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 برنامه و سایت خارجی تشخیص فالوور فیک همراه با ربات 

می توان    ربات تشخیص فالوور فیک  را بشناسیم؟ آیا به کمک  بهترین سایت تشخیص فالوور فیک  چرا باید 
فالوورهای فیک را ریمو کرد؟ در چند سال اخیر خرید فالوور فیک بسیار بیشتر از گذشته شده است. پیج  

  اکه برای کارهایی نظیر دارند چر فالوور فیک اینستاگرام  های نوپا در شروع کار خود تمایل به خرید 
 .کا باشد تا بتوانند در این زمینه فعالیت کنند  10باید تعداد فالوورهای آن ها حداقل   همکاری در فروش

له می خواهیم از  اما فالوورهای فیک اینستاگرام تأثیر بد زیادی روی پیج شما دارند؛ بنابراین در این مقا
معایب استفاده از فالوورهای فیک بگوییم و به شما »برنامه تشخیص فالوور فیک برای ایفون« و چند  

 .سایت تشخیص فالوور فیک معرفی کنیم. پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید 

 معایب فالوور فیک برای پیج

 :معایب فالوور فیک شامل موارد زیر می شود 

 کم شدن اعتماد کاربران

کاربران به راحتی می توانند وجود فالوورهای فیک را در پیج شما تشخیص دهند. با یک مقایسه چشمی  
وور فیک را به راحتی روشن می  تعداد فالوورها نسبت به تعداد الیک، کامنت و بازدید هر پست وجود فال 

کند. این موضوع سبب از دست رفتن اعتماد کاربران می شود و احتمال اینکه پیج شما را آنفالو کنند باال  
 .می رود 

 هزینه بردار بودن 

زمانی که فالوور فیک برای پیج خود می خرید، باید در کنار آن الیک، کامنت و بازدید نیز خریداری کنید  
برای شما هزینه بر خواهد بود؛ بنابراین خرید فالوور فیک راه به صرفه ای به نظر نمی    و این موضوع

 .رسد و بسیار پر هزینه خواهد بود 

 نرخ تبدیل فالوور فیک صفر است 

افزایش فالوور    همان طور که در باال اشاره شد، فالوور فیک هیچ گونه فعالیتی در پیج شما نخواهد داشت و 
با خرید فالوور فیک راه ایده آلی نیست؛ بنابراین هیچ گونه تغییری در تعداد الیک و کامنت و   اینستاگرام

 .بازدید پست های شما ندارد و در نتیجه سبب افزایش نرخ تبدیل شما نمی شود 

 شدن پیج اینستاگرام بسته 

استفاده از و  فالوور فیک  اینستاگرام  با خرید  بگیر  باال می رود   فالور  پیجتان بسیار  احتمال بسته شدن 
بهتر است درمورد تمام موارد  درنتیجه خرید فالوور فیک می تواند ریسک بزرگی باشد و قبل از خرید آن  

 .گفته شده خوب فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید 

 سایت خارجی تشخیص فالوور فیک 
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 .می خواهیم چند سایت تشخیص فالوور فیک به شما معرفی کنیم 

Hype Auditor 

 

است. از آنجایی که این سایت معتبر تشخیص   Hype Auditorخوب،    سایت تشخیص فالوور فیک   یک
 فالوور فیک 

ه گفتیم،  امکانات بسیار خوبی دارد، می توانید برای آنالیز پیج های اینستاگرامی استفاده کنید. همان طور ک
این ابزار امکانات زیادی دارد اما یکی از بهترین امکانات آن، بررسی و تشخیص تعداد فالوورهای روح  

می توان به این مورد اشاره کرد که می   Hype Auditor پیج های اینستاگرام است. از مزایا استفاده از 
 .اشد به پیج شما لطمه می زند توانید به کمک آن بفهمید که اگر تعداد فالوورهای فیک شما چقدر ب

Profile Chief 
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  Profile Chief و اندروید است که برای تشخیص فالوور    برنامه تشخیص فالوور فیک برای ایفون   یک
کاربرد دارد. برای استفاده از این اپلیکیشن باید آن را به حساب اینستاگرام خود وصل کنید و در نتیجه  فیک  

 .تمامی اطالعاتی در مرود فالوور فیک نیاز دارید در اختیارتان قرار می دهد 

Follower Analyzer 

ت؛ بنابراین اگر  ابزار خوبی برای آنالیز پیج شماس Follower Analyzer سایت بررسی فالوور فیک 
ابزار   Follower Analyzerتمایل به آنالیز فالوورهای پیجتان جهت تشخیص فالوورهای فیک دارید،  

بسیار قوی در این زمینه است که به کمک آن می توانید فالورهای خود را آنالیز کنید و میزان تعامل آن ها  
 .را بررسی کنید 

FollowMeter for Instagram 

 FollowMeter for Instagramتمامی فالوورهای فیک پیج خود را یکجا حذف کنید،    اگر می خواهید 
می تواند در این زمینه به شما بسیار کمک کند. این برنامه به شما کمک می کند که تعداد الیک ها، کامنت  

  .ها و بازدید و حتی فالوورهای فیک خود را مشاهده کنید و یا حتی اقدام به حذف آن ها کنید 

Ghost Unfollowers for Instagram 

نیست ولی یکی از بهترین اپلیکیشن های تشخیص و حذف    برنامه تشخیص فالوور فیک برای ایفون   این
فالوورهای فیک برای گوشی های اندروید به حساب می آید. با این اپلیکیشن می توانید هم فالوورهای فیک  
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را آنفالو کرده اند را شناسایی کنید و آنفالو کنید. این    را تشخیص دهید و حذف کنید و هم کسانی که شما 
  .       های موجود می باشد  پرطرفدارترین انفالویاب برنامه یکی از 

Inbo 

یک سایت ایرانی خوب است که در زمینه های مختلفی به شما کمک   Inbo سایت تشخیص فالوور فیک
می کند و می توانید از آن استفاده کنید. این سایت بصورت دقیق می تواند فالوورهای فیک پیج شما را  

 .تشخیص دهد و بررسی کند 

 سایت های تشخیص فالوور فیک 

 

 :در این قسمت چند سایت تشخیص فالوور فیک خوب معرفی شده است 

Social AuditPRO 

در آنالیز پیج شما می تواند کمک کند و می توانید   Social AuditPRO سایت تشخیص فالوور فیک
تعداد فالوورهای فیک خود را در آن ببینید. این ابزار از جمله بهترین ابزارهای اینترنتی آنالیز و تشخیص  

   .فالوور فیک می باشد 

Grin 
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می باشد که می توانید با استفاده از آن به این موضوع پی   Grin یک سایت تشخیص فالوور فیک قوی
هستند. این سایت تشخیص فالوور    ببرید کهه کدامم اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی غیر واقعی و فیک

 .فیک رایگان می باشد اما نسخه پولی نیز دارد که قطعاً امکانات بیشتری را در اختیارتان قرار می دهد 

Modash 

 

است که به شما در تشخیص فالوور فیک کمک   Modashوور فیک« معروف،  یک »سایت تشخیص فال 
 .می کند. همچنین می توانید فالوورهای فیک را با این سایت حذف کنید 
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 ربات تشخیص فالوور فیک 

ساعته است که به شما این امکان را می دهد که پیج خود را به طور    24یک ربات هوشمند   Inbo ربات 
می توان به این مورد اشاره کرد که می    ربات تشخیص فالوور فیک  از مزایا این  اتوماتیک کنترل کنید. 

توانید با آن انتشار محتواهای خود را زمانبندی کنید، فالوورهای فیک را حذف کنید، پیام دایرکت اتوماتیک  
ساعته    24  ارسال کنید، الیک و کامنت خودکار بفرستید، آمار دقیق فعالیت ها را مشاهده کنید، این ربات 

فعال می باشد، فالووینگ های خود را می توانید مدیریت کنید و کاربران هدفتان را دقیق تعیین کنید و آن  
 .ها را فیلتر کنید 

 چگونه فالوور فیک را تشخیص دهیم

 

چند راه برای تشخیص فالوور فیک وجود دارید که به کمک این روش ها می توانید به حضور فالوور  
 :فیک پی ببرید. رفتارهای فالوور فیک و راه های تشخیص آن شامل موارد زیر می شود 

 عدم داشتن آیدی یا پروفایل  •
 تعامل عجیب و غریب در پیج  •
 داشتن پست های نامربوط  •
 اری و نامرتبط گذاشتن کامنت های تکر •
 استفاده از »ربات تشخیص فالوور فیک« یا سایت تشخیص فالوور فیک  •

 نتیجه گیری 

در این مطلب تعدادی سایت تشخیص فالوور فیک به شما معرفی شد که به کمک آن ها می توانید پیج  
سایت های  اینستاگرامتان را آنالیز کنید و فالوور های روح و فیک را تشخیص دهید و حذف کنید. تمامی  
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تشخیص فالوور فیک نام برده شده رایگان هستند اما برای استفاده از سایر امکانات آن ها باید نسخه پریمیوم  
 .آنها را تهیه کنید 

اگر سایت خارجی تشخیص فالوور فیک معتبر یا ربات تشخیص فالوور فیک دیگری نیز می شناسید که  
 .ید در این مقاله نیاورده ایم، برایمان کامنت کن
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