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خدمات فالوور

خدمات ویو، الیک و کامنت

سایر خدمات دیجی ممبر

آموزش حذف و پاکسازی فالوور فیک از پیج

اینستاگرام

ممکن است با خود فکر کنید: “چرا فالوور فیک اینستاگرام را حذف

کنیم؟” به هر حال، تمام هدف پلتفرم های رسانه های اجتماعی
مانند اینستاگرام این است که مخاطبان بیشتری را جمع آوری کنند،

درست است؟

زمانی در سال 2012 بود که همه تشنه فالوور بودند، امکان خرید
فالوور فیک اینستاگرام در بازار عرضه شد. همانطور که ممکن است

حدس بزنید، در این پیشنهاد به ظاهر خارق العاده یک نکته منفی
وجود دارد که “هیچ یک از آن اکانت های اینستاگرام، افراد زنده

واقعی نبودند.”

خیلی از افراد از این فرصت ایجاد شدن سوء استفاده کرده و شروع
به فروش فالوور فیک اینستاگرام بی کیفیت کردند، که هیچ مزیتی
رقابتی برای کسب و کارهای اینستاگرامی نداشت. پس در این مقاله
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قرار است یاد بگیریم که چگونه از شر این فالوورهای تقلبی و
غیرواقعی خالص شویم.

چرا سریع تر باید اقدام به حذف فالوورهای فیک

اینستاگرام کنید؟

در هر صنعتی مهمترین راه رشد صرف زمان است. اگر می خواهید در
اینستاگرام سریع تر رشد کنید و فالوور واقعی ایرانی اینستاگرام شما

افزایش پیدا کند باید فالوورهای فیک فید خود را حذف کنید.

هر چه تعداد فالوور فیک غیرطبیعی پیج اینستاگرام شما کم باشد
میزان تعامل افزایش می یابد. برای وارد شدن به صفحه اکسپلور

تعادل بین تعداد فالوور و میزان الیک و ویو شما بایست رعایت
شود؛ از این رو هر چه سریع تر اقدام به حذف فالوور های غیرفعال و

فیک مخرب کنید. بهترین جایگذین فالوورهای فیک مخرب و
رایگان، فالوورهای ایرانی واقعی و باکیفیت است.

خدمات دیجی ممبر : خرید فالوور واقعی اینستاگرام

دالیل الزم برای حذف فالوور فیک و بی کیفیت اینستاگرام
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عدم مشارکت مخاطب و کاهش تعامل پیج
محتوای مخرب هرزنامه برای شما ارسال می شود

به اعتبار پیج شما در بین دیگر فالوورها و برندها آسیب می
رسد

ایجاد شهرت بد و تخریب شدن شخصیت شما
افراد کمتری محتوای شما را خواهند دید
امکان از دست دادن حساب اینستاگرامی

چگونه فالوور فیک مخرب را تشخیص بدیم؟

سوال مهمی است که ذهن شما را می تواند درگیر کند. اگر یاد

بگیرید که به دنبال نشانه ها بگردید، به راحتی می توانید یک فالوور
فیک اینستاگرام را از کیلومترها دورتر تشخیص دهید. هنگامی که
اکانت جعلی را شناسایی کردید، می توانید آنها را مسدود کنید یا

آنها را از لیست دنبال کنندگان خود حذف کنید. نشانه های فالوور
فیک در اینستاگرام :

دسته بندی اینستاگرام آنها هیچ معنایی ندارد.  بیو
اینستاگرامی این افراد بیوگرافی بسیار عمومی است یا اصالً
بیوگرافی ندارند و ممکن است شامل مجموعه ای از اعداد با

عالئم نقطه گذاری باشد.
معموال فاقد عکس پروفایل هستند

بدون محتوای پیج اند. حتی کاربران عادی که چندان عالقه ای
به انتشار محتوا ندارند، حداقل یک پست در پیج خود منتشر

می کنند ولی فالوورهای فیک پست، استوری و محتوا نمی

گذارند.
نام کاربری ناواضح دارند. پیج هایی که نام کاربری ناخوانا،

طوالنی و مخلوطی از حروف و اعداد را دارند.

این فالوورها در پیج شما فعالیتی ندارند.

آموزش حذف فالوور فیک  از پیج اینستاگرام
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حقیقت این است که هیچ راه درست یا غلطی برای انجام این کار
وجود ندارد. با روش های زیر می توانید از شر آفات مزاحم اینترنتی

خالص شوید:

1. حذف دستی فالوور فیک

لیست فالوورهای خود را مرور کنید و به صورت دستی حساب های
جعلی را حذف کنید. ابتدا به لیست فالوور های خود رفته و پیجی را

که مطمئن هستید فیک است را انتخاب کنید. سپس روی سه نقطه
در قسمت راست دکمه فالوور کردن کلیک کرده و حذف را انتخاب
کنید. این کار ممکن است است و تعداد فالوور های شما را پا�ن

بیاورد اما در مقابل میزان تعامل شما در اینستاگرام را افزایش
خواهد داد. برای شناخت فالوور فیک باید آنها را بشناسید.

2. سایت حذف فالوور فیک

با استفاده از بعضی از سایت ها، شما می توانید فالوورهای پیج خود
را آنالیز کنید. این سایت ها  فالوورهای فیک را در زمان کم شناسایی

می کنند و در طبق برنامه خاص به مرور زمان این فالوورها را پاک
می کنند تا به صفحه شما آسیبی نرسد.

بهترین سایت های رایگان حذف فالوور فیک

سایت Spam Guard : این سایت خارجی تشخیص فالوور

فیک با صرف هزینه است ولی می توانید یک ماه رایگان
استفاده کنید. با ثبت نام در این برنامه می توانید برای آنالیز

فالوورها اقدام کنید. پس از تشخیص فالوورهای فیک با تا�د

Spam شما روزانه مقداری از آنها حذف می شوند. سایت
Guard به اندازه ای پیشرفته است که تعامل های جعلی را

تشخیص دهید و به شما الیک و کامنت های جعلی را پاک
کنید.

سایت Ingramer : برای کار با این سایت باید مقداری هزینه

در نظر بگیرید؛ اما با این حساب عالوه بر حذف فالوور فیک
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پیج، امکانات دیگری در اختیار شما می گذارد. از جمله امکانات
این سایت به نمایش میزان نرخ تعامل پیج، میزان فعالیت

کاربران، نمایش هشتگ های برتر شما و اعالم موضوع های
مورد عالقه فالوورهایتان اشاره کرد.

مقاله مفید : آموزش افزایش نرخ تعامل پیج
اینستاگرام به زبان ساده

3. ربات حذف فالوور فیک

روش بعدی برای حذف فالوور فیک اینستاگرام استفاده از ربات حذف

فالوور فیک اینستاگرام است. این ربات ها  توانایی شناسایی و حذف
فالوورهای فیک پیج را دارند. ربات ها می توانند فالوورهای فید شما

را بر اساس الگوریتم خاص خود تشخیص دهند و به صورت خودکار
آنها را حذف نمایند. ربات حذف فالوور فیک بر سه اساس کلی اقدام

به شناسایی اکانت های فیک و کم فعال میکند:

1. نداشتن عکس پروفایل
2. نداشتن پست اکانت

3. باال بودن تعداد فالووینگ های اکانت

بهترین ربات های حذف فالوور فیک اینستاگرام

ربات حذف فالوور فیک اینبو : این ربات با وجود پولی بودن

بسیار کاربردی است. برای کار با این برنامه نیازی به صرف
اینترنت ندارید و طبق استانداردهای خودتان می توانید

فالوورهای فیک را تشخیص داده و پاک کنید.
ربات Cleaner for IG : اگر شما دنبال ربات کاربردی و حرفه
ای برای مدیریت حساب اینستاگرامتان هستید و میخواهید

سریعا فالوورهای فیک را تشخیص دهید، بهتر است از ربات
Cleaner استفاده کنید. این ربات در صورت درخواست شما،
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به صورت گروهی همه فالوورهای فیک شما را حذف و پاک می
کند.

ربات کاربر مجازی : بیشتر ربات ها فقط کار آنالیز پیج شما را
انجام می دهند ولی کار حذف فالوور فیک فقط بخش کوچکی

از این ربات کاربر مجازی  است. برای کارهایی همچون جذب
فالوور، چک بهترین زمان ارسال پست و استوری و… می

توانید به این ربات روی بیاورید.

بهترین روش حذف فالوور فیک اینستاگرام

چیست؟

در قسمت باال به شما 3 روش حذف فالوور فیک را آموزش دادیم

ولی کدام یک بهترین روش است؟

پاسخ این سوال بستگی به شما دارد. حذف فالوور فیک به صورت
دستی زمان بر است و حداکثر روزانه می توانید 70 نفر را آنفالوو

کنید در صورت فراتر حساب کاربری شما توسط اینستاگرام مسدود
خواهد شد.

روش حذف فالوور فیک با سایت معموال توسط سایت های داخلی
صورت نمی گیرد و نیاز به هزینه دارد. سایت شما می تواند روزانه

تعداد محدودی فالوور را حذف کند.

روش حذف فالوور فیک با ربات ها تنوع بیشتری نسبت به بقیه
روش ها دارد. بعضی ربات رایگان حذف فالوور فیک و بعضی فالوور

پولی فالوور فیک برای شما خدمات عرضه می کنند. با ربات ها شما
می توانید در زمان خیلی کم حذف دسته جمعی فالوورهای فیک
نما�د. اما از معایب اصلی این روش وجود ربات های کالهبردار

است. زمان استفاده از ربات ها باید پسوورد اکانت به برنامه بدهید.
از این رو باید هنگام انتخاب ربات دقت کنید در غیر این صورت

ممکن است اطالعات گوشی و اکانت شما هک شود.
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به اشتراك بگذاريد!

اگر شما زمان و بودجه کافی دارید بهترین راه استفاده از سایت
است؛ در غیر این صورت با ربات هایی که اشاره کردیم به کار خود

اقدام نما�د.

سخن پایان

داشتن فالوور اینستاگرام زیاد قطعا به افزایش محبوبیت و جذب
مشتری کمک می کند. از این رو تعداد فالوورها در اینستاگرام مهم

است، اما مهمتر از آن کیفیت تعامل و برقراری ارتیاط با فالوورها
است است.

اگر اقدامی برای حذف فالوورهای فیک خود نکنید، الگوریتم های

اینستاگرام ممکن است به خاطر عدم تعامل الزم و وجود بیش از
اندازه ی این فالوورهای اقدام به حذف حساب شما کند.

در این مقاله به راه های شناسایی فالوور فیک و آموزش حذف و
پاکسازی فالوور فیک از پیج اینستاگرام پرداختیم. با خیال راحت
یکی از راه های باال را ادامه دهید و از جذب فالوور فیک اینستاگرام

نیز به دور بمانید.

مقاالت مشابه :

سواالت پرتکرار درمورد حذف و پاکسازی فالوور فیک

چرا نیاز به حذف و پاکسازی فالوور فیک داریم؟ +

فالوور فیک چیست؟ +
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