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خدمات فالوور

خدمات ویو، الیک و کامنت

سایر خدمات دیجی ممبر

شناسایی و پیدا کردن کسانی که ما را در

اینستاگرام آنفالو کرده اند

اینستاگرام را می توان به نوعی یکی از عرصه های رقابتی برای افزایش

فالوور، الیک و کامنت بیشتر دانست. حتی افرادی که در این شبکه ی
اجتماعی فعالیت تجاری هم ندارند، دوست دارند که تعداد
فالوورهایشان زیاد باشد. به این خاطر که دنبال کننده های بیشتر به

نوعی ارزش به حساب می آید. در واقع همه ی ما دوست داریم که
تعداد فالوورهایمان بیشتر از سایر افراد باشد. به همین خاطر ممکن

است از آنفالو شدن توسط بقیه ناراحت شویم و وقتی که این اتفاق
می افتد دلمان می خواهد که بدانیم چه کسانی ما را آنفالو کرده اند؟

با دیجی ممبر همراه باشید تا به این سوال پاسخ دهیم.
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ساده ترین راه برای فهمیدن این که چه کسانی

شما را آنفالو کرده اند

اگر تعداد فالوورهای شما کم است می توانید بدون نیاز به هیچ
ابزاری متوجه شوید که چه کسی شما را آنفالو کرده است. برای انجام

این کار کافی است که یک بار از برنامه اینستاگرام خارج شوید و
سپس وارد شوید تا برنامه ریفرش شود.

سپس وارد بخش فالوورهای خود شوید و این لیست را مشاهده
کنید تا بفهمید که چه کسی شما را آنفالو کرده است. اما اگر تعداد
فالوورهای شما زیاد باشد قطعا این راه حل کمکی به شما نخواهد

کرد و باید از اپلیکیشن های کمکی استفاده کنید.

نکته مهم: به هیچ عنوان به برنامه هایی که در
سایت ها، کانال  ها و دیگر مراجع به عنوان آنفالویاب
معرفی می شوند اطمینان نکنید و برنامه های موبایلی
را از فروشگاه های معتبری مانند گوگل پلی دریافت

کنید.

Reports+ استفاده از اپلیکیشن
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یک برنامه بسیار امن برای گزارش وضعیت پیج اینستاگرام شما
است. عملکرد این برنامه نسبت به رقبایش کندتر و آهسته تر گزارش

شده است اما یکی از دالیل معروف بودن و استفاده ی زیاد از آن به
خاطر امنیت بسیار باالی آن است. این برنامه می تواند از زمان نصب

شدنش روی تلفن همراهتان لیست افرادی که شما را آنفالو کرده اند
را نشان دهد.

قابلیت برخورداری از چند حساب کاربری در اینستاگرام یکی از

جدیدترین ویژگی های این شبکه ی اجتماعی است. خوشبختانه این
اپلیکیشن می تواند روی تمامی این حساب ها کنترل داشته باشد و

آنفالوهای آن ها را چک کند. این اپلیکیشن را می توانید به صورت
رایگان دانلود و نصب کنید و از امکانات مختلف آن بهره ببرید. با
این حال برای استفاده از امکانات بیشتر آن نیاز است که نسخه پولی

آن را خریداری کنید.

خدمات دیجی ممبر : خرید فالوور فیک اینستاگرام

Followmeter استفاده از اپلیکیشن

یکی از روش هایی که با استفاده از آن می توانید متوجه شوید که چه

کسی شما را آنفالو کرده اند برنامه Followmeter است. کار با آن
بسیار ساده است و خیلی سریع می توانید به بخش ها و امکانات

مختلف آن مسلط شوید.

در یک بخش از این برنامه افرادی را نشان می دهد که شما آن ها را
فالو کرده اید و آن ها فالو بک نداده اند (متقابال شما را فالو نکرده

اند) و همچنین افرادی که شما را آنفالو می کنند.

این برنامه هم برای سیستم عامل اندروید و هم برای آی او اس

ساخته شده است و می توانید آن را از گوگل پلی دانلود نما�د.
Followmeter دارای یک نسخه رایگان و یک نسخه پریمیوم
است. در نسخه رایگان فقط می توانید آنفالوها را ببینید و در نسخه
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پریمیوم امکان مشاهده اکانت های غیر فعالی که توسط ربات ها
ساخته شده اند هم وجود دارد.

خدمات دیجی ممبر : خرید فالوور واقعی اینستاگرام

Follower Tracker for استفاده از اپلیکیشن 

Instagram

این اپلیکشن که برای سیستم عامل اندروید طراحی و توسعه یافته

است را به راحتی می توان از گوگل پلی دانلود کرد. هنگامی که این
برنامه را نصب می کنید، در ابتدا نام کاربری و رمز عبورتان خواسته

می شود.

پس از انجام این کار و با دادن اجازه دسترسی های مختلف می توانید
آمار بسیار جالبی را از پیج خود دریافت کنید. از جمله افرادی که

اخیرا شما را فالو کرده اند، افرادی که شما را آنفالو کرده اند، افرادی که
شما آن ها را فالو کرده اید و آن ها شما را فالو نکرده اند و همچنین
کسانی که آن ها شما را فالو کرده و شما آن ها را فالو نکرده اید. این

برنامه بسیار سبک است و کار کردن با آن هم راحت است. به طوری
که بعد از مدتی می توانید به خوبی با زیر و بم آن آشنا شوید.

خدمات دیجی ممبر : خرید فالوور خارجی
اینستاگرام

استفاده از سایت آنفالویاب

یکی از مشکالتی که کاربران تلفن همراه با آن مواجه هستند، کمبود

حافظه ی ذخیره سازی است. از سویی دیگر آن ها برای هر کاری نیاز
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به نصب اپلیکیشن دارند.  برای حل این مشکل می توان از سایت
آنفالویاب استفاده کرد.

unfollowgram.com جالب است بدانید که یک سایت به آدرس
چنین سرویسی را ارائه می کند.  در واقع شما می توانید از طریق

کامپیوتر دسکتاپ، لپتاپ و یا حتی موبایل خود وارد این سایت شده
و مشاهده کنید که چه کسانی شما را آنفالو کرده اند.

همچنین می توانید ببینید که چه افرادی بعد از این که شما فالوشان

کردید، شما را فالو نکردند و یا به اصطالح بک ندادند. همچنین
موارد دیگری مانند این که شما به چه کسانی بک نداده اید هم

مشخص خواهد شد.

استفاده از سایت آنفالویاب مزیت های زیادی دارد که مهم ترین آن
این است که اوال فضای تلفن همراه شما گرفته نمی شود، دوما

برنامه های کمتری را در تلفن خود نصب خواهید کرد، سوما از طریق
تمامی دستگاه ها می توانید به آن وارد شده و از این لحاظ هیچ

محدودیتی نخواهید داشت.

به اپلیکشن ها و سایت های آنفالویاب اعتماد

نکنید

در پایان الزم است یک بار دیگر تذکر دهیم که به هیچ عنوان به

برنامه های ناشناس اطمینان نکنید و از مراجعی که مطمئن نیستید،
هم اپلیکیشن دریافت ننما�د. چرا که ممکن است این برنامه ها،

هکر یا باجگیر باشند و اطالعات مهم شما مانند عکس ها، شماره کارت
و سایر اطالعات مهم شما را در معرض عموم قرار دهند.

ما در این نوشته سعی کردیم چند راه حل برای پیدا کردن افرادی که

شما را در اینستاگرام آنفالو میکنند را بیان کردیم که برای انجام برخی
از آن ها نیاز به استفاده از ابزاری نیست.
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

همچنین برخی از این روش ها با نصب اپلیکیشن در تلفن همراه
انجام می شوند و برخی دیگر با ورود به سایت. این خود شما هستید

که باید با توجه به نیازمندی ها و وضعیتی که دارید تصمیم بگیرید
که کدام یک از آن ها می تواند گزینه ی مناسب تری برای شما باشد.

برای مثال افرادی که فالوورهای کمی دارند بهتر است که با مقایسه
دستی این کار را انجام دهند. در عوض افرادی که تعداد فالوورهای
آن ها زیاد است، بهتر است که از اپلیکیشن ها یا سایت ها استفاده

کنند.

مقاله آموزشی: بهترین برنامه های افزایش فالوور اینستاگرام برای

موبایل و کامپیوتر

برای خواندن این مقاله به صورت افالین pdf را دانلود کنید.

سواالت پرتکرار درباره شناسایی و پیدا کردن کسانی که

ما را در اینستاگرام آنفالو کرده اند

چگونه میتوان جلوی ریزش فالوور را گرفت؟ +

انفالو در اینستاگرام یعنی چه؟ +
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