  ،روش ها و ترفند های بازی انفجار آشنا شوید و برای
بازی کردن اطالعات کافی و الزم رابه دست بیاورید .این مقاله شامل بخش های بازی
انفجار  ،ربات بازی انفجار  ، 2تکنیک های بازی انفجار  ،ترفند های بازی انفجار  ،انفجار
هات بت ) ، (hotbetهک الگوریتم بازی انفجار  ،آنالیز بازی انفجار  ،نکات طالیی بازی
انفجار ،بازی انفجار رایگان و هک بازی انفجار می باشد که در مورد هرکدام به صورت
جداگانه بحث میکنیم و اطالعات الزم را برای شما جمع آوری کردیم و توضیح میدهیم.
با ما همراه باشید .

همچنین ما به جای شما بر روی سایت های شرط بندی آنالین تحقیقات  ،آزمایش و
تست های الزم را انجام دادیم و شما می توانید با استفاده از لینک زیر وارد سایت
بازی انفجار معتبر شوید و در سایت معتبر بازی هیجانی و پول ساز انفجار را انجام
دهید.

بازی انفجار چیست ؟
بازی انفجار یک بازی تازه وارد بین بازی های سایت های شرط بندی به حساب می
آید .یک بازی مهیج و پول ساز که در چند ثانیه میتواند سرمایه شما را چند برابر کند.
در ابتدا این بازی زیاد مورد توجه قرار نگرفت چون که آموزش های مناسبی در اختیار
بازیکنان قرار نگرفت و باز یکنان با یک بازی جدید که طریق بازی و ترفند ها و روال کار را
بلد نبودند .به همین دلیل بود که علی رغم انتظارات در ابتدا به صورت قابل توجهی از
این بازی استقبال نشد.
تا زمانی که پیش بینی های ورزشی برای مدتی در بین فصل های ورزشی خابید و
بازیکنان این بازی را کم کم امتحان کردند .و به این بازی عالقه مند شدند .این روند
ادامه داشت تا وقتی که االن یکی از بهترین و محبوب ترین بازی های سایت های
شرط بندی بازی انفجار محسوب میشود.
Cras h

این بازی روال ساده ای دارد که با چند دقیقه نگاه کردن به پنل و بازی هایی که انجام
میشود میتوانید به کلیت آن پی ببرید .همان طور که میدانید این بازی میتواند در عرض
چند ثانیه سرمایه شما را چندین برابر کند .ولی وقتی یک بازی همچین امکانی در
اختیار شما قرار میدهد باید به نیمه پنهان این بازی هم توجه کنید که امکان دارد در
طی همان چند ثانیه سرمایه شما را هم از بین ببرد  .به همین دلیل در این بازی مهم
ترفند ها هستند که برای برنده شدن باید آن ها را بدانید و میتوانید در همین مقاله به

صورت مختصری از این ترفند ها را فرا بگیرید و یا مقاله کامل آن را در سایت ما مطالعه
کنید و خود را برای بردن در این بازی آماده کنید.

بازی انفجار
بازی انفجار یک بازی آنالین شرطی و پولی بر بر مبنای توابع و الگوریتم های ریاضی
است .با این وجود در انجام این بازی شانس هم تاثیر زیادی دارد .الزمه ی انجام این
بازی این است که ابتدا شما به یکی از کازینو های آنالین متصل شوید و بعد از آن نیز
به سراغ شرط بندی د ر بازی بروید .ما در طول این صفحه آدرس سایت بازی انفجار
معتبر دنیا جهانبخت ،یعنی سایت بازی انفجار هات بت ) (hotbetرا برای شما را قرار
می دهیم که میتوانید با کلیک برروی دکمه با لینک مستقیم وارد این سایت شده و
شانس خود را برای میلیونر شدن امتحان کنید.
توجه کن ید که در هر دست از بازی این ضریب بر روی یک عددی متوقف می شود.
نحوه بازی باید به گونه ای باشد که شما قبل از بسته شدن این ضریب بر روی گزینه
برداشت کلیک کنید .در لحظه کلیک بر روی گزینه برداشت دقیقا عدد روی نمودار در ان
لحظه تبدیل به ضریب شما می شود.
فرض کنید در این دست شما بر روی ضریب  5برداشت شده اید ولی بازی تا ضریب
 15ادامه پیدا کرده است .اما ضریب شما همان  5می باشد و پول شما  5برار یعنی
 250هزار تومان شده است.

آموزش پنل بازی انفجار
اولین قدم برای انج ام این بازی شناخت کامل پنل بازی است .ما برای شما در اینجا
مختصری از معرفی پنل این بازی را آورده ایم و شما میتوانید با کیل بر روی عنوان این
قسمت از مقاله با عنوان ” آموزش پنل بازی انفجار ” در باالی این پاراگراف این مقاله را
به صورت کامل مطالعه کنید.
حال وقت آن رسیده که به سراغ معرفی قسمت های پنل بازی انفجار برویم .وقتی
وارد بازی میشوید قسمت هایی را مشاهده میکنید که شامل قسمت هایی زیر می
باشند:
پ نل کا ربری بازی انف جا ر



مودار ضرایب نشان دهنده افزایش ضریب است و ضریبی مه بازی در آن
بسته میشود.



سوابق ضرایب و کد های که دراین قسمت ضریب های ست های قبلی
بازی را همراه با کد های  HASHو  MD5میبینید ( الگوریتم بازی انفجار ).



قسمت چت که میتوانید در این قسمت با دیگر بازیکنان این بازی صحبت کنید
و اطالعات رد و بدل کنید.



پنل شرط یکی از مهمتیرین قسمت های این پنل است که مبلغ شرط و
میزان برداشت اتوماتیک و یا بستن شرط را تعیین میکنید.



کاربران شرکت کننده این بخش نشان دهنده کسانی است که در این ست
وارد بازی شده اند و مبلغی را که شرط بسته اند را میبینید.

ما هرکدام از این قسمت ها را در مقاله اصلی به صورت کامل توضیح داده ایم که شما
با مطالعه این مقاله اولین قدمتان را برای انجام این بازی محکم برداشته اید.

الگوریتم بازی انفجار
الگوریتم بازی انفجار در واقع ترفند و روشی است که ما طی تجربه بسیار باالیی که از
بازی کردن و تحلیل بازی دست آورده ایم و میخواهیم به صورت رایگان در اختیار شما
عزیزان قرار دهیم.
خب وارد بازی میشیم و منتظر میشیم سری قبلی بازی به اتمام برسد و نوبت به
انداختن پول در بازی برسه دوستان به نسبت مبلغی که شما دارید باید در این
الگوریتم پول خود را انتخاب کنید یعنی اگر  100هزار دارید باید مبلغ شرطی که
میندازید در حدود  1000تومان باشد وقتی نوبت مبلغ رسید  1000تومن میندازیم و
شرط رو روی ضریب  1٫1قرار میدیم که در  ۹۹درصد موارد برد میشه اگه برد شد دوباره
با همان مبلغ و ضریب میندازید اما اگه باخت شد مبلغ رو به  2000تومان افزایش
میدید تا مبلغ باختتون براتون برگرده .الگوریتم بازی انفجار
اگه در سری دوم بردید یادتون نره که باید برگردید دوباره به ضریب  1٫1و مبلغ 1000
تومان تا مبالغ رو به راحتی ببرید .در اینجا اشاره کنم که دوستانی که میخوان مبالغ
بسیا ر باالیی برنده بشن میتونن از ضریب های باالتر استارت کنند ولی باید دقت کنند
که باید مبلغشون خیلی خیلی بیشتر باشه تا بتونن با دوبرابر یا سه برابر یا چهاربرابر
کردن پولشون به مشکل نخورند.

ربات بازی انفجار

کافی است در صفحه گوگل کلمه ربات بازی انفجار را سرچ کنید .و با ده ها صفحه از
دروغ های عجیب و غریب با این مضمون یعنی ربات بازی انفجار و با هدف گول زدن
بازیکنان و کالهبرداری از آنان مواجه شوید .ما در سایت معتبر شرط بندی هات بت
همواره صادقانه به شما می گوییم که هیچ چیزی و هیچ کد و ربات بازی انفجار یا
سورسی با عنوان ربات بازی انفجار وجود ندارد و تمام سایت های ارائه دهنده این
مطالب به فکر کالهبرداری با استفاده از اسم ربات بازی انفجار و هک الگوریتم بازی
انفجار می باشند.
برعکس این سایت ها ،سایت هات بت  hotbetدر صفحه اصلی خود با آدرس
 www.hotbet90.comبا انتشار مقاالت آموزشی و ارائه تکنیک های بازی انفجار و
ترفندهای طالیی برنده شدن در این بازی بدون نیاز به ربات بازی انفجار را به شما
کاربران عزیز به منظور کسب درآمد در طول یک بازی پرهیجان کمک میکند .در ادامه
مطلب می توانید خالصه ای از این آموزش ها را مطالعه کنید و با استفاده از آن ها راه
میلیونر شدن را طی کنید.

هک بازی انفجار
بدون شک آرزوی بزرگ شـما بازیکنان بازی این است کـه در یکی از سایت های بازی
انفجار بتوانید هک بازی انفجار را پیاده سازی کنید و به الگوریتم ضرایب این بازی دست
پیدا کنید .چرا کـه با این روش دیگر میتوانید در مقابله با ضریب هاي تولید شده پایین
هم با آگاهی کامل رو بـه رو شوید .فکرش را بکنید کـه قبل از آن که بازی شروع شود،
می دانید ضریب بر روی چـه عددی قرار اسـت بسته شود!
با همین راهکار می توانید بـه بهترین شکل ممکن یک سود رسانی تضمین شده را در
بازی انفجار تجربه کنید .اما بـه راستی هك بازي انفجار چیست؟ آیا واقعا همچین
چیزی وجوددارد؟ اگر وجوددارد رایگان اسـت یا باید هزینه هاي هنگفتی را پرداخت
کرد؟
شما میتوانید با مطالعه مقاله هک بازی انفجار جواب تمام سواالت خودتان را در مورد
هک این بازی پیدا کنید و با آگاهی کامل این بازی را انجام دهید.

آنالیز بازی انفجار
الزم است عزیزانی که به این بازی کازینویی مراجعه می کنند ،به اعتباد آور بودن این
بازی نیز نیم نگاهی داشته باشند .بازی کرش یا انفجار همچون تمام بازی های

کازینویی اعتیاد آور بوده و فرد پس از هربار موفقیت و البته شکست در آن ،بازهم
تصمیم به انجام آن می گیرد.
از همین رو به شما پیشنهاد می کنیم زیاد در عمق بازی فرو نروید و هنگامی که سود
مختصر و زیادی کردید ،از بازی بیرون بیایید و پول خود را نیز برداشت کنید .اینگونه به
ای ن بازی معتاد نخواهید شد و حداکثر سود را از آن خواهید برد .پس همواره دقت و
توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشید .ما برای همین امر حل الگوریتم بازی را در
دسترس قرار داده ایم تا درک درست تری در دسترس شما قرار بگیرد.
کد  MD5و HA SH

بدون شک محاسبه ضریب  md5یکی از موضوعات مهم در مورد آموزش ترفند بازی
انفجار می باشد .شما کاربران باید بدانی که چگونه می توان این ضریب را تحلیل کرد
چرا که با تحلیل آن می توانید خیلی خوب و ساده به نتایجی درست از بازی برسید.
این گونه حتی جلوی ضرر های احتمالی شما نیز گرفته می شود.
در واقع باید این گونه بگوییم که با محاسبه ضریب  md5بازی در تالش بوده که یگانگی
و امنیتی را که در دسترس کاربران قرار داده است را دوباره اثبات کند .شاید چنین
چیزی کمی عجیب به نظر برسد اما خوب واقعیت امر همین می باشد و شما کاربران
گرامی می توانید ببینید که بازی به گونه ضریب هر دست را در دسترس قرار می
دهد!
این ضریب اما به صورت کد کذاری می باشد و با این حال باز هم کسی نمی تواند
حتی با حرفه ای ترین دانش و ابراز موجود در آموزش محاسبه ضریب بازی انفجار این
ضریب را به دست بیاورد! این گواه بر قدرت بی چون و چرای این بازی می باشد.

ترفند های بازی
عالوه بر تکنیک های گفته شده در بخش قبلی ،در این بخش نیز به بررسی راهکارها
و روش های برنده شدن در بازی در سایت شرطبندی هات بت می پردازیم .باید به این
نک ته کلیدی توجه داشته باشید که بعد از آن که در حالتی که عصبانی هستید یا از
لحاظ روحی آرامش ندارید ،به هیچ وجه بازی نکنید چون حتما خواهید باخت؛
بنابراین اجازه بدید بقیه بازی کنند و شما فقط در کازینو بنشینید و نظاره گر بازی
باشید تا زمان مناسب شرط بندی برای شما فرا برسد .در این صورت در آرامش می
توانید مبالغ باال را شرط بندی کنید و با ضرایب باالیی که در سایت هات بت دنیا
جهانخت ارایه می شود ،برنده شوید.

ترف ند تضم ی نی

همواره یادتون باشه که بازی انفجار یک بازی مهم و حساس است و بازی کردن آن
عالوه بر آرامش فرد ،به آرامش محیط هم نیاز دارد .ما به هیچ وجه به شما توصیه
نمیکنیم که در جمع دوستان و میهمانی ها و در کل در مکان های شلوغ شرط بندی
کنید.
چرا که به دلیل عدم تمرکز بر روی بازی و با یک لحظه غفلت باز هم حتما خواهید
باخت .اما در صورتی که فضای بازی شما ساکت و خلوت باشد ،می توانید تاریخچه
ضرایب را به خوبی دنبال کنید و با دقت بیشتری بازی کنید و برنده شوید.

تکنیک های بازی انفجار
یکی از تکنیک های برنده شدن و کسب سود زیاد در بازی انفجار ،توجه کردن به
تاریخچه بازی است .با یک نیم نگاه بـه روند تولید ضریب تقریبا بـه نتیجه هاي خوبی
خواهید رسید .بگذارید اینگونه بگوییم کـه بـه فرض اگر در دست هاي قبلی ضریب
هاي باالیی رو شده اسـت پس احتمال رو شدن ضریب پایین بـه شدت افزایش پیدا
میکند و دیگر این منطقی نیست کـه شـما برای رسیدن بـه ضریب هاي باال ریسک
کنید!
همین ماجرا عینا در خالف جهت هم شدنی می باشد .البته با توجه بـه رندوم بودن
ضریب بازی نمیتوان بـه صورت  100درصد گفت که این نتیجه درست است یا خیر ،ولی
همین کـه می توانید یک تصور کلی از ضریب بازی داشته باشید خود گام بزرگی می
باشد و میتواند شـما را از ضرر هاي باال دور نگهدارد ودر صورت حرفه اي بودن بـه
ضریب هاي باال برساند.
ترف ند های بازی انف جا ر

به صورت کلی در این بازی  ،دو دسته بازیکن وجود دارد .دسته از افراد از مبالغ کم
شروع می کنند و تا آخر نیز همین روش را ادامه می دهند .این افراد گاهی برنده
هستند و گاهی هم میبازند .نمیتوان گفت روش خوبی نیست ،چرا که در صورت
باختن شرط ،شما مبلغ کمی را خواهید باخت .و برعکس ،زمانی که برنده می شوید
نیز مبلغ نسبتا کمتری برنده خواهید شد.
ترف ند های بازی انف جا ر

توصیه ای که به این با زیکنان می شود این است که با مبالغ کم نیز در صورت قبول
ریسک می توانند مبالغ باالیی را برنده شوند .به این صورت که ابتدا مبلغی را به عنوان
ضرر قبول کنید و تا رسیدن به آن ضرایب باال را برای شرط بندی انتخاب کنید و در

ضرایب کم بازی را متوقف نکنید .در این روش چون مبلغ شرط بندی شما کم است در
صورت باخت ،پول زیادی را از دست نخواهید داد .اما اگر شرط را با ضریب باال مانند 30
یا حتی X 50ببرید ،مبلغ باالیی برنده خواهید شد.
دسته دوم افرادی هستند که مبالغ باالیی را برای شرط بندی انتخاب می کنند ولی در
عوض ضرایب کمتر را برای بازی انتخاب میکنند .مانند بازیکنان قبلی ،این گروه نیز روش
های منحصر به فرد خود را برای بازی کردن و شرط بندی در این بازی دارند .اگر عضو
گروه دوم هستید توصیه میکنیم که هیچ وقت طمع نکنید و با همان ضرایب پایین شرط
بندی ها را متوقف کنید.

بازی انفجار رایگان
سایت بازی انفجار می تواند بیشترین تاثیر را در بازی انفجار رایگان شما داشته باشد.
پس اول از همه برای خود یک سایت معتبر انتخاب کنید تا بتوانید از همان ابتدا در این
به عنوان یک مدعی ظاهر شوید .ما در ادامه راهنمایی های زیادی به شما می کنیم
تا بتواید در این بازي تصمیمات درستی بگیرید .بدون شک می توانید به معنای واقعی
انفجار یعنی پول ساز بودن و مهیج بودن آن برسید! برای رسیدن به این مرحله آماده
باشید.
برای شروع شر طی در ابتدا باید یک سایت خوب را انتخاب کنید فاکتور های مختلفی
برای انتخاب یک سایت انفجار نیترو وجود دارد که اگر هر یک از آنها را نادیده بگیرید یا
در این بازی برنده نخواهید بود یا پول شما از دستتان می رود و مورد کالهبرداری قرار
میگیرید.
نکته اساسی موجود این است که بازی انفجار را نباید به عنوان یک راه درآمد انتخاب
کنید و باید به عنوان یک تفریح به آن نگاه کنید و به دنبال روش های برد تضمینی و
ربات های بازی انفجار آنالین نباشید چون همه انها کالهبرداری هستند و باعث از
دست رفتن پول شما می شود ،از طرفی اگر تفریحی بازی کنید بیشتر اوقات برنده
بازی شما هستید.

انفجار هات بتhotbet
یکی از دغدغه های کاربران سایت های شرط بندی یافتن سایتی است ،که بتوانند
بدون نگرانی از لحاظ پرداخت وجه و معتبر بودن سایت به بازی و شرط بندی
موردعالقه خود بپردازند .همانطورکه میدانید سایت های زیادی در رابطه با بازی و
شرط بندی آنالین و در کل بازی های کازینو آنالین به وجود آمده اند.

در میان آن ها سایت های تقلبی و کاله بردار نیز یافت می شود .حتی سایت هایی
وجود دارند که اسم سایت های بازی معتبر مانند سایت هات بت  hotbetدنیا
جهانبخت ،حضرات پویان مختاری ،شاه بت و … کپی برداری کرده و از این طریق
فعالیت میکنند.
hotbet

اما وقعا معتبر ترین سایت برای شرط بندی چه سایتی است؟ و یک سایت خوب برای
بازی انفجار باید چه ویژگی هایی داشته اشد؟ با ورود به سایت اصلی هات بت
میتوانید مقاالت زیادی را در رابطه با بازی و ویژگی های سایت معتبر برای شرط بندی
مطالعه کنید.
با این حال در این مقاله نیز به صورت مختصر ویژگی های بهترین سایت شرط بندی را
به همراه ترفند های برد در بازی جذاب انفجار و آموزش انجام بازی در کازینو های
انالین برای شما خواهیم گفت .با بررسی نتایج خواهیم دید که سایت هات بت دنیا
جهانبخت  ،شاه بت و حضرات بهترین سایت های شرط بندی به زبان فارسی
هستند.

ویژگی های سایت بازی انفجار


سیستم درگاه مستقیم و سهولت در شارژ حساب



درگاه پرداخت بانکی مستقیم/کارت به کارت/پرفکت مانی



واریز جوایز آنی ( کمتر از  2ساعت )



دارای اپلیکیشن آندروید ( کامال ویژه )



تیم کامل از بازیکنان بازی انفجار و مسابقات روزانه



تمام بازی های کازینویی



بازی انفجار با ضرایب باال



ضمانت بازگشت وجه



پشتیبانی  24ساعته و آنالین



باالترین ضرایب پیشبینی ورزشی

بازی انفجا ر یکی از بهترین راه های پولدار شدن در سایت های شرط بندی می باشد
که در سایت های کازینو آنالین انجام می شود .این بازی در سایت های گوناگونی
ارائه می شود که هر کدام از این سایت ها ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
اما تعداد سایت محدودی وجود دارد که همه ویژگی های یک سایت معتبر را داشته

باشد .یکی از این سایت ها که تحت نظر دنیا جهانبخت اداره می شود سایت شرط
بندی آنالین هات بت  hotbetمی باشد.
شما در این سایت می توانید بدون دغدغه به بازی پرهیجان انفجار پرداخته و با
استفاده از مقاالت آموزشی موجود در سایت هات بت به راحتی برنده شوید و سرمایه
خود را چند برابر کنید .برای ورود به سایت بازی و ثبت نام رایگان در سایت بازی کافی
است روی دکمه زیر کلیک کنید.

