
 ( PDFآموزش بازی انفجار تصویری )
های گذشته توسط چند یکی از بازی های پول ساز و پرطرفدار کازینویی است که طی سال بازی انفجار

( نیز معروف  Crash Gameشاخ مجازی در اینستاگرام معرفی شد. بازی انفجار به انگلیسی به بازی کرش ) 
 میتوانید برد خود در این بازی را تضمین کنید.  گمبلینگایران   مقاله آموزشیاست. با خواندن 

 

خیلی ساده است و شما به سرعت می توانید این بازی را یاد بگیرید. در این مقاله   موزش بازی انفجارا
قصد دارم به شما بازی انفجار را بصورت کامل معرفی کنم. همچنین ترفند هایی که شما میتوانید با  

 بازی انفجار باشید، به شما آموزش می دهم. بکارگیری آنها برنده 

 آموزش بازی انفجار به صورت تصویری
برای آموزش انفجار حرفه ای، باید قبل از هر چیز محیط بازی را شناخت و به عناصری که بازی در اختیار  

 شما قرار داده است، آشنا شوید. 

م به قدم، به برنده شدن در بازی  پس از آن، ترفندهای بازی انفجار را بررسی خواهیم کرد. سپس قد
 انفجار نزدیک خواهیم شد و یادگیری بازی انفجار را به پایان خواهیم رساند. 
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 معرفی بخش های مختلف بازی انفجار 
به عنوان اولین حرف مربوط به اموزش انفجار میتوان گفت که بازی انفجار محیطی بسیار ساده و جذابی 

 نیاز بازیکن را در دسترس وی قرار میدهد.دارد که تمامی عناصر مورد 

قسمت اصلی تقسیم میشود و هر یک از این قسمت ها برای روند بازی اهمیت خاصی   5محیط بازی به 
 دارند.

 در ادامه به بررسی هر یک از این بخشها میپردازیم. 

 سایت بازی انفجار آموزش کار با 

 . نمودار و ضریب بازی انفجار 1
 انفجار عنصر اصلی محیط بازی است که تمامی اتفاقات بازی بر اساس آن صورت میگیرد. نمودار بازی  

 نمودار بازی همیشه یک عدد را نمایش میدهد که ضریب بازی انفجار است. 

 ضریب بازی همان عددی است که هنگام برنده شدن، مبلغ شرط ثبت شده بازیکن در آن ضرب میشود. 

 صل از شرط بندی بازیکن محسوب میشود. رقم نهایی ضریب نمودار، سود حا

 حالت دارد:  4بخش نمودار و ضریب بازی انفجار  



 حالت اول: تایمر قبل از شروع بازی  •
 هنگامی که هنوز بازی شروع نشده است، به جای نمودار، تایمر نمایش داده میشود. 

 کنند.ثانیه فرصت میدهد تا مبلغ شرط خود را ثبت    8این تایمر به بازیکنان 

 ثبت کردن شرط پس از پایان تایمر و شروع بازی امکان پذیر نخواهد بود. 

 
 تایمر بازی انفجار 

 حالت دوم: نمودار درحال رشد )رنگ نمودار سبز است(  •
 هنگامی که بازی شروع میشود، نمودار شروع به رشد میکنند و رنگ آن سبز است. 

 ضریب مناسب، مبلغ شرط خود را برداشت کنند.در این حالت، بازیکنان هنوز فرصت دارند تا در 

 
 ضریب بازی انفجار 

 



 حالت سوم: نمودار درحال رشد )رنگ ضریب سیاه است(  •
هنگامی که نمودار و ضریب درحال رشد هستند و شما در ضریب مورد مبلغ شرط خود را برداشت میکنید،  

 میکند.رنگ نمودار سبز میماند، ولی رنگ ضریب آن به سیاه تغییر پیدا 

این بدان معنا است که شما شرط خود را برداشت کرده اید ولی نمودار هنوز درحال رشد است و بازی  
 ادامه دارد. 

 
 پیش بینی ضریب بازی انفجار 

 حالت چهارم: نمودار متوقف شده )رنگ نمودار و ضریب قرمز است(  •
 نمودار و ضریب آن قرمز میشود. هنگامی که بازی به پایان میرسد و رشد نمودار متوقف میشود، رنگ  

اگر بازیکنان تا قبل از توقف رشد نمودار، مبلغ شرط خود را برداشت نکرده باشند، دیگر شانسی برای برنده  
 شدن نخواهند داشت. 

 
 تشخیص ضریب بازی انفجار 



 . نحوه انجام بازی انفجار2
بندی و پنل ثبت شرط در محیط بازی  یکی از بخش های مهم در آموزش بازی انفجار حرفه ای، بخش شرط 

 انفجار است.

این بخش تمام گزینه های مورد نیاز کاربر برای شروع شرط بندی در بازی انفجار را در خود جای داده  
 است.

 در بخش شرط بندی، قسمت تعیین مبلغ شرط و میانبرهای تغییر مبلغ قرار داده شده است. 

 تومان.  200,000الی   100یا دوبرابر کردن و اضافه کردن مبلغ که از   X2این میانبرها عبارتند از 

 کردن مبلغ و تعیین مبلغ مجدد کاربرد دارد.   0برای   Resetهمچنین گزینه  

است که یکی از گزینه های مهم برای بازیکنان در ایران   برداشت اتوماتیک در این ضریب قسمت بعدی
 است.

ال سازی و تنظیم این گزینه، هنگامی که نمودار به ضریب تعریف شده برسد، برداشت مبلغ به  با فع
 صورت اتوماتیک صورت میگیرد و نیازی به وجود بازیکن نخواهد بود. 

 
 ثبت شرط در بازی انفجار 

 پیشنهاد من به شما فعال سازی این گزینه و تنظیم آن برای یک ضریب مناسب است. 

 اینترنت ایران پایین بوده و قطعی مداوم دارد. سرعت  



چنانچه اینترنت شما پس از ثبت شرط به قطع شود، جایزه شما اتوماتیک در ضریب مشخص شده  
 برداشت میشود. 

 این گزینه به شما کمک میکند تا شما بازنده آن دور بازی نباشید. 

 . لیست بازیکنان3
 ت. لیست بازیکنان یکی از بخشهای مهم بازی اس 

 زیر نظر گرفتن اتفاقات آن در برخی از ترفندهای برنده شدن بازی انفجار کاربرد دارد. 

لیست کاربران عالوه بر نمایش کاربرانی که مشغول بازی هستند، با رنگبندی های گوناگون، وضعیت آنها  
 را نیز نمایش میدهد. 

 
 فهرست کاربران در سایت انفجار 

کرده اند و هنوز شرط خود را برداشت نکرده اند به رنگ نارنجی نمایش داده  بازیکنانی که شرط بندی  
 میشوند. 

 بازیکنانی که شرط خود را برداشته اند به رنگ سبز نمایش داده میشوند.

در انتها رنگ بازیکنانی که موقف به برداشت به موقع شرط خود هنگام رشد نمودار نشده اند، قرمز 
 میشود. 



 
 در بازی انفجار فهرست برنده ها 

 یکی دیگر از عناصر مهم لیست باریکنان، اطالعات کلی بازی است. 

این اطالعات شامل تعداد افراد آنالین در بازی، افرادی که در دور فعلی شرط بندی کرده اند و مبلغ کل  
 شرط بندی در دور فعلی است.

 است. توجه به آنها برای کسب تجربه و شناخت روند بازی بسیار مهم  

 

 . بخش گفت و گو4
انفجار فقط یک بازی شرط بندی نیست، بلکه به نوعی یک اتاق گفت و گو برای عالقمندان این بازی نیز  

 محسوب میشود. 

شما میتوانید با رعایت قوانین مربوط به گفت و گو، با استفاده از این ویژگی بازی، با دوستان و رقبای  
 رابطه با مسائل بازی به بحث و تبادل نظر بپردازید. خود در بازی گفت و گو کنید و در 



 

وجود این قسمت برای تازه واردهای بازی انفجار نیز بسیار مهم است چرا که با خواندن صحبتهای دیگران  
و گفت و گو با بازیکنان حرفه ای میتوانند از تجارب آنها در تصمیم گیری بهتر و برنده شدن در شرط بندی  

 بهرمند شوند.

 ازی انفجار عالوه بر یک بازی شرط بندی یک بازی، اجتماعی نیز محسوب میشود. ب

 . تاریخچه بازی انفجار5
 از دیگر بخشهای مهم محیط بازی انفجار، قسمت تاریخچه بازی انفجار است.

در تاریخچه بازی اطالعاتی نظیر ضریبی که رشد نمودار در آن متوقف شده، کدهایی که الگوریتم بازی آن  
 ( و اطالعات شرط بندی شما است. MD5و  Hashا تولید کرده )کد ر 

اطالعات شرط بندی شما شامل میزان شرط ثبت شده و رقم سود حاصل از برنده شدن است. این 
 اطالعات شما را در تحلیل نمودار بازی انفجار کمک خواهند کرد. 

 

 این اطالعات به صورت ردیفی چیده شده است. 

 یک دور بازی است که شماره آن دور نیز در هر ردیف نوشته شده است. هر ردیف مربوط به 



اطالعات تاریخچه بازی انفجار در ترفند های تحلیلی اصلی ترین کاربرد را برای تشخیص ضریب بازی  
 انفجار دارد. 

 روش شروع بازی انفجار چگونه است 
رسیده است که برای شروع بازی، با روند  با محیط بازی انفجار به صورت کامل آشنا شدیم. حاال وقت آن 

 آن آشنا شویم و ارتباط میان عناصر بازی را بشناسیم. 

 احتماالً با خواندن مطالب باال مربوط به محیط بازی انفجار، تا حدی با روند و روش بازی آشنا شده اید.

شت میکنید قبل  اساس بازی انفجار بسیار ساده است. شما شرط بندی میکنید و در ضریب مشخص بردا 
 از این که ضریب قرمز شود. 

ثانیه وقت دارید تا مبلغ شرط خود را انتخاب و ثبت نمایید. پس از پایان وقت،    8در شروع هر دور بازی،  
 نمودار بازی انفجار شروع به رشد میکند. 

 

 ضریب نمودار نیز همراه با رشد نمودار افزایش میبابد. 

 م ادامه پیدا میکند و ناگهان متوقف میشود و رنگ آن قرمز خواهد شد. رشد این نمودار تا ضریبی نامعلو



 

هنگامی که نمودار درحال رشد بوده و رنگ آن سبز است، بازیکنانی که در بازی شرکت کرده اند، باید  
 پیش از توقف آن، گزینه برداشت را انتخاب کنند و جایزه خود را برداشت کنند. 

میشود، بازیکنانی که بموقع گزینه برداشت را انتخاب نکرده بودند،  هنگامی که رشد نمودار متوقف 
 شانسی برای برنده شدن نداشته و بازنده آن دور هستند. 

 جایزه بازیکنان برنده با ضرب مبلغ شرط بندی در ضریب نمودار هنگام برداشت جایزه مشخص میشود. 

رسید گزینه   3هنگامی که نمودار به ضریب   تومان ثبت کرده باشید و 10,000به عنوان مثال اگر شما شرط 
 ! 3ضریب  X 10,000تومان برنده میشوید. یعنی  30,000برداشت را انتخاب کنید، مبلغ 

 BTL90ندی عکس از سایت شرط ب

https://btl90.site/


 قوانین بازی انفجار چگونه است 
بازیکنان درنظر گرفته  قوانین زیادی برای شروع بازی انفجار شرطی وجود ندارد و محدودیت خاصی برای 

 نشده است.

ریال( است و حداکثری   1000تومان )  100شرط بندی کرد  بازی انفجارسایت کمترین مبلغی که میتوان در 
 برای آن تعریف نشده. 

 حداکثر مبلغ شرط بندی معادل موجودی حساب شما در بازی است. 

 ود. یکی از مهمترین قوانین بازی انفجار که در بخش گفت و گو اعمال میش

 عدم استفاده از الفاظ رکیک در هنگام گفت و گو و عدم بی احترامی به سایر بازیکنان است. 

همچنین ارسال مطالب تبلیغاتی و به اشتراک گذاری اطالعات تماس خود یا دیگران در این قسمت،  
 خالف قوانین بازی میباشد.

همه ی بازیکنان به آن دسترسی   این قوانین در باالی قسمت گفت و گو در بازی نوشته شده است تا 
 داشته باشند و از آنها احترام بگذارند.

 

با این کار محیط بازی همیشه دوستانه و بدور از حواشی ناخوشایند است و شرط بندی بازی انفجار را 
 برای همه بازیکنان به خاطره ای خوش تبدیل میکند. 

 چگونه بازی انفجار برنده شویم؟ 
انفجار بدون مطالعه آموزش ها و استفاده از یک ترفند تضمینی به هیچ عنوان توصیه  شروع بازی  

 نمیشود. برای یادگیری چگونگی بازی انفجار باید با ترفند ها و طریقه بردن در بازی انفجار آشنا شوید. 
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اصل خواندن مقاالت آموزشی و کسب تجربه و آزمون و خطا توسط  ح بهترین ترفند بازی انفجار یادگیری
بازیکنان حرفه ای است که آن را با عنوان استراتژی برتر و رمز موقفیت خود در اختیار همگان قرار داده  

 اند.

 نحوه برنده شدن در بازی انفجار 
گردآوری کردم. شما میتوانید برای شروع  من برای شما پنج ترفند که بهترین نتایج را داده اند در اینجا  

 شرط بندی در بازی انفجار از این ترفند ها استفاده کنید. 

البته پس از کسب تجربه و حرفه ای شدن فراگرفتن روش بازی انفجار، شما نیز برای خود استراتژی بازی  
 مختص به خود را خواهید داشت. 

 ان به اشتراک بگذارید.همچنین میتوانید این استراتژی شخصی را با دیگر 

 برای شروع، توصیه میکنم از ترفند هایی که امتحان خود را پس داده اند استفاده کنید. 

 

https://irangam.com/enfejar-tips/


 استمرار   – پایین ضریب –ترفند اول: مبلغ کم 
 یکی از روشهای پولساز بازی انفجار ترفند بازی بر روی ضریب پایین است. 

 تازه وارد بازی انفجار استفاده میشود. این ترفند توسط بیشتر بازیکنان مبتدی و 

 بازده باال و سود دهی خوب برای افزایش سرمایه با این استراتژی بازی انفجار تضمینی است. 

این ترفند برپایه تکرار شرط بندی در مبالغ بسیار کم و برداشت آن در ضریب های بسیار پایین بنا شده  
 است.

 

 درصد است.  2کمتر از   1.2لی ا   1احتمال توقف رشد نمودار در ضریب 

شما با استفاده از این ویژگی نمودار، مبالغ پایین را برای شرط بندی ثبت میکنید و درضریب پایین  
 برداشت میکنید. 

 تومان برداشت میکنید.   1200برداشت میکنید و  1.2تومان را ثبت کرده و در ضریب  1000به عنوان مثال 

 بندی با این شرایط است.نکته مهم این ترفند، تکرار شرط 

 استمرار در این روش میتواند سرمایه شما در بازی را در بازه زمانی کوتاهی چند برابر کند. 

این روش برای آنهایی که تمایل به ایجاد سرمایه از طریق مبالغ اولیه کم دارند بسیار کارساز و مناسب  
 است.



 ربات ترفند دوم: آموزش تشخیص ضریب بازی انفجار بدون 
 این روش یکی از مطمئن ترین روشهای پیروزی بازی انفجار و بردن شرط بندی است. 

 در این روش شما قبل از هر کاری، برای چند دور فقط نظاره گر بازی هستید. 

 باید ابتدا ضریب هایی که نمودار در آنها قرمز میشود را زیرنظر میگیرید.

 

 ثبت میشوند و به راحتی قابل دسترس هستند. این ضریب ها در قسمت تاریخچه بازی  

 استفاده از این روش نیاز به دانش ابتدایی نمودارهای آماری دارد. 

قدرت تحلیل گری بازیکنان در شناخت موجهای ضریب در نمودار و تشخیص رفتار نمودار تأثیر گذار 
 است.

ی بازی و محور دیگر ضریب  در این روش شما نموداری را رسم میکنید که یک محور آن تعداد دورها
 نمودار است.

 

با نقطه گذاری ضریب ها در دورهای بازی و اتصال این نقاط به هم، شما تصویری از رفتار نمودار بازی  
 دارید.



 حاال میتوانید با تحلیل موجهای صعودی و نزولی آن، برای شرط بندی در بازی انفجار برنامه ریزی کنید. 

 توجه داشته باشید که این نمودار بیش از چند ساعت اعتبار ندارد.  البته باید به این موضوع

 الگوریتم بازی انفجار برای منصفانه نگه داشتن بازی، رفتار خود را تغییر میدهد. 

 به همین دلیل باید هر چند ساعت یک بار نمودار جدیدی برای تشخیص رفتار نمودار رسم کنید.

 ترفند سوم: درصد ضریب سبز 
هم یکی از ترفندهای تحلیلی است ولی روش ساده تری نسبت به ترفند قبل محسوب   ترفند سوم

 میشود. 

دور بازی( بررسی کنید تا درصد ضریبهای سبز   20شما باید تاریخچه ضریب های بازی را در یک بازی )مثالً 
 را شناسایی کنید. 

 

 ی آیند را پیدا کنید. پس از شناسایی درصد، باید الگویی که در آن ضریبها به رنگ سبز درم

 ضریب سبز میشود.  3ضریب قرمز  2به عنوان مثال پس از  

 ضریب سبز دورقمی خواهد آمد.  1ضریب قرمز  4یا پس از 

از طریق یافتن این الگو و دانستن درصد ضریبهای سبز در یک بازه، شما به راحتی میتوانید ضریب های  
 بزنید و براساس آنها شرط بندی کنید. آینده نمودار را به صورت حدودی اما دقیق حدس 

 استمرار   عدم  – پایین ضریب –ترفند چهارم: مبلغ زیاد 
 ترفند چهارم به همه پیشنهاد نمیشود. این ترفند با ریسک زیادی همراه است.

در این ترفند اگر که به موقع شرط بندی کنید و به موقع شرط خود را برداشت کنید، میتوانید سود خوبی  
 کنید. کسب  



این روش مانند ترفند اول است، با این تفاوت که به جای مبالغ کم، مبالغ باال شرط بندی میکنید ولی در  
 ضریب پایین برداشت میکنید. 

 

 هرچه مبلغ باالتر باشد، سود آن در ضریبهای پایین بیشتر است. 

 است.   1.1پیشنهاد من تنظیم برداشت اتوماتیک در ضریب 

  1,100,000، به راحتی صاحب 1.1میلیون تومان و برداشت آن در ضریب   1شرط بندی به عنوان مثال با 
 تومان میشوید. 

 درصد مبلغ شرط بندی.   10یعنی  1.1هزار تومان سود فقط در چند ثانیه. ضریب  100یعنی 

آشنا    البته این روش ریسک بسیار باالیی دارد. پیشنهاد من به این است که اگر به تازگی با بازی انفجار
 شدید، از این روش استفاده نکنید. 

بار در روز از این ترفند  2یا  1اگر مدتی است که شرط بندی در بازی انفجار را شروع کرده اید، بیشتر از 
 استفاده نکنید. 

همچنین قبل از شرط بندی با این روش، حتمًا از یک روش پشتیبان مانند ترفند سوم برای تحلیل نمودار 
 تا ریسک شرط بندی شما به حداقل برسد.  استفاده کنید

 ترفند پنجم: دریافت سیگنال پیش بینی ضریب از بازیکنان 
 یکی از روشهای محبوب و نسبتًا مطمئن در بازی انفجار، استفاده از تجارب دیگران هنگام بازی است. 



الً توسط بازیکنان  با توجه به صحبتهای دیگران میتوانید سیگنالهای سبز یا قرمز بودن نمودار که معمو 
 حرفه ای مطرح میشود استفاده کنید. 

 

قبل از استفاده از سیگنالهای دیگران، از حرفه ای بودن فردی که سیگنالها را در اختیار سایرین قرار میدهد  
 مطمئن شوید. 

  برای کسب اطمینان میتوانید بدون شرط بستن در بازی، سیگنال آنها را بررسی کنید و نتیجه آن را در
 بازی ببینید. 

 پس از آن که مطمئن شدید، شرط بندی را با استفاده از آنها شروع کنید.

 ترفند ششم: برنده شدن در بازی انفجار با روش مارتینِگل 
نه تنها در بازی انفجار، بلکه در تمامی بازی های شرط بندی کاربرد   ترفند مارتینگل شاید بتوان گفت که

 دارد. 

بازی انفجار یکی از بهترین استراتژی های تضمینی برای برنده شدن و کسب درآمد از روش مارتینگل در 
 طریق شرط بندی است. 

 



 این روش در بازی انفجار نیز کاربرد دارد. 

 یادگیری روش شرط بندی با استراتژی مارتینگل در بازی انفجار بسیار آسان بوده و سه قانون ثابت دارد. 

مبلغ شرط و ضریبی که بر روی آن شرط بندی میکنیم یاید از ابتدای بازی   مارتینگل:قانون اول  •
 تا لحظه ترک میز شرط بندی ثابت بماند. 

 2چنانچه در هر دور بازی بازنده بودیم، مبلغ شرط بندی را در دور بعدی،  قانون دوم مارتینگل: •
 ماند. برابر میکنیم، ولی اگر برنده دور بودیم، مبلغ شرط ثابت می

هنگام میز شرط بندی را ترک میکنیم که تعداد دورهایی که در آن برنده  قانون سوم مارتینگل:  •
 شرط بندی بوده ایم با دورهایی که در آن بازنده بودیم برابر یا بیشتر باشد. 

ترفند مارتینگل در شرط بندی بر این اساس تعریف شده است که مبلغ شرط بندی و ضریب آن همیشه  
 ت. ثابت اس

 برابر میشود تا ضرر باخت در دور قبل جبران شود.  2ولی اگر در دور بازی بازنده شدیم، مبلغ در دور بعدی 

 مثال شرط بندی در بازی انفجار با استراتژی مارتینگل
 دور بازی است.  21جدول زیر نتیجه شرط بندی در بازی انفجار برای 

 



 مارتینگل به خاطر داشته باشیم. سه قانونی که باید در ترفند 

 دور بازی مثال زده شده رعایت شده است.   21این قوانین در این 

 تومان سود بدست آمده است.  11,000در این مثال هنگام ترک میز شرط بندی، 

 شرط بندی کرده ایم  2.0تومان را در ضریب  1,000در این بازی مبلغ  

 بندی دور بعد را تغییر ندادیم. در هر دور که برنده شدیم، مبلغ شرط 

 برابر کردیم.  2اما در هر دور که بازنده شدیم، مبلغ شرط بندی در دو بعدی را 

 برابر شده است.  2در برخی دورها که پشت سر هم بازنده شدیم و مبلغ شرط مطابق جدول 

ی سود نیز به دست  در انتهای که برنده شدیم، تمامی ضررهای بازنده شدن در دورهای قبل جبران و مبلغ
 آوردیم. 

 در انتها نیز به تعداد هر دور برنده ضرب در مبلغ شرط بندی اولیه، سود میکنیم. 

 

 تومان سود.  11,000تومان برابر است با  1000دور برنده ضرب در  11یعنی 

 توجه داشته باشید که هنگامی باید میز را ترک کنید که آخرین دور را برنده شوید! 

 گام شرط بندی با ترفند مارتینگل نکات مهم هن
 ترفند مارتینگل بسیار ساده و آسان است. 

 این ترفند برای بازیکنان برد تضمینی بازی انفجار یا سایر بازی های شرط بندی را به ارمغان می آورد. 

عدم بازی در دورهای   نکاتی که باید هنگام استفاده از ترفند مارتینگل در بازی انفجار رعایت کنیم
 است.  توالیم



بهتر است برای تضمین برنده شدن در بازی، در هر دور که برنده میشودید، چند دور صبر کنید و سپس  
 شرط بندی کنید. 

 توصیه های مهم هنگام شرط بندی در بازی انفجار
 برخی از توصیه های مهم را در قسمتهای مختلف این مقاله برای شما مطرح کرده ام. 

 توصیه های بسیاری هست که باید از افراد با تجربه بشنوید تا تجربه بدی نداشته باشید. با این حال، 

مهمترین توصیه من به شما عدم هیجانی شدن هنگام شرط بندی است. چنانچه در چند دور   اول: •
 پیاپی پیروز شرط بندی بودید، هیجانی نشوید و منطقی رفتار کنید. 

ث میشود بدون توجه به مسائل دیگر مبالغ باال شرط بندی کرده و  هیجانی شدن در هنگام شرط بندی باع
 بازنده آن دور بازی شوید.

 ! پس همیشه منطقی باشید و هنگام شرط بندی هیجانی نشوید

هرگز تمام سرمایه خود را یکباره شرط نبندید. اگر تمام ترفندهای برنده شدن بازی را استفاده   دوم: •
 دارد که رفتار نمودار مطابق تصورات شما پیش نرود و ضرر کنید. کنید، باز هم این احتمال وجود

 ! نباید تمام سرمایه را یکباره شرط بندی کرد پس همیشه باید بدانیم که در شرط بندی

به کسانی که قصد دارد در ازای مبلغی به شما هکها و رباتها و سایر ابزارهای برنده شدن و   سوم: •
توجه نکنید و از آنها چیزی خریداری نکنید. این افراد هدفی جز حدس ضریب را ارائه دهند 

 کالهبرداری ندارند.
چیزی به نام هک و ربات   همیشه این موضوع را بدانید که در بازی انفجار و سایر بازی های شرط بندی، 

 ! تضمینی وجود ندارد

 ربات و هک بازی انفجار
 ت ها و هک های بازی انفجار است. یکی از مباحث داغ میان همه بازیکنان انفجار ربا

 افرادی هستند که با هدف فروش این ابزارها، به بازیکنان نزدیک میشوند



آنها با پیشنهاداتی نظیر “تضمین برنده شدن” و “حدس دقیق ضریب نمودار” و “هک الگوریتم بازی  
 انفجار” بازیکنان را وسوسه میکنند. 

 ندارند. دلیل این ادعا بسیار ساده است.  کالهبرداریسودجویی و   این افراد هدفی جز

اگر این افراد ابزارهایی را در دسترس دارند که میتوانند با آن به صورت تضمینی ضریب نمودار را پیش  
 بینی کنند، چرا از آن برای شرط بندی میلیونی و ثروتمند شدن خودشان استفاده نمیکنند 

 ین بسنده میکنند؟ چرا فقط به فروش آن به قیمتهای پای

 یادگیری بازی انفجار می تواند بیشتر از ربات و هک بازی انفجار به شما در برنده شدن کمک کند. 

 

 این جوابی کامل و منطقی برای ادعاهای این افراد است.

 هیچ ربات و هکی وجود ندارد که بتواند این کار را انجام بدهد.

ی مانند شرط بندی در مبالغ پایین و برداشت آن در ضریب  البته ربات هایی هستند که کارهای ساده ا 
 پایین را انجام میدهند.

ربات های اینچنینی همیشه در بازی آنالین بوده و مشغول شرط بندی با توجه به دستورات بازیکنان  
 است.



 سود رسانی این ربات ها به طور مستقیم با تجربه بازیکن رابطه دارد.

 تازگی وارد بازی انفجار شده اند، استفاده از این ربات ها پیشنهاد نمیشود. به کسانی که به 

 شود؟آیا الگوریتم بازی انفجار هک می
 بازی انفجار دارای الگوریتم پیچیده ای است که با ظرافت خاصی طراحی شده است. 

 است.   Hashو   MD5 این الگوریتم در هر دور بازی یک کد تصادفی تولید میکند که رمز نگاری آن بر پایه

 در این کد ضریبی که رشد نمودار در آن متوقف میشود تعریف شده است.

 اعتبار این کد تولید شده فقط و فقط برای یک دور بازی است. یعنی اعتبار کمتر از یک دقیقه. 

 پس از آن، کد جدید تولید شده که هیچ ارتباطی به کدهای قبلی خود ندارد. 

 

 را تولید میکند، رمزنگاری بسیار پیچیده و پیشرفته ای است.  Hashکه کد   MD5رمزنگاری 

نفوذ به آن حتی با وجود بهترین رایانه ها و ابزارهای قدرتمند هفته ها به هفته ها و ماه ها زمان خواهد  
 برد. 



 این کد هر بار که تولید میشود فقط برای چند ثانیه اعتبار دارد. 

 غیر ممکن است.   نفوذ این کد در چند ثانیه

 هیچ ربات یا هکی وجود ندارد که بتواند این کد را بشکند و الگوریتم بازی انفجار را هک کند.

  Hashکدهایی که برای هر دور بازی توسط الگوریتم تولید میشود، در قسمت تاریخچه بازی در ردیف 
 قابل دسترسی است.

 

 مجله ایران گمبلینگ گردآوری شده در 

https://irangam.com/enfejar/

