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بازی انفجار: آموزش + ترفند سایت بازی 
 انفجار )ورود به سایت شرط بندی انفجار(

 

به صورت تخصصی  ترفند بازی انفجار و آموزش بازی انفجار و سایت بازی انفجار در این مقاله قصد داریم به شما در مورد
و حرفه ای توضیح دهیم و آشنا کنیم تا بتوانید ریسک در بازی انفجار را بپذیرید و در سایت های همچون سایت شرط بندی 

 زید و با ضرایب باال ببرید و برای خودتان درامد زایی داشته باشید.حضرات به بازی بپردا
هیوا نیوز به عنوان یک مرجع بازی های شرط بندی به شما این اطمینان را می دهد تا با مطالعه این مطلب و در نظر گرفتن 

این یازی را بازی کنید.هیوا نیوز جوانب مختلف بازی انفجار ، برد خود را به حداکثر ممکن رسانده و می توانید با موفقیت 
اولین مرجع تخصصی بازی های آنالین شرط بندی در ایران است که با مطالعه روش های گوناگون و توضیح در مورد انواع 

سایت شرط بندی ایرانی و سایت شرط بندی خارجی در نظر دارد تا کلیه کاربران ایرانی را با این سایت ها و روش های بازی 
 آشنا کند. در آنها

 توضیحی کوتاه در مورد بازی انفجار

بازی انفجار یک بازی شرط بندی آنالین می باشد که در میان بازی کنندگان آنالین از محبوبیت خاصی برخوردار است.در این 
 ویدئو شما با این بازی آشنا خواهید شد و خواهید توانست.

 فیلم آموزشی بازی انفجار

 سایت های بازی انفجار در هیوا نیوزفیلم تخصصی برای برد در 

 معرفی بازی انفجار

بازی انفجار که چند سالی است از ارائه آن توسط سایت های شرط بندی ایرانی همچون سایت شرط بندی حضرات نمی گذرد 
رین و پر بازدید توانسته به سرعت جایگاه ویزه ای را در میان کاربران بازی های آنالین از آن خود کند و به یکی از مشهور ت

ترین بازی های آنالین تبدیل شده است.این بازی در ابتدا که طراحی و ارائه شد هی مکانیزمی برای فهمیدن آن وجود نداشت و 
تا همین االن که این مطلب توسط بنده در حال نوشتن است هیچ مکانیزم خاصی برای آن ارائه نشده ولی راه هایی نیز برای 

به چه ضورت و با چه ضرایبی امتیاز می دهد وجود ندارد.اما گاها اکثر افراد بدون داشتن هیچ پیش  انفجار بازی اینکه بفهمیم
زمینه ای به بازی در بازی انفجار می پردازند و با رقم های بسیار باالیی شروع به بازی می کنند که باعث می شود هم سرمایه 

 ند.خود را از دست بدهند و هم از این بازی زده شو
 
 

 1یا  0 :حداقل ضریب بازی انفجار

 100 :حداکثر ضریب بازی انفجار

 %80 :درصد موفقیت در بازی

 غیرممکن :امکان هک بازی

 تومان 1000 :حداقل میزان ورود به سایت بازی انفجار

 نامحدود :حداکثر میزان شرط بندی
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 ترفندها و آموزش های بازی انفجار :روش برد بازی

 سایت شرط بندی حضرات ، اینی بتت :بهترین سایت بازی انفجار

 
 

با هیوا نیوز همراه باشید تا ما با ذکر مثالی برای شما، ذهن شما را نسبت به این بازی روشن کنیم تا دیگر سوالی برای بازی در 
 بازی کنید. سایت های معتبر بازی انفجار بازی انفجار نداشته باشید و بتوانید در

ر اولین بازی که خود اعمال کنید که کمترین میزان ضرر در نظر داشته باشید که مواردی که به شما معرفی می شود را حتما د
 را در ابتدای بازی داشته باشید.

 

 را شروع کنیم؟ Crashبا چه مبلغی بازی 

در ابتدای شروع بازی شما باید یک حداقل پولی را به عنوان شروع بازی در نظر بگیرید تا بتوانید بازی را شروع کنید.ما در 
بازی شروع ” ثبت شرط“هزاتومان شروع می کنیم و سپس پس از ورود به صفحه بازی با فشار دادن دکمه  100اینجا از مبلق 

کنید که نموداری نمایش داده می شود و عدد نمایان شده در تصویر میزان ضریب  می شود و پس از چند ثانیه مشاهده می
 درصدی است که شما از بازی در اختیار دارید.

نحوه بازی انفجار به این گونه است که شما در حسن شروع بازی باید قبل از توقف ضریب نمایش داده شده بر روی گزینه 
بر روی گزینه برداشت کلیک می کنید و ممکن است بازی تا ضریب  3روی ضریب  برداشت کلیک کنید.به طور مثال شما بر

شما گزینه برداشت را زده اید مبلغ دریافتی شما  3هم پیش برود.پس به این نتیجه می رسیم که زمانی که بر روی ضریب  10
میلیون تومان  1هزارتومان  300ی رفته یعنی ممکن بود شما به جا 10هزارتومان می باشد و بازی تا ضریب  300برابر با 

 دریافت کنید ولی باید به این نکته توجه کنید که حتما در این بازی باید قانع باشید و اال تمام پولتان را از دست خواهید داد.

https://hivanews.com/introducing-betting-sites/the-best-iranian-gambling-site/tiny-bet-betting-site-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%aa/
https://hivanews.com/introducing-betting-sites/the-best-iranian-gambling-site/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
https://hivanews.com/introducing-betting-sites/the-best-iranian-gambling-site/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa/


https://hivanews.com/learning/blast-game-tutorial/ 

 

 یکی از عجایب این بازی به یان ضورت است که ممکن است شما در چند دست اول با ضرایب باال بازی برایتان بسته شود و
لی هرچه جلوتر بروید ممکن است در ضرایب پایین تر بازی بسته شده و شما تمام پولی که برای بازی قرار داده بودید را از 

دست بدهید پس باز هم ذکر میکنیم که در این بازی باید قانع باشید.افزایش ضریب باعث می شود که شما طمع کنید ولی به شما 
 بکشید تا بتوانید به اندازه کافی ازین بازی برنده شوید و سپس بتوانید پولتان را برداشت کنید.توضیه می کنیم که دست ازین کار 

 

 برداشت خودکار بازی انفجار چگونه است؟

می ” برداشت خودکار“در اختیار شما قرار می دهد استفاده از قابلیت  بازی انفجار یکی از امکانات منحصر به فردی که
باشد.شما با این کار به سیستم اعالم می کنید که خودش در زمانی که می داند بازی را متوقف کند.ممکن است در این شیوه 

زی ضریب سود شما بسیار کم باشد ولی از طرفی ضریب باخت شما به حداقل ممکن می رسد و گاها خیلی از افراد به دلیل با
 اینکه می خواهند سود زیادی ازین بازی ببرند ازین شیوه استفاده نمی کنند که باعث ازبین رفتن پولشان خواهد شد.

له آموزش بازی انفجار آشنا شده اید و متوجه شدید که روند این بازی به چه تا اینجای کار حدودا با روش بازی انفجار در مقا
 صورت است.

در نظر داشتهب اشید که برای برد در بازی انفجار صرفا بازی کردن آن نیاز نیست و شما باید حتما و حتما ازین بازی کسب 
که شما از بازی خارج می شوید و هرگز طمع نمی تجربه کنید.تمام برد شما در این بازی به کسب تجربه شما و زمانی است 

کنید.گاها دوستان زیادی میان اعالم می کنن که ما در فالن سایت بازی کردیم و پولمان را باختیم و صفت هایی همچون دزد به 
تبط با ارتباطی آنها می هند ولی باید نظر داشته باشید که در بازی انفجار هرگز شخصی دخیل نیست و تمام برد و باخت شما مر

است که شما با سیستم میگیرید.همانطور که گفتیم بهترین زمان برای خارج شدن از بازی ریسک باخت شما را به حداقل ممکن 
 خواهد رساند.
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 مکانیزم و رفتار بازی انفجار

خصی نیست و شما باید با است که عموما قابل تش الگوریتم بازی انفجار مهمترین نکته ای که بازی انفجار دارد نحوه رفتار و
خوض و ذکاوت خودتان تشخصی بدید که چه زمانی از بازی خارج شوید و طمع نکنید تا باعث شوید که همچولتان را از دست 

بدهید و هم باعث بد نامی سایت شوید.در نظر داشته باشید که مخاطب شما در بازی انفجار هرگز شخص نیست و یک ربات 
ند است که شما در روند این بازی همراه می کند.پس از باختتان دلسرد نشوید و سعی کنید با تمرین برنامه نویسی شده هوشم

 را بدست بیاورید. الگوریتم بازی انفجار کردن و بازی های زیاد نحوه
ود بازی در نظر داشته باشید که خود بازی یک الگوریتم رفتاری قرار داده تا بتوانید با آن آشنا شوید! بله درست سات خ

همراه باشید تا به  هیوا نیوز سیستمی به نام الگوریتم بازی انفجار دارد که تنها از طریق تجربه آن را بدست خواهید آورد.پس با
 چگونه است. الگوریتم بازی انفجار شما بگوییم که رفتار یا

 

 
 

استفاده می  MD5استفاده می کند.بله درست شنیدید! از الگوریتم  MD5کد  در بازی انفجار، سیستم از الگوریتم رمزنگاری
 کند.به شمت در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد.
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هید کرد.این قسمت با کد را مشاهده خوا” تاریخچه بازی“به محیط بازی انفجار دقت کنید.در قسمتی از محیط بازی بخشی به نام 
MD5  رمز نگاری می شود و کل بازی شما بر پایه همین موضوع است.این کد ها کامال گیج کننده هستند ولی به راحتی می

توانید کد ها را رمز گشایی کنید و تا حدودی از نحوه بازی با خبر شوید.در این صورت می توانید دو ستون به نام ها ک ام دی 
در دسترس قرار می گیرد و در انتها هم شما با کد هش رو به  md5را پیش روی خود ببنید. با شروع بازی کد  hashو کد  5

رو می شوید. ولی این کدها برای چیست؟ در اصل نحوه بازی انفجار به این صصورت است که شما می توانید با تکیه بر همین 
ی ببرید. روال اینگونه است که با شروع بازی و تولید ضریب بازی دو کد به عدم تغییر ضریب موقع تولید تا رو شدن آن پ

 در دسترس قرار می گیرد. md5انجار را در قالب رمز گذاری شده یا همان کد 

اصل این موضوع بر نحوه برد در بازی انفجار بیشتر به این خاطر است که ابتدا بدانید وسایتی که در ان بازی می کنید آیا 
ر. در گام دوم می توانید خیلی ساده و با علم بر این که الگوریتم هیچ گاه هک نمی شود و ضریب در حین واقعی است یا خی

 بازی تغییری پیدا نمی کند متوجه شوید که این بازی هک نیست و هرگز تقلبی در آن وجود ندارد.

 جبران باخت در سایت بازی انفجار

 پادکست جبران ضرر در بازی انفجار

 نرم افزار اندروید بازی انفجار

بیشتر سایت هایی که در زمینه بازی شرط بندی فعالیت می کنند این بازی را برای مخاطبانشان دارند و شما نیز می توانید با 
و نرم افزار اختصاصی این سایت آموزش بازی انفجار را بازی کنید و در هر جایی که  سایت شرط بندی حضرات استفاده از

بودید ازین نرم افزار برای بردتان استفاده کنید.نحوه بازی در نرم افزار نیز دقیقا مانند بازی در لبتاپ و یا سایت حضرات می 
 باشد و با همان الگوریتم و با همان شیوه می توانید بازی کنید.

 یت های معتبر بازی انفجارسا

سایت های معتبری در خارج از ایران برای سرویس دهی به ایرانیان که عمده آنها توسط سلبریتی های خارج از کشور راه 
اندازی شده است فعالیت می کنند ولی باید در نظر داشته باشید که حتما از طریق سایت های معتبر به بازی بپردازید و هرگز 

زرد بازی نکنید تا متظرر نشوید.تیم هیوا به طور گسترده ای در حال تحقیق سایت های ایرانی شرط بندی می  در سایت های
 باشد و در زیر به معرفی تعدادی از آنها می پردازیم.

 اینی بتبازی انفجار ت و سایت شرط بندی تاینی بت 
 سایت شرط بندی حضرات 
 سایت شرط بندی هات بت 

 
 وبسایت های معرفی شده توسط تیم تحقیقاتی هیوا نیوز بررسی شده و کامال معتبر می باشند.

 آموزش صفر تا صد بازی انفجار

پیش از هر صحبتی و حرفی در مورد آموزش بازی انفجار همانند مقاالت قبلی که موضوع اصلی انفجار می باشد قصد داریم تا 
به توضیح کوتاه و مختصری در مورد این بازی بدهیم. باید خدمتتان عرض کنیم که بازی انفجار محبوب ترین و جذاب ترین 

باشد که در سایت های شرط بندی کازینویی وجود دارد. دلیل این که این بازی تا  بازی در بین تمامی بازی های کازینویی می
به این حد توانسته تا محبوب تمامی کاربران شود این است که کاربر می توانند در عرض مدت بسیار کوتاهی با انجام یک بازی 

 اصولی سود های زیادی را از آن برداشت کند.

شما برای این که بتوانید به انجام این بازی پردازید پس از این که حسابتان را شارژ کردید باید  حال باید خدمتتان عرض کنیم که
وارد فضای بازی انفجار شوید. سپس شما باید مبلغی را که می خواهید در آن راند بازی شرط بندی کنید را تعیین کنید. پس از 
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کلیک کنید. همان طور که مشاهده خواهید کرد نمودار این ” ثبت شرط“آن نیز برای ورود به راند بازی باید بر روی گزینه ی 
بازی مقدارش کم کم بیشتر می شود و به یک باره و ناگهانی بر روی یک عدد که به آن ضریب انفجار می گویند متوقف می 

هستند و ضریبی که بر شود. تمام کسانی که قبل از متوقف شدن ضریب از آن راند بازی خارج شده باشند برنده ی آن راند 
 روی آن از بازی خارج شده اند سود آن ها می باشد.

حال اگر بخواهیم به صورت تخصصی تر و حرفه ای تر به آموزش بازی انفجار برای شما کاربران گرامی بپردازیم باید 
خدمتتان عرض کنیم که شما قبل از این که بخواهید وارد هر کدام از راند های این بازی شوید باید به بخش پایین فضای این 

ضرایب راند های قبلی را به طور کامل مورد بررسی و تحقیق قرار دهید. باید بازی بروید و تاریخچه ی این بازی یا همان 
انجام داده اید و توانسته اید تا  ی انفجارریتم خوانی باز بدانید که شما با انجام این کار گام مهمی را در روند تکنیک و ترفند

 برای حرفه ای و تخصصی بازی کردن انفجار اقدام کنید.
باید بدانید زمانی که شما از طریق تکنیک های مختلف این بازی برای پیش بینی تقریبی محدوده ی ضریب اقدام می کنید یعنی 

ه از افرادی که این کار را بدون فکر و فقط از روی شانس امتحان با داشتن علم و آگاهی به این کار روی می آورید چندین پل
می کنند جلو تر می باشید. باید بدانید که انفجار مانند تمامی بازی های کازینویی به شانس شما بستگی دارد اما با این حال همانند 

 این کار را انجام دهید. بازی هایی نظیر پوکر یا حکم و تخته نرد باید با دانش و مهارت الزم و کافی شما

 

 فیلم آموزش بازی انفجار

یکی از راه های بسیار خوب و موثری که برای آموزش بازی انفجار شما می توانید از آن بهره مند شوید آموزش این بازی از 
ی محبوب را در آپارات یا یوتیوب طریق ویدیو یا فیلم می باشد. شما می توانید این ویدیو یا فیلم های آموزش این بازی کازینوی

پیدا کنید اما با این حال باید بدانید که این روش در کنار یادگیری تئوریک این بازی که از طریق مقاالت صورت می گیرد یکی 
 از راه های بسیار خوب و موثر برای یادگیری آن می باشد.
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آن برای دانلود ویدیو های آموزشی این بازی استفاده کنید از حال یکی از راه های بسیار راحت و خوبی که شما می توانید از 
طریق همین مقاله می باشد. در ابتدا و انتهای این مقاله شما لینک هایی را مشاهده می کنید که با تنها یک کلیک بر روی آن 

داشته باشید که شما می توانید در لینک ها بدون نیاز به فیلترشکن ویدیو های آموزشی برایتان مستقیما دانلود خواهد شد. توجه 
کنار ویدیو هایی که از طریق این مقاله دانلود می کنید به مطالعه ی مقاالت و متون آموزشی در مورد ترفند ها و تکنیک های 

 بازی انفجار بپردازید.

 آشنایی با روند تولید ضریب

ورد روند تولید ضرایب این بازی توضیح دهیم. باید بدانید حال در این بخش از مقاله قصد داریم تا به شما کاربران گرامی در م
که شروع تولید این ضرایب از طریق الگوریتم این بازی صورت می گیرد. تولید این ضریب به این صورت می باشد که در 

ساخته و تولید می شود. این عدد در این  کد هش رقمی دودویی به نام 16ابتدا و در هسته ی مرکزی این الگوریتم یک عدد 
 تبدیل می شود. md5الگوریتم براساس یک سری فرمول ها و محاسبات ریاضی به از قالب و فرمت دودویی به فرمت 

آن کد هش که می خواهد به یک عدد اعشاری تبدیل شود از  تبدیل می شود زیرا روند شکستن md5این کد به این دلیل به قالب 
بسیار راحت از فرمت دودویی می باشد. حال باید خدمتتان عرض کنیم که در ادامه ی این الگوریتم   md5طریق فرمت 

می باشد یک عدد اعشاری تولید خواهد  md5براساس یک سری محسبات علم رمز نگاری و شکستن آن کد هش که در فرمت 
 شد که به آن ضریب انفجار می گویند و از آن به عنوان پایه ی تمامی راند های بازی استفاده می کنند.

 آموزش شارژ حساب در بازی انفجار

حال شما حتما باید بدانید که زمانی که می خواهید به انجام یک بازی انفجار بپردازید چگونه می توانید حساب کاربری خودتان 
زی شارژ کنید که در ادامه ی این بخش از مقاله ما می خواهیم به آموزش شارژ حساب بازی انفجار بپردازیم. را برای انجام با

باید بدانید که شما باید وارد بخش شارژ حساب در سایت شرط بندی کازینویی و پیش ورزشی آنالین خودتان شوید. پس از آن 
ارژ کنید را در نظر بگیرید و پس از آن یکی از چند روش شارژ حساب را در ابتدا باید مبلغی را که می خواهید حسابتان را ش

 که در ادامه برایتان توضیح خواهیم داد را انتخاب کنید.

درگاه بانکی مستقیم: شما زمانی که این روش را انتخاب می کنید همانند خرید های اینترنتی به یک درگاه بانکی متصل خواهید  .1
و تاریخ  cvv2ریق اطالعات کارت بانکی خودتان فیلد های این درگاه را مانند شماره کارت و شد که پس از آن باید از ط

انقضای کارت و رمز دوم )پویا( تکمیل کنید. توجه داشته باشید که این روش در بین تمامی روش ها برای کاربران ایرانی 
 راحت تر و معتبر تر می باشد.

ر تمام جهان از طریق ارز دیجیتال می باشد که شما باید با استفاده از ارز دیجیتال بیت ارز دیجیتال: یکی از روش های معتبر د .2
 کوین و از طریق کیف پول ارز دیجیتال خودتان حساب کاربری را شارژ کنید.

 نحوه برداشت پول از بازی انفجار

ول می باشد که ما در ادامه ی این اما یکی از مهم ترین موضوعات برای کاربران سایت های شرط بندی مسئله ی برداشت پ
بخش می خواهیم به آموزش برداشت پول از سایت بازی انفجار بپردازیم. باید بدانید که شما باید پس از این که توانستید در این 

ل بازی برنده شده و سود های بسیار زیادی را بدست آورید و این پول های حاصل از بازی به حساب کاربری شما وارد شد حا
اگر می خواهید که درخواست دهید تا آن ها به حساب بانکی شما واریز شده تا بتوانید از آن ها استفاده کنید باید به بخش 

 برداشت جایزه در سایت خودتان بروید.

ول از سایت توجه داشته باشید که در ابتدا باید مبلغی قابل برداشت خودتان را باید تعیین کنید و سپس با پر کردن فرم برداشت پ
ساعت پس از درخواست  6الی  1و کلیک بر روی گزینه ی درخواست شما این کار را انجام داده اید. باید بدانید که مبلغ بین 

 دادن به حساب شما واریز خواهد شد.
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 آموزش بازی انفجار همراه با ربات تعیین ضریب

در حال حاضر ربات ها و نرم افزار هایی برای کاربران راه اندازی شده اند که برای تعیین ضرایب بازی انفجار عمل خواهند 
سود های بسیار خوبی را برای خودتان برداشت کنید.  ربات بازی انفجار کرد. توجه داشته باشید که شما می توانید با استفاده از

در این بخش اگر بخواهیم به شما آموزش انجام بازی انفجار با استفاده از ربات های تعیین ضریب را توضیح دهیم باید بگوییم 
ازی یا همان تاریخچه ی بازی انفجار مورد نظر که شما در ابتدا باید در بخش داده های این ربات ضرایب راند های قبلی این ب

 خودتان را وارد کنید.
در ادامه نیز باید توجه داشته باشید که پس از این که این ضرایب را به صورت کامال دقیق و تا رقم انتهایی اعشار آن ثبت 

ضریب راند بعدی بازی انفجار را  کردید پس از آن باید بر روی گزینه ی شروع کلیک کرده تا این ربات برای شما محدوده ی
 به صورت تقریبی پیش بینی کند.

 نحوه برنده شدن در سایت بازی انفجار

اگر بخواهیم به صورت کامال ساده به شما آموزش روند برنده شدن در بازی انفجار را توضیح دهیم باید بگوییم که شما زمانی 
ی باشید باید قبل از این که ضریب متوقف شود بر روی گزینه ی که در حین انجام بازی در یکی از راند های انفجار م

کلیک کنید و از آن راند بازی خارج شوید. اگر شما این کار را قبل بسته شدن ضریب انجام دهید شما در این راند ” برداشت“
اگر می خواهید که راحت تر  برنده شده اید. توجه داشته باشید همان طور که در بخش های قبلی این مقاله خدمتتان عرض کردیم
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و با سود های بسیار بیشتر در راند های این بازی برنده شوید بسیار بهتر است که از تکنیک ها و ترفند های بسیار تخصصی 
 این بازی بهره مند شوید.

 از سایت بازی انفجار چند نسخه وجود دارد ؟

سایت های شرط بندی دارای دو بخش پر طرفدار بازی های کازینویی و قسمت پیش بینی مسابقات ورزشی است. می توان گفت 
همه سایت های شرط بندی معتبر باید این دو قسمت را داشته باشند. یکی از بازی های کازینویی که بسیار پر طرفدار است و 

وجود این بازی به سایت شرط بندی رجوع می کنند بازی انفجار است. این بازی  می توان گفت اکثرا کاربران بیشتر به دلیل
کامال ایرانی است و الگوریتم ان به وسیله یک ایرانی نوشته شده است. آموزش بازی انفجار اپارات را می توانید سرچ کنید و 

 ببینید.

رجیح می دهند این بازی را انجام دهند. به طور کلی می بازی انفجار به دلیل هیجان و جذابیتی که دارد بسیاری از کاربران ت
و سوم بازی پوپ است که می خواهیم در این  2توان گفت بازی انفجار سه نسخه دارد. یک خود بازی انفجار، دو بازی انفجار 

نیز هم یکی از  2مقاله در مورد آموزش بازی انفجار شرط بندی برای شما کاربران محترم صحبت کنیم. آموزش بازی انفجار 
مسائلی است که کاربران در خواست زیادی از ان داشته اند که به چه صورت است. البته باید بگوییم که این بازی با اصل بازی 

 تفاوتی ندارد و نحوه و روش ان به یک صورت است.

 آموزش برداشت سود از سایت بازی انفجار

ل می کنند این است که برداشت سود از بازی انفجار به چه صورت است. و یکی از سواالتی که کاربران در مورد ان زیاد سوا
ایا این که آموزش بازی انفجار در سایت حضرات با آموزش بازی انفجار میالد حاتمی متفاوت است؟ در این موارد باید بگوییم 

مه اش در همه سایت ها از یک جا که بازی انفجار در هر سایتی باشد به یک صورت است زیرا الگوریتم ان یکی است و برنا
پشتیبانی می شود. اما ممکن است از سایتی به سایت دیگر تفاوت هایی در ضرایب ان امکان شرط بندی ان و زمان برداشت 

 سود ان وجود داشته باشد.

ای متفاوت یکی از مسائل مهم در سایت های شرط بندی همین زمان برداشت سود از بازی انفجار است. که این در سایت ه
است. در سایت هایی که اعتبار باالیی دارند زمان برداشت سود کمتر از دو ساعت است. سایت انفجار بازی بعد از این که وارد 
ان شدید و بازی را انجام دادید پس از ان که سود کردید و توانستید برنده شوید خود سایت سودتان را به حسابتان واریز می کند. 

نمی توانید بردارید و باید مقداری صبر کنید. که این میزان در سایت های شرط بندی متفاوت است. بعضی از اما همان زمان 
ساعت می توانید برداشت کنید اما در سایت های معتبر تر این زمان به زیر  10سایت ها زمان زیادی طول می کشد و بعد از 

 دو ساعت رسیده است.
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 جبران ضرر در سایت های بازی انفجار چگونه انجام می شود ؟

 آموزش احراز هویت در بازی انفجار

شما می توانید فیلم بازی انفجار را ببینید تا بتوانید به خوبی از قسمت های مختلف ان و نحوه آموزش بازی انفجار به خوبی اشنا 
شوید. در زمانی که می خواهید با آموزش بازی انفجار ساشا سبحانی آشنا شوید یک نکته ای که بسیار اهمیت دارد مسئله احراز 

اعتبار باالتری دارند احراز هویت می کنند که بدین صورت کسی دیگر نتواند به جای ان ها بازی هویت است. سایت هایی که 
کند یا سود را برداشت کند. به همین دلیل برای کاربران این مسئله بسیار مهم است که از سایت هایی استفاده کنند که احراز 

 هویت انجام می دهند.

جدیدا بسیار مهم است این که سایت های معتبر دیگر از راه احراز هویت های قدیمی کار  اما باید به یک نکته ای اشاره کرد که
نمی کنند. این سایت ها برنامه های امنیتی خود را به گونه ای توسعه داده اند که دیگر نیاز به احراز هویت و پرسیدن سواالت 

امنیتی که برنامه نویس ها برای سایت هایشان نوشته اند احراز زیاد از کاربران نباشد و خود به خود با استفاده از برنامه های 
هویت را انجام می دهند. پس می توان گفت در سایت های شرط بندی که اعتبار بیشتری دارند دیگر راه های قدیمی احراز 

 هویت وجود ندارد.

 آموزش برداشت در ضریب سبز بازی انفجار

که فیلم آموزش بازی انفجار را بار ها و بار ها ببینند. ویدئو آموزش بازی انفجار به توصیه ای که به کاربران داریم این است 
کاربران کمک می کند که احساس کنند در محیط خود بازی دارند بازی را یاد می گیرند و این باعث بهتر یادگیری کاربران می 

ی که ضریب نمودار سبز است و رو به باال حرکت می شود. نکته ی مهم در نحوه برنده شدن در بازی انفجار این است که زمان
کند شما بتوانید از بازی خارج شوید. اگر ضریب بازی سبز نباشد و قرمز باشد دلیل بر این است که شما باخته اید و ضرر 

 کرده اید.

یدن همه نکات و مهارت آموزش بازی انفجار در تتل بت بسیار کامل است به همین دلیل می توانید از این سایت برای اموزش د
های ان استفاده کنید تا بتوانید در این بازی سود کنید و پول خوبی به دست بیاورید. این بازی به عالوه اموزش درست می توان 
گفت تا حدی هم شانسی است و نمی توان پیش بینی کرد که در هر سری از بازی در کدام نقطه نمودار توقف می کند. البته راه 
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دی وجود دارد که بتوان تا حدی حدس هایی زد و روند کلی بازی تا محدوده ای دست کاربران بیاید اما این نیازمند های زیا
 گذاشتن وقت زیاد بر روی تجربه کردن این بازی است تا بتوان به نتیجه ای رسید و پول خوبی از بازی به دست اورد.

 نحوه کار با تاریخچه بازی انفجار

است. می توان گفت به این  تاریخچه بازی انفجار که می توان زمان توقف بازی انفجار را حدس زد استفاده از یکی از راه هایی
ن تاریخچه بازی انفجار وجود دارد که می صورت است که زمانی که می خواهید بازی انفجار را انجام دهید در قسمت کناری ا

توانید باز کنید و مطالعه داشته باشید. با خواندن تاریخچه بازی انفجار می توانید به طور کلی روند این بازی را به دست بیاورید 
کرد و برد با و محدوده ضریب بازی انفجار را تشخیص دهید. به همین دلیل یکی از راه هایی که می توان در این بازی سود 

 استفاده از تاریخچه بازی انفجار است.
اما راه های دیگری برای برد در این بازی وجود دارد که می توان گفت افراد بسیاری به دنبال ان هستند یعنی آموزش بازی 

ینید. اما باید انفجار همراه ربات تعیین ضریب است. در بسیاری از سایت ها تبلیغ ربات تعیین ضریب بازی انفجار را می ب
توجه داشته باشید که این ربات ها ممکن است جنبه کالهبرداری داشته باشد. پس از سایتی که این ربات را به شما ارائه می کند 
باید اعتماد داشته باشید. اگر از سایت های معتبر این ربات ها را بگیرید ممکن است تا حدی برای تشخیص ضریب بازی مفید 

  به یاد داشته باشید که هیچ گاه نمی توانند به طور دقیق ان را حدس بزنند و به شما بگویند. باشد. اما باید

 

 زمان الزم برای آموزش حرفه ای این بازی

یاد  یکی از سواالتی که کاربران می پرسند این است که ایا زمان زیادی نیاز است تا بتوانیم بازی انفجار را به طور حرفه ای
بگیریم. در مورد این موضوع باید بگوییم که خیر زمان خیلی زیادی نیاز نیست. برای یادگیری بازی انفجار در ابتدا باید 
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اموزش این بازی را به طور کامل با استفاده از مقاله های ارائه شده در سایت های معتبر و دیدن فیلم های اموزشی خوب می 
 مربوط را یاد بگیرید.توانید ترفند ها و مهارت های 

بعد از ان باید با سرمایه کم وارد این بازی شوید و چندین بار این بازی را به صورت تجربی انجام دهید تا بتوانید به خوبی یاد  
بگیرید و ضریب های بازی بعدی را حدس بزنید. بعد از ان دیگر می توانید با سرمایه زیاد تر وارد این بازی شوید و به طور 

فه ای بازی انفجار را انجام دهید. در این صورت می توانید پول خوبی به دست بیاورید و سود خوبی کنید. به یاد داشته حر
 باشید آموزش بازی انفجار با گوشی با سایت های ان نیز تفاوتی ندارد.

 بین کاربران شرط بندی Crashبررسی محبوبیت بازی 

ن کاربران سایت های شرط بندی بسیار محبوب است. با بررسی ها و تحقیقاتی که یا همان بازی انفجار در بی crashبازی 
انجام داده ایم فهمیده ایم که این بازی از دیگر بازی های کازینویی بسیار محبوب تر است. دلیل این محبوبیت را می توان هیجان 

ه توسط سایت های معتبر ارائه می شود. چون انگیز بودن این بازی و شانسی بودن و هم چنین داشتن ضرایب باالیی است ک
وقتی کاربران بتوانند به صورت حرفه ای این بازی را انجام دهند می توانند سود خوبی به دست بیاورند و حتی از ان به عنوان 

 شغل دوم خود استفاده کنند.

 جمع بندی

 به چه صورت است. الگوریتم بازی انفجار ید کهتا اینجای کار به طور کامل با نحوه بازی انفجار آشنا شدید و متوجه شد
وظیفه هیوا این است که شما را در این بازار سایت های زرد که بیشتر هم از مردم دزدی می کنند ذهن شما را باز کنیم تا 

 بتوانید به درستی سایت های معتبر شرط بندی را انتخاب کنید.
 را انجام دهید پول خود را بیشتر و بیشتر کنید. ش بازی انفجارآموز امیدواریم با صبر و بدون طمع کردن بتوانید

 هیوا نیوز حامی کلیه کاربران ایرانی برای بازی در سایت های معتبر شرط بندی ایرانی می باشد.

 سواالت متداول

 چگونه می توانیم فیلم های آموزش بازی انفجار را دانلود کنیم؟
شما می توانید برای دانلود فیلم های آموزشی بازی انفجار از آپارات و یوتیوب استفاده کنید و یا از لینک های ما که در ابتدای 

 این مقاله وجود دارد نیز می توانید استفاده کنید.

 برای شارژ حساب کاربری بازی انفجار چند روش پیشنهاد شده است؟
 به دو روش درگاه بانکی و ارز دیجیتال اشاره شده است. در آموزش شارژ حساب بازی انفجار

 آموزش بازی انفجار از طریق تاریخچه ی آن تا چه حد تاثیر گذار می باشد؟
 در جواب باید بدانید که براساس آموزش بازی انفجار تاریخچه ی این بازی در اکثر تکنیک ها نقش مهمی را ایفا می کند.

 


