انفجار  -بازی کازینویی نو ظهور
مقدمه
عالقه ی مردم به بازی های آنالین و البته کسب درآمد در کنار سرگرمی طی سالیان اخیر افزایش یافته است .به جای شرطبندی
بر روی مسابقات ورزشی و انتظار برای مشخص شدن سرنوشت شرط و به دنبال آن  ،پول آنها توسط تیم ها و بازیکنان،
برخی از افراد تمایل دارند تا خودشان مسئول برد یا باخت شدن پولشان باشند و به همین دلیل است که محبوبیت بازی های
کازینویی بین این دست از کاربران افزایش چشمگیری داشته است .در گذشته ،بازی های کازینویی تنها محدود به چند نوع
بازی خاص مانند پوکر ،بلک جک و مواردی از این دست بوده است .با این حال،امروزه ،با توجه به پیشرفت های انکار
ناپذیر در زمینه ی فناوری ها و اختراع وسایلی مانند تلفن های همراه و لپتاپ ها و البته در دسترس عموم قرار گرفتن اینترنت،
بازی در کازینو ها به صورت آنالین ممکن شده است .آنالین بازی کردن مزایای متعددی دارد ،که مهم ترین آنها ،امکان
استفاده از طیف گسترده از بازی های متنوع است .به بیان دیگر ،بنگاه های شرطبندی ،با طراحی پلتفرم های خاص و جدید
امکان شرطبندی و قمار کردن را به شکل آنالین برای عالقه مندان فراهم کرده است .یکی از این دسته بازی ها ،بازی ساده
و پر سود " انفجار "است .در این مقاله قصد داریم شما را با این بازی و قوانین آن آشنا کرده و البته با ارائه ی چندین توصیه
ی کلیدی شما را در کسب درآمد در این زمینه یاری کنیم .پس تا آخر همراه ما باشید که قرار است مطالب فوق العاده جذابی
را در اختیارتان قرار دهیم !
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تعریف
انفجار ،یک نوع بازی کازینویی جدید با پتانسیل برد باال برای کاربران است .این بازی ،که اکنون در تقریبا همه ی سایت
های شرطبندی قرار داده شده است ،به عنوان یکی از بهترین و آسان ترین بازی های کازینویی است که طی مدت زمان
بسیار کمی تواسته توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کند .حداقل هزینه ی الزم برای شرطبندی و ورود به این بازی
بستگی به ضوابط سایت ،واحد پولی منطقه و البته بودجه ی شما دارد .انفجار ،بازی ای منصفانه است که در آن بازیکنان
بر روی یک گلوله ی توپ شلیک شده شرطبندی و به نوعی زمان و ضریبی که در آن گلوله منفجر میشود را پیش بینی
میکنند .شروع بازی با شلیک شدن یک گلوله توپ است.بعد از گذشت زمان مشخصی ،توپ منفجر میشود و دور بازی به
پایان می رسد .ضریب تعیین شده در بازی بستگی به زمانی که گلوله منفجر میشود دارد .هر چه گلوله مدت زمان بیشتری
در حرکت باشد ،ضریب بازی باالتر بوده و کاربر میتواند مقدار بیشتری پول به جیب بزند .در این لحظه ،تنها کاری که
الزم است انجام بدهید این است که تصمیم بگیرید آیا میخواهید با توجه به ضریب این دور ،بر روی دور بعدی شرط بندی
کنید یا خیر .البته ،هنگام ثبت شرط هم باید کامال هوشیار باشید تا به موقع کش اوت کرده و جایزه ی خود را از بازی خارج
کنید.
برعکس دیگر بازی های کازینویی ،استراتژی و روش های خاصی برای بازی انفجار وجود ندارد .با توجه به این واقعیت
که بازی انفجار بر پایه ی الگوریتم های بسیار پیچیده ی ریاضی بوده که عمدتا درک آنها برای مغز انسان غیر ممکن است،
معموال گفته میشود که " انفجار فقط بستگی به شانس دارد " ! با توجه به اینکه ما توانایی یافتن الگو و قاعده ی خاصی بین
ضریب ها نیستیم ،این گفته تا حدودی میتواند قابل قبول باشد .از آنجایی که برای شروع بازی انفجار نیاز به یاد گرفتن هیچ
برنامه یا استراتژی خاصی نیست ،این بازی بین کاربران تازه وارد که اطالعات اندکی در زمینه ی بازی های دیگر مانند
پوکر و بلک جک دارند ،از محبوبیت باالیی برخوردار شده است.

نحوه ی بازی
همانطور که پیش تر به آن اشاره شد ،بازی انفجار بازی ای نو ظهور در دنیای کازینو است .به همین دلیل ،تعجبی ندارد اگر
بگوییم که دیدگاهی نسبت به این بازی و چگونگی اجرای آن وجود ندارد ! بنابراین در این بخش به طور خالصه میخواهیم
نحوه ی بازی کردن آن را تشریح کنیم .برخی از اطالعات پیش نیاز :
■ کمترین ضریب ممکن  :صفر یا ۱
■ باالترین ضریب ممکن ۱۰۰ :
■ درصد برد  ۸۰ :درصد ( با توجه به بازخوردها و آمارهای موجود جمع آوری شده )
■ احتمال هک شدن و تقلب  :صفر
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خب ،قدم اول برای بازی ،این است که مقدار پولی که میخواهید شرطبندی کنید را با تومه بودجه ی خود مشخص کنید .قدم
بعدی شروع پیش دور و صبر برای مشخص شدن ضریب آن و لحظه ای که توپ منفجر میشود است .گام بعدی ،تصمیم
گیری برای ثبت شرط یا رد شدن از آن دور است .با فرض بر اینکه شما اقدام به ثبت شرط در دور بعدی کرده اید ،توپ
شلیک و به سمت ضرایب باال به پرواز می آید .نقطه اوج بازی همین لحظه است ،جایی که شما باید زمان خارج کردن
جایزه و کش اوت پول خود را مشخص کنید .به عنوان مثال اگر شما بر روی ضریب  ۲کش اوت کنید ،پولی که شرطبندی
کرده اید دو برابر خواهد شد .با این حال اگر توپ بعد از شلیک شدن ،منفجر شده و شما از آن دسته کاربران حریصی که به
دنبال ضریب های باال هستند ،باشید بازنده خواهید و پولتان باخت می شود.

نکته  : ۱اکثر کارشناسان و متخصصان فعال در زمینه ی شرطبندی و قمار ،توصیه میکنند که تنها  ۱۰درصد موجودی
خود را بر روی هر شرط یا دور از بازی های کازینو شرطبندی کنید .به طور کلی ،در دنیای شرطبندی استراتژی " ۱۰
درصد "جزو محبوب ترین و کاربردی ترین استراتژی ها میباشد .با توجه به این ،شما باید برای هر شرط یا هر دور از بازی
های کازینویی ،تنها  ۱۰درصد از موجودی خود را خرج کنید.

نکته  : ۲گزینه ی بسیار کاربردی ای در رابطه با بازی انفجار توسط اکثر سایت ها فراهم شده است که آن را " کش اوت
خودکار " می نامند .این گزینه تا حد زیادی برای کاربران تازه وارد مفید میتواند باشد .با فعالسازی این گزینه ،و مشخص
کردن ضریب خاصی مثل  ۲ ، ۱.۵و یا حتی  ۳پول شما وقتی که توپ شلیک شده به این ضرایب برسد به طور خودکار کش
اوت میشود تا احتمال شکست به حداقل برسد .کامال بدیهی است که هر چه ضریب مشخص شده برای کش اوت خودکار کمتر
باشد ،احتمال برد بیشتر خواهد بود.

توصیه های وبسایت  PNX BETدر زمینه ی بازی انفجار
در اینجا چند توصیه ی کاربردی به شما برای بازی انفجار ارائه میدهیم که مورد تایید سایت  PNX BETهستند.
■ ما به هیچ وجه کش اوت به صورت دستی را توصیه نمی کنیم .این کار باعث میشود که کاربر دچار استرس و البته در
صورت شکست غرق در نا امیدی شود .بنابراین ،توصیه ی ما این است که از " کش اوت خودکار " استفاده کنید.
■ مراجعه به بخش الگوی بازی ،نحوه ی تولید و عملکرد ضریب ها را بررسی کنید.
■ میخواهید با نحوه ی انجام بازی آشنا شوید؟ میتوانید به مدت طوالنی ،بازی های اصطالحا دست گرمی را مشاهده کرده تا
کامال با روند کار آشنا شوید.
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الگوریتم فوق العاده ی بازی انفجار
همانطور که قبال هم به آن اشاره شد ،این بازی شامل الگوریتم بسیار پیچیده ی ریاضی است .الگوریتم بازی ،مسئول ساخت
و تولید ضریب ها به گونه ای منصفانه است که هیچ کدام از طرفین ( کاربر و سایت ) ضرر خارج از برنامه ای را متحمل
نشوند .این الگوریتم کامپیوتری به شما این امکان را میدهد که امکان دست بردن در آن و سو استفاده در جهت منافع شخصی
وجود ندارد .توصیه میشود که قبل از شروع بازی ،درباره ی الگوریتم موجود در آن اطالعات کافی را کسب کنید .نکته ی
جالب درباره ی بازی انفجار این است که اکثر کارشناسان بر این باورند که راز های مخفی بازی  ،توسط خود پلتفرم آن فاش
شده اند ! بازی انفجار ،شرایطی را به وجود آورده است که شما میتوانید فرایند تولید ضریب ها را به ساده ترین روش ممکن
درک کنید البته پیش بینی ضریب نهایی مسابقه امکان پذیر نیست و تنها روند انجام این کار مشخص میشود.

کد MD5
احتماال با شنیدن عملکرد این کد در بازی انفجار تعجیب خواهید کرد .اما حقیقت ماجرا این است که شما با این کد به شکل
رمزگذاری شده سر و کار خواهید داشت .بگذارید این موضوع را به شکل ساده تری بیان کنیم تا شما در جریان فرایند تولید
ضریب در بازی انفجار قرار بگیرید .اگر محیط و نحوه ی کارکرد بازی را با دقت مورد بررسی قرار داده باشید ،متوجه
میشوید که بخشی از محیط بازی به صورت " تاریخچه ی بازی " ( ضریب های یشین ) نام گذاری شده است .ابتدا با خواندن
این بخش این تصور در شما ایجاد می شود که ضریب های هر دور از بازی ،قبل از شروع در اختیار شما قرار داده شده
است .این مسئله تا حدودی درست است ،ولی نکته ی قابل تامل این است که به دلیل عدم وجود راهنمای کاملی درباره ی این
بازی ،ممکن است شما به جزییات توجهی نداشته باشید .بنابراین از شما میخواهیم که وارد یکی از سایت های شرطبندی
دلخواه خود شده و با افتتاح حساب به بخش بازی انفجار مراجعه کنید .با انجام این کار ،دو ستون رو به روی خود خواهید دید.
یکی از این ستون ها ستون  MD5ودیگری ستون  Hashنامیده میشود .کد  MD5در ابتدای بازی و کد  Hashدر انتهای
بازی نمایان می شود .اما این کد های به ظاهر نامفهوم ،چه چیزی را منتقل میکنند؟ در واقع ،نحوه ی کارکرد بازی انفجار به
گونه ای است که شما کاربران با دقت به این کد ها میتوانید به این نکته که ضریب ها در حین تولید تغییر نمیکنند پی ببرید.
فرایند بازی به این شکل است که با شروع آن ،ضریب بازی به شکل رمزگذاری شده و در قالب کد  MD5در اختیار شما
قرار میگیرد .کد  Hashهم همان نسخه ی رمزگشایی شده آن میباشد .به بیان دیگر ،برای هر دور از بازی میتوانید کد Hash
مربوطه را به نرم افزار های موجود بدهید و ضریب بازی را دریافت کنید ! اگر این دو کد به نتیجه ای واحد برسند ،آنگاه
میتوانید به استراتژی ای برای برنده شدن در بازی انفجار دست یابید .این روش را برای چندین دور از بازی به کار بگیرید
تا کامال متوجه منظور این بخش بشوید.

ترفند و توصیه هایی درباره ی بازی انفجار
در اینجا تعدادی توصیه و ترفند آورده ایم که به شما برای گرفتن نتایج بهتر در بازی انفجار یاری میکنند.
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 .۱بازی را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنید
توصیه میکنیم که حداقل چندین دقیقه قبل از شروع ،به تجزیه و تحلیل بازی بپردازید .در اکثر مواقع ،سیستم بازی از یک
سری الگوریتم های خاصی پیروی میکند که تا حدودی میشودحدود ضریب دور بعد بازی را حدس زد .بنابراین ،قبل از شروع
بازی کردن حتما چندین دور از بازی را آنالیز کنید.

 .۲میزان موجودی خود را در نظر بگیرید
در برخی از دور های بازی میشود با ثبت شرط های سنگین و استفاده از ضریب های کم به سود رسید .اما این نکته را به یاد
داشته باشید که روند بازی همواره به گونه ای است که منفعت سایت حفظ شود .بنابراین عالوه بر تجزیه و تحلیل دورهای
قبلی ،توصیه میشود مقدار برد و باخت های احتمالی را پیش بینی کرده تا باخت هایتان به حداقل برسد.

 .۳تمام پول خود را بر روی یک دور از بازی شرط نبندید
بازی انفجار بسیار رمزآلود میباشد .به گونه ای که نمیشود به سیستم بازی اعتماد کرد .بنابراین توصیه میکنیم که از ثبت کل
پول خود بر روی یک دور از بازی خودداری کرده و به جای آن ،موجودی خود را با مدیریت خرج کنید.

 .۴بعد از ضریب های خیلی باال وارد بازی نشوید
اصال گول ضریب های باال را نخورید .بارها دیده شده است که بعد از ضریب بسیار خوب و باال ،دور بعدی بازی ضریب
بسیار پایینی داشته است .تولید ضریب های بسیار باال ،در اکثر قریب به اتفاق موارد تنها برای فریب دادن کاربر انجام می
شود.

 .۵سعی کنید از تمامی بونوس های واریزی استفاده کنید
برخی از سایت ها مانند تاینی بت ،بونوس  ۳۰درصد شارژ هدیه را به کاربران ارائه میدهند که آنها میتوانند این بونوس را
صرف شرطبتدی و یا بازی در کازینو کرده تا میزان جلیزه و برد بیشتری را کسب کنند.

محبوبیت در ایران
برعکس انگلستان و دیگر مناطق ،بازی انفجار نزد کاربران ایرانی از محبوبیت بسیار باالیی برخوردار است .از این رو،
سایت های شرطبندی ایرانی ،توجه و تمرکز زیادی را معطوف این بخش و این بازی کرده اند .سهولت در نحوه ی انجام و
همچنین زود مشخش شدن نتیجه ی بازی ،باعث این محبوبیت شده است.

شکل های مختلف
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بازی انفجار در سایت های مختلف با فرمت های مختلف نشان داده شده است .منظور از فرمت ،نوع انیمیشن بازی است .در
سایت ها و بنگاه های بین المللی ،این بازی به صورت یک توپ جنگی و گلوله ای که از آن شلیک میشود نشان داده شده است.
در برخی دیگر از سایت ها ،انیمیشن موشک جای آن توپ را گرفته است .با این حال  ،سایت های ایرانی ،از نموداری
صعودی استفاده کرده اند که ضریب ها در پایین آن نوشته شده است .علی رغم این شکل های مختلف ارائه ،الگوریتم ها و
قوانین و شرایط بازی در بنگاه های شرطبندی مختلف یکسان است.

کالهبرداری های رایج در زمینه ی بازی انفجار
با ظهور یک بازی در دنیای شرطبندی و کازینوها ،همواره کاربران به دنبال راهی برای هک کردن و تقلب کردن در آن
هستند .با افزایش شمار کاربران و البته میزان پول گردش شده در این دنیا ،گزارشاتی مبنی بر کالهبرداری ها به روش های
مختلف به گوش می رسد .فرایند فریب دادن کاربر در زمینه ی بازی انفجار که در گروه های شرطبندی ایرانی بسیار رایج
است ،این است که افرادی سودجو با ادعای ارائه ربات های پیش بینی کننده سعی در فریب دادن افراد را دارند .آنها ادعا
میکنند که این ربات ها توانایی پیش بینی ضریب دور بعد بازی را دارند و شما میتوانید با استفاده از آنها ،بهترین دور بازی
را برای ثبت شرط انتخاب کنید .آنها همچنین دست به تولید ویدیو هایی جعلی برای اثبات ادعای خود نیز می زنند .با این حال،
این ها همه دروغ و جعلی است .بعضی از افراد تنها با رویای رفتن ره صد ساله به یک شب وارد دنیای شرطبندی میشوند.
آنها بدون داشتن دانش دست به واریز و برداشت وجه در سایت ها میزنند .این گونه کاربران بیشتر در معرض کالهبرداری
ها هستند .سودجویان با تحریک کاربران سعی در گرفتن پول از آنها دارند .با توجه به اینکه شرطبندی و قمار در ایران قانونی
نیست ،حتی بعد از اینکه آنها فریب هم خوردند ،کاری از پیش نخواهند برد .بعد از آزمایشات مختلفی که بر روی بازی انفجار
انجام شد ،مشخص شده است که امکان هک و تقلب در این بازی به هیچ وجه وجود ندارد .رمزگشایی و درک ضریب ها
کامال غیر ممکن است زیرا فرایند تولید آنها کمتر از یک ثانیه به طول می انجامد .در نتیجه ،تمامی این ادعا ها مبنی بر ارائه
ربات بازی انفجار و مواردی از این دست ،کامال کذب هستند.

سواالت متداول درباره ی بازی انفجار
در این بخش از مقاله ،قصد داریم تا برخی از پرسش های رایج و متداولی که درباره ی بازی انفجار مطرح می شوند را
بررسی کنیم.

 .۱در کدام سایت بازی انفجار باید ثبت نام کنیم؟
با افزایش کاربران و عالقه مندان به یک مسئله ،تعداد افراد کالهبردار در آن زمینه نیز افزایش می یابد .بنابراین ،پیش از
ثبت نام و ثبت اطالعات بانکی و شخصی خود در سایتی ،حتما از معتبر بودن آن اطمینان خاصل کنید .سعی کنید سایت هایی
را انتخاب کنید که دارای مجوز ها و گواهینامه های بین المللی و معتبر هستند.
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 .۲آیا نتیجه ی بازی انفجار ،تصادفی است؟
الگوریتم کلی بازی بعد از اولین بار که ارائه میشود همواره ثابت می ماند .در نتیجه ،همه چیز با توجه به شانس اتفاق افتاده
و تصادفی خواهد بود .البته برخی از سایت های ایرانی این بازی را طوری طراحی میکنند که احتمال باخت شما در آنها
بیشتر باشد.

 .۳آیا میتوانیم این بازی را هک کنیم؟
به نظرتان جواب این سوال چیست؟ همانطور که قبال هم به آن اشاره شد ،در این بازی امکان تقلب و هک کردن وجود نداشته
و هرگونه ربات و موارد مشابهی که توسط افراد ارائه میشود ،کامال جعلی است .نکته دیگر این است که الگوریتم بازی انفجار
به قدری قوی است که اصال امکان تقلب کردن در آن وجود ندارد .آیا به نظر شما کسی که این بازی را هک کرده باشد ،آیا
آن را به قیمت پایین در اختیار شما قرار می دهد؟

 .۴چه زمان باید دست از بازی کردن کشید؟
این مسئله تماما به هوش ،ریسک پذیری و البته ضریب های بازی دارد .هوش اشاره به سطح دانش شما از بازی و درک
بهترین زمان برای شرطبندی است .ریسک پذیری ،آستانه ی تحمل خطر توسط شماست .و البته باید حتما به ضریب هایی که
سایت ارائه میدهد نیز توجه داشته باشید.

 .۵مزیت های بازی انفجار یست؟
■ سهولت و سرعت باال

■ قابلیت انجام به شکل های مختلف

■ محبوبیت باال نزد کاربران

■ قابلیت بازی به صورت دست گرمی

■ هیجان و شانس باالی برنده شده

■ امکات بازی از طریق نرم افزار

■ امکان احراز و ثبت هویت بازی

نتیجه گیری
امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شود .خوشحال میشویم اگر شما هم تجربه و یا توصیه ای درباره ی بازی انفجار دارید،
با ما در لرتباط باشید.

منبع https://betplace.us/top-10-blast-sites :
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