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ارائه کنید که از همه نظر بی نقص و کامل باشد و بیشترین نرخ
تعامل را به خود اختصاص دهد.

به کمک ابزارهای آنالیز رایگان پیج اینستاگرام می توانید اطالعات
مفیدی را در مورد نحوه عملکرد خود به دست آورده و نقطه

ضعف هایتان را برطرف نما�د. در ادامه به تعدادی از معروف ترین
اپلیکیشن ها و سایت هایی که به این منظور طراحی شده اند، اشاره

می گردد.

ابزار های انالیز پیج اینستاگرم

Insights  1- ابزار آنالیز اینستاگرام

یکی از بهترین و کاربردی ترین ابزارهای آنالیز رایگان پیج اینستاگرام،
Insights است که متعلق به خود اپلیکیشن اینستاگرام می باشد.

این ابزار اطالعات کامل و مفیدی را در مورد نحوه عملکرد پیج و
پست ها در اختیار کاربران قرار می دهد. برای دسترسی به امکانات
Insights کافی است که اکانت اینستاگرام خود را به نوع تجاری

تبدیل کنید.

2- سایت های آنالیز پیج اینستاگرام

در حال حاضر سایت های بسیاری وجود دارند که امکان تجزیه و
تحلیل اطالعات صفحات اینستاگرامی را برای ادمین ها فراهم

کرده اند. از جمله این سایت ها می توان به Analisa.Io  اشاره کرد
که برخی از امکانات آنالیز پیج را به صورت رایگان در اختیار افراد قرار
داده است. مثالً به اطالعاتی در مورد فالوورها و فالووینگ ها، نرخ

تعامل پیج اینستاگرام، هشتگ ها و غیره به صورت کامالً رایگان
دسترسی پیدا می کنید.

Follower Analyzer For Instagram 3-برنامه
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Follower ،یکی از نرم افزارهای آنالیز رایگان پیج اینستاگرام
Analyzer For Instagram  است که تمام اطالعات الزم در مورد

صفحه همچون پست های به اشتراک گذاشته شده، فالوورها و غیره
را ارائه می دهد. این برنامه جالب و کاربردی کامالً رایگان است و

برای استفاده از امکانات آن نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای ندارید.

رابط کاربری جذاب و آسان در کنار ارائه داده های کامل در مورد پیج
اینستاگرام، از جمله مزایای این اپلیکیشن منحصر به فرد هستند. 

Follower Analyzer For Instagram قابل نصب بر روی سیستم
عامل اندروید  می باشد و این امکانات را در اختیارتان می گذارد:

§        شناسایی دنبال کنندگان فعال

§        قابلیت نمایش مخاطبینی که اقدام به بالک کردن شما
نموده اند.

§        نشان دادن اکانت هایی که آن ها را مسدود کرده اید.

§        ارائه اطالعات در مورد پست هایی با کم ترین آمار کامنت و
الیک

§        ارائه اطالعات در مورد پست هایی با بیشترین آمار کامنت و
الیک
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§        قابلیت نمایش اکانت های غیر فعال

CC soft + Follower Tool for   4-برنامه

Instagram

اگر گوشی شما از سیستم عامل اندروید پشتیبانی می کند، اپلیکیشن
CC soft + Follower Tool for Instagram بهترین گزینه برای

دسترسی به داده های پیج است. این اپ امکانات فوق العاده ای را
برای آنالیز صفحه اینستاگرام در اختیارتان قرار می دهد. از جمله

امکانات و ویژگی های این برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

·        قابلیت نشان دادن اکانت هایی که شما را بالک کرده اند.

·        ارائه قابلیت مدیریت فالوورها

·        شناسایی دنبال کنندگان Ghost یا غیر فعال

·        قابلیت نشان دادن فالووینگ هایی که اقدام به فالو بک

نکرده اند.

·        ارائه لیست اسامی فالوورها و همچنین افرادی که آنفالوو
کرده اند.

·        ارائه قابلیت اضافه کردن چندین اکانت اینستاگرام به طور
همزمان در نرم افزار

followers and unfollowers  5-برنامه

followers and،از جمله ابزارهای آنالیز رایگان پیج اینستاگرام
unfollowers  است که امکانات کاملی برای تجزیه و تحلیل کامل

فالوورها دارا می باشد. این ابزار به دلیل رابط کاربری ساده و دریافت
اعالن برای فالورها و آنفالو های جدید طرفداران بسیاری پیدا کرده

است. همچنین توسط این برنامه می توانید چندین اکانت
اینستاگرام را به طور همزمان زمان مدیریت کنید.
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Followers and unfollowers در کنار تمام مزایای خود، یک سری
نقطه ضعف ها نیز دارد. برای مثال  سرعت پردازش این نرم افزار

پا�ن است و در عین حال امکان حذف گروهی فالوورها و فالووینگ
ها را دارا نیست.

Followers Insight for Instagram,  6-برنامه

tracker, analyzer

یکی از برنامه های فوق العاده کاربردی که امکانات خوبی را برای تجزیه
Followers Insight ،و تحلیل صفحات اینستاگرامی ارائه می دهد

for Instagram, tracker, analyzer است. قابلیت های مختلف
این اپلیکیشن عبارتند از:

o       شناسایی اکانت هایی که پیج را آنفالوو کرده اند.

o       شناسایی کاربرانی که بیشترین آمار الیک و کامنت را
داشته اند.

o       شناسایی کاربران که کم ترین آمار الیک و کامل را داشته اند.

o       قابلیت نمایش میزان محبوبیت پست ها
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o       قابلیت نمایش میزان محبوبیت محتواهایی که در آن ها تگ
شده اید.

o       ارائه اطالعات مفید درباره هشتگ های به کار رفته در پیج
اینستاگرامی

o       قابلیت نمایش اکانت هایی که اقدام به بازدید از پروفایل شما
نموده اند.

Analytics for Instagram Pro   7-برنامه

Analytics for Instagram Pro   در حال حاضر به عنوان یکی از
بهترین ابزارهای آنالیز رایگان پیج اینستاگرام شناخته می شود.  از

جمله مزایای این اپ می توان به رابط کاربری ساده و جذاب  و
همچنین نمایش اطالعات پیج در نمودار اشاره کرد.

ارائه داده های آماری در قالب نمودار باعث می شود که تجزیه و
تحلیل اطالعات صفحه اینستاگرام به سادگی انجام شود.

Analytics for Instagram Pro برای سیستم عامل آی او اس

طراحی شده است و اطالعات بسیار مفیدی را درباره نحوه عملکرد
ادمین پیج و همچنین فالوورها ارائه می دهد. این برنامه قابلیت ها و

امکانات بسیاری دارد که به شرح ذیل است:

§        ارائه اطالعات در مورد نرخ تعامل پیج

§        شناسایی فالوورهایی با بیشترین آمار الیک

§        شناسایی فالوورهایی با بیشترین آمار کامنت

§        شناسایی اکانت هایی که باالترین تعداد مجموع الیک و
کامنت را داشته اند

Ghost  نشان دادن دنبال کنندگان        §

§        نشان دادن اکانت هایی که بک نداده اند

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر
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Reports: Followers Analysis for  8-برنامه

Instagram

نرم افزار Reports قابل نصب بر روی تمام تلفن های هوشمند با
سیستم عامل اندروید می باشد. کار با این اپلیکیشن بسیار راحت

بوده و نیاز به مهارت چندانی ندارد؛ اما استفاده از برخی قابلیت های
آن نیاز به پرداخت هزینه دارد. Reports امکانات فوق العاده ای را
برای کاربران پیش بینی کرده که از جمله آن ها می توان به موارد زیر

اشاره نمود :

o       قابلیت شناسایی فالوورهای غیرفعال

o       قابلیت شناسایی دنبال کنندگان جدید

o       نمایش اکانت هایی که پیج را آنفالو کرده اند.

o       نمایش کاربرانی که از پیج اینستاگرام بازدید نموده اند.

o       نشان دادن فالووینگ هایی که بک نداده اند.

o       ارائه اطالعاتی در مورد نرخ تعامل پست های اینستاگرامی

o       نشان دادن اکانت هایی که شما را مسدود کرده اند.
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o       نمایش مخاطبانی که توسط شما بالک شده اند.

Follower Meter 9-برنامه

Follower یکی از بهترین نرم افزارهای آنالیز رایگان پیج اینستاگرام
Meter می باشد که برای سیستم عامل اندروید طراحی شده است.

به دلیل این که قابلیت add کردن چندین اکانت اینستاگرامی در این
برنامه وجود دارد، طرفداران پروپاقرص پیدا کرده است.

 Follower Meterالبته توجه داشته باشید که برخی از قابلیت های
رایگان نیست و نیاز پرداخت هزینه دارد. از جمله امکانات این

اپلیکیشن مخصوص آنالیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

§        شناسایی دنبال کنندگانی که فالو بک نداده اند.

§        ارائه اطالعات در مورد نرخ تعامل پیج اینستاگرام

§        شناسایی فالوورهای غیرفعال

§        نشان دادن پست هایی با بیشترین آمار تعامل از سوی
کاربران

§        نشان دادن اکانت هایی که بیشترین میزان بازدید را از
استوری ها داشته اند

§        نشان دادن لیست نام کاربری افرادی که بیشترین میزان

الیک را داشته اند

Mass Unfollow for Instagram 10-برنامه

این اپلیکیشن مخصوص سیستم عامل ios طراحی شده و به دلیل
سرعت باال در پردازش داده ها و همچنین رابط کاربری آسان، تعداد

Mass Unfollow for Instagram .نصب باالیی داشته است
قابلیت های مختلفی دارد که عبارتند از:
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·        قابلیت حذف دسته جمعی پست ها

·        ارائه امکان آنفالو و، بالک و آنبالک کردن دسته جمعی کاربران

·        شناسایی فالوورهای غیرفعال

·        شناسایی فالووینگ هایی کبک نداده اند

نتیجه گیری

برای این که بتوانید عملکرد پیج اینستاگرام را به راحتی تجزیه و
تحلیل کنید و از اطالعات به دست آمده برای توسعه کسب و کار

خود بهره ببرید؛ الزم است که به ابزارهای مناسب دسترسی داشته
باشید. در این مقاله تعدادی از بهترین ابزارهای آنالیز رایگان پیج

اینستاگرام به شما معرفی کردیم. با استفاده از این سایت ها و
اپلیکیشن ها قادر خواهید بود کیفیت پست های خود را بهبود

ببخشید و در جذب فالوور موفق تر عمل نما�د.

 

منبع مقاله

سواالت پرتکرار آنالیز رایگان پیج اینستاگرام
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