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ربات اینستاگرام چیست؟ (9 قابلیت و معایب انواع ربات ھای اینستاگرام)

 جوالی 13, 2022ربات اینستاگرام میالد رحیمی

4.9/5 - (10 امتیاز)

ربات اینستاگرام ابزاری برای رشد و پیشرفت سریع در اینستاگرام می باشد. بیشتر ما با شبکھ ھای مجازی مانند

اینستاگرام، تلگرام، فیس بوک و.. آشنایی داریم. در بین این شبکھ ھا اینستاگرام از محبوبیت بیشتری بر خورد

دار است.

ھمین محبوبیت باعث شده است، کھ این شبکھ تبدیل بھ یک بستر بسیار مناسب برای رشد کسب و کار ھا تبدیل

شود. برای کسب درآمد از اینستاگرام نیاز بھ یک پیج معتبر است، کھ تعداد زیادی فالوور واقعی و ھدفمند داشتھ

باشد.برای جذب و افزایش فالوور ھدفمند نیاز بھ فعالیت حرفھ ای و مستمر در اینستاگرام است، کھ ربات

اینستاگرام میتواند بھترین رفیق شما در این مسیر باشد.

ربات اینستاگرام چند صد کد برنامھ نویسی شده است کھ میتواند کارھایی را کھ در آن تعریف شده است را در
نبود شما بھ خوبی آن کارھا را انجام دھد. کار ھای متنوعی را برای پیج ھا انجام می دھند. مثال فالو و آنفالو

کردن افراد در اینستاگرام کھ یکی از روش ھای افزایش فالوور می باشد، کمی وقت گیر و حوصلھ سر بر است.

ربات اینستاگرام بھ راحتی این کار را برای شما انجام می دھد. پس دیگر نیازی نیست کھ شما وقت خود را تلف
کنید. البتھ کار ربات اینستاگرام بھ این مورد ختم نمی شود و این ربات ھا می توانند کار ھای مانند، تولید محتوا،

الیک، پاسخگویی بھ سفارش مشتریان پیج و .. را نیز انجام دھند.

بھ زبان ساده ربات اینستاگرام می تواند بھ شما کمک کند تا یکسری از کار ھای مربوط بھ پیج خود را بھ

صورت اتوماتیک انجام دھید. ما در این مقالھ قصد داریم تا شما را بیشتر با رت اینستاگرام آشنا کنیم و نحوه کار

با این ربات ھا را بھ شما آموزش دھیم. اگر بھ دنبال استفاده از ربات اینستاگرام ھستید، با ما تا پایان این مقالھ

ھمراه باشید.

 

ھمان طور کھ قبال بھ آن اشاره کردیم، ربات ھای اینستاگرام قابلیت ھا و کارایی ھای بسیار خوبی دارند و می

فت ش ھ کھ ت ا ن ا ھا ات کا ن ت ل ا اق د کنند اد ز ک ک تان ت د د ا ش ھ انند ت

قابلیت انواع ربات ھای اینستاگرام
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توانند بھ شما در مدیریت پیجتان کمک زیادی کنند. در واقع اصلی ترین کار ربات ھا این است، کھ بھ پیشرفت

پیج شما و ھمچنین مدیریت راحت تر پیج شما کمک کنند.

بھ ھمین دلیل ربات ھا می توانند بسیار خوب و کارآمد باشند. الزم بھ ذکر است، کھ قوانین و الگوریتم ھای

اینستاگرام مخالف کار با ربات ھا ھستند. بھ ھمین دلیل در صورتی کھ اینستاگرام شخیص دھد کھ از ربات

استفاده می کنید، ممکن است کھ شما را شادوبن کند. با این وجود بازھم عده زیادی ھستند، کھ بھ ربات ھا عالقھ

دارند. قابلیت ربات ھای اینستاگرام عبارتند از:

یکی از مھم ترین کاربرد ھای ربات اینستاگرام، افزایش فالوور است. معموال بیشتر افراد بھ این منظور بھ سراغ

ربات ھا می روند. ربات ھا با فالوو کردن افراد و سپس آنفالو کردن آن ھا بعد از 24 ساعت باعث افزایش

فالوور ھای پیج شما می شوند.

یکی از کار ھای طاقت فرسا و زمان گیر پیج ھای کاری، پاسخگویی بھ پیام ھای است کھ در دایرکت دریافت

می کنند. بھ این منظور ربات ھای اینستاگرام ساختھ شده اند، تا کار پاسخ گویی را راحت تر کنند.

عملکرد ربات ھا برای پاسخ گویی بھ این شیوه است، کھ شما می توانید یک پیام مشخص بھ ربات معرفی کنید،

تا زمانی کھ فردی بھ شما پیام می دھد ربات آن پیام را برایش ارسال نماید. پیام ھا می توانند صوتی یا متنی یا

حتی عکس باشند.

یکی از مھم ترین اجزای ھر پیج محتوای آن پسج می باشد. اگر محتوای یک پیج جذاب نباشد، افراد آن پیج را

دنبال نخواھند کرد. بھ ھمین دلیل یکی از نیاز ھای اساسی ھر پیج تولید محتوای جذاب برای آن می باشد.

برای تولید محتوا راه ھای زیادی وجود دارد. یکی از راه ھای ساده و آسان برای تولید محتوا استفاده از ربات

ھای اینستاگرام می باشد. شما بھ راحتی می توانید با ربات اینستاگرام برای پیج خود تولید محتوا انجام دھید.

یکی از راه ھای تشخیص اعتبار یک پیج، تعداد الیک ھای است، کھ پست ھای آن پیج دریافت می کند. ھر

چقدر تعداد الیک ھای یک پیج بیشتر باشد بھ این معنی است، کھ افراد بیشتر آن پست را دیده و پسندیده اند.

بھ ھمین دلیل یکی از راه ھای پیشرفت پیج ھای اینستاگرام افزایش تعداد الیک ھا می باشد. برای افزایش الیک

نیاز بھ تولید محتوای جذاب است. اما یکی از میانبر ترین راه ھا برای افزایش الیک پست ھای یک پیج، استفاده

از ربات ھای اینستاگرام می باشد. شما با استفاده از یک ربات می توانید خیلی سریع و بھ آسانی الیک پستھ ھای

خود را افزایش دھید.

یکی از الگوریتم ھای اینستاگرام کھ باعث پیشرفت پیج، و دیده شدن ھر چھ بیشتر پیج می شود، منتشر کردن

پست ھا بھ یک روال مشخص می باشد. برای اینکار شما باید یک تقویم محتوایی برای پیج خود تھیھ نمایید.

از آن جایی کھ ممکن است، شما فرصت نداشتھ باشید یا فراموش کنید کھ پست ھا را سر ساعت منتشر کنید، می

توانید برای راحتی کار از یک ربات کمک بگیرید. ربات ھا این قابلیت را دارند کھ پست ھای شما را در زمانی

کھ مشخص می کنید بھ صورت خودکار منتشر کنند.

یکی دیگر از راه ھای سنجش اعتبار یک پیج، تعداد کامنت ھای است، کھ آن پیج دریافت می کند. کامنت ھا

بھترین راه برای تعامل با یک پیج می باشند. افرادی کھ برای پست شما کامنت می گذارند، یعنی پست شما را

دیده اند.

1- افزایش فالوور از طریق فالو  و آنفالو کردن

2- پاسخ گویی خود کار بھ پیام ھای دایرکت

3- تولید محتوا برای پیج اینستاگرام

4- افزایش الیک پست ھا

5- منتشر کردن پست ھا در یک زمان مشخص

6- کنترل کامنت ھا و کامنت گذاری خودکار
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ھر چقدر تعداد کامنت ھا بیشتر باشد اعتبار پیج نیز بیشتر می شود. یکی از راه ھای آسان برای افزایش کامنت

ھا استفاده از ربات می باشد. رابت ھا می توانند بھ طور خودکار برای پست شما کامنت بگذارند. ھمچنین ربات

ھا این قابلیت را دارند کھ کامنت ھا توھین آمیز را شناسایی و حذف نمایند.

یکی از قابلیت ھای بسیار خوبی کھ ربات ھا دارند این است،کھ می توانند فالوورھای  فیک یک پیج را شناسایی

و حذف نمایند. فالوور ھای فیک عالوه بر اینکھ ھیچ سودی برای پیج شما ندارند،

باعث آسیب بھ پیج شما نیز می شوند. بھ ھمین دلیل حذف آن ھا می تواند باعث پیشرفت پیج شما شود. شناسایی

و حذف فالوورھای فیک بھ طور دستی کار وقت گیری است، بھ ھمین دلیل استفاده از ربات ھا گزینھ بسیار

خوبی است.

 

ربات ھا در کنار قابلیت ھا خوبی کھ دارند، یکسری معایب نیز دارند. بھ ھمین دلیل بیشتر افراد از ربات ھا

استفاده نمی کنند و ترجیح می دھند از راه ھای دیگری پیج خود را مدیریت کنند. اینستاگرام یکسری الگوریتم ھا

و قوانین دارد، کھ بھ افراد اجازه می دھد با استفاده از این قوانین پیج خود را توسعھ دھند و فالورھای زیادی بھ

پیج خود جذب کنند.

الگوریتم ھا پیاده سازی شده روی این شبکھ مجازی بھ ربات ھا بسیار حساس ھستند و در صورتی کھ تشخیص

دھند پیجی از ربات استفاده می کند آن را شادوبن می کند. عالوه بر این استفاده زیاد و طوالنی مدت از ربات ھا

باعث نابود شدن پیج ھا می شوند. در ادامھ چند تا از معایب ربات ھای اینستاگرام را بررسی خواھیم کرد.

یکی از بزرگترین معایبی کھ ربات ھای اینستاگرام دارند این است، کھ بعد از مدتی استفاده از آن ھا تعداد فالوور

ھای فیک پیج شما افزایش پیدا می کند. پیج ھای کھ تعداد زیادی از فالوور ھای آن ھا فیک است، ھیچ اعتباری

ندارند.

بھ ھمین دلیل اگر برای مدتی طوالنی از ربات استفاده کنید پیج شما اعتبار خود را از دست خواھد داد و شما

نمی توانید ھیچ سودی از پیج خود بھ دست آورید. پیشنھاد ما بھ شما این است،

کھ از راه ھای دیگری برای افزایش فالوور پیج خود استفاده کنید. اما می توانید در کنار این روش ھا برای مدتی

کوتاه از ربات ھا نیز استفاده کنید. اما پس از مدتی کوتاه استفاده را متوقف نمایید.

داشتن تعداد زیادی فالوور زمانی می تواند، برای شما سود ده باشد، کھ فالوور ھا با پیج شما در تعامل باشند.

مثال فالوور ھا بھ طور مدام پست و استوری ھای شما را دنبال کنند، از محصوالت شما خرید نمایند، پست

ھایتان را الیک کنند و نظرات خودشان را با شما رد میان بگذارند و..  در واقع این تعامل فالوور ھا با پیج شما

است، کھ مھم و سود آور است.

در صورتی کھ استفاده از ربات ھا باعث می شود کھ تنھا تعداد فالوور ھا افزایش پیدا کند ولی تعامل واقعی با

پیج بھ شدت کاھش می دھد.  زیرا فالوور ھای کھ از طریق ربات بھ پیج شما اضافھ می شوند، یا فیک ھستند یا

اگر واقعی ھم باشند ممکن است مخاطبان ھدف شما نباشند و بھ محتوای پیج شما عالقھ نداشتھ باشند. بھ ھمین

دلیل نیز با پیج شما تعامل بر قرار نمی کنند.

 

ربات ھای اینستاگرام می توانند کار ھای زیادی را در پیج ھا انجام دھند. ربات ھا کارایی ھای متفاوتی دارند و

تعداد زیادی ربات در حال حاظر وجود دارد، کھ ھر کدام قابلیت ھا و کاربرد ھای منحصر بفردی دارند. در

7- شناسایی و حذف فالوور فیک مخرب

معایب استفاده از ربات اینستاگرام

1- افزایش فالوور ھای فیک

2- تعامل پیج کاھش می یابد

معرفی انواع ربات ھای محبوب اینستاگرام
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ادامھ چند مورد از کاربردی ترین ربات ھای اینستاگرام را معرفی خواھیم کرد.

نینجاگرام یکی از ربات ھای محبوب اینستاگرام می باشد، کھ روی سیستم عامل ھای ویندوز نصب می شود و

نمی توان آن را روی گوشی موبایل نصب کرد. قابلیت ھای این ربات شامل، فالو و آنفالو کردن، افزایش الیک

و کامنت، ایجاد کامنت ھا از پیش تعریف شده و استفاده از چند اکانت است. شما می توانید با توجھ بھ نیاز خود

فعالیت ھای این ربات را کنترل کنید. از معایب این ربات نیز می توان بھ تک زبانھ بودن آن، عدم توانایی حذف

فالوور ھای فیک و عدم توانایی انتشار پست ھا در زمان تعیین شده اشاره کرد.

روبوکلیک یکی دیگر از ربات ھای اینستاگرام می باشد، کھ دارای یکسری ویژگی ھا و قابلیت ھای بسیار خوب

است، کھ بھ شما کمک می کند پیج خود را بھ راحتی مدیریت و توسعھ دھید.

از جملھ سرویس ھای کھ این ربات بھ کاربران خود ارائھ می کند می توانیم بھ، افزایش فالوور واقعی، افزایش

الیک و کامنت، افزایش بازدید پیج، فالو و آنفالو کردن پیج ھا و استفاده از ھشتگ گذاری و موقعیت مکانی

برای افزایش فالوور اشاره کنیم.

یکی از بزرگترین معایب این ربات این است، کھ این ربات تحت وب است و نمی توان آن را روی گوشی

موبایل یا کامپیوتر نصب کرد.

این ربات نیز یکی دیگر از ربات ھای ساختھ شده برای اینستاگرام می باشد، کھ یکسری ویژگی ھا و قابلیت

ھای خاصی دارد. این ربات می تواند بھ شما کمک کند تا پیج خود را راحت تر توسعھ دھید و یک پیج حرفھ ای

برای خود راه اندازی کنید.

از ویژگی ھای خوب این ربات می توانیم  مواردی ھمچون، انتشار پست ھا در زمان مشخص، افزایش الیک،

نوشتن کامنت زیر پست ھای پیج، افزایش فالوور واقعی پیج، کنترل کامنت ھا و حذف کامنت ھا توھین آمیز،

عدم نیاز بھ اینترنت بھ صورت مداوم و نمایش بازدھی را نام ببریم.

 

اگر بھ ھر دلیلی تصمیم گرفتید کھ از ربات ھای اینستاگرام استفاده کنید، بھتر است از رباتی استفاده کنید، کھ

بتواند بھ شما در مدیریت پیج تان کمک کند. مثال ربات ھای کھ بھ دایرکت ھای شما بھ طور خودکار پاسخ می

دھد، کامنت ھای توھین آمیز را حذف می کند، فالوور ھای فیک را حذف می کند و .. این ربات ھا می توانند

برای پیج شما مفید باشند.

توصیھ ما بھ شما این است کھ برای افزایش فالوور و الیک و کامنت از ربات ھا استفاده نکنید. زیرا پیج ھای

معتبر پیج ھای ھستند کھ با استفاده از الگوریتم ھای اینستاگرام پیشرفت می کنند. فالوورھای  کھ از طریق ربات

ھا اضافھ می شوند در اکثر مواقع بھ درد شما نمی خورند.

بھ طور کلی ربات اینستاگرام، می تواند در توسعھ و مدیریت پیج ھای ینستاگرام بھ شما کمک کند. این ربات ھا

می توانند کار ھای زمان گیر مانند فالو و آنفالو کردن، الیک و کامنت گذاشتن، حذف فالوور فیک و .. را بھ

طور خودکار برای شما انجام دھند. ھمچنین برای استفاده سودمند از ربات ھا بھتر است از آن ھا برای مدیریت

پیج خود استفاده کنید.

کنید دانلود را pdf افالین صورت بھ مقالھ این خواندن برای

1- ربات نینجاگرام

2- ربات روبوکلیک

3- ربات اینستا ساز

بھترین ربات اینستاگرام چیست؟

خالصھ

سواالت متداول ربات اینستاگرام

ربات اینستاگرام چیست؟ +

در چھ مدت با استفاده از ربات می توانم فالوورھایم را افزایش دھم؟ +


