
 چگونه افراد را در اینستاگرام آنفالو کنیم اما خودمان بالک نشویم؟

همانگونه که در پیش تر هم برای شما گفتیم، الگوریتم اینستاگرام به سرعت رفتارهای ربات گونه را 

شناسایی می کند و سعی می کند که جلوی چنین فعالیت هایی را بگیرد. شاید با خود بگویید که ما رفتار 

 !ل کجاستغیر معمولی ای نداشتیم که الگوریتم اینستاگرام را حساس کرده باشیم، پس مشک

مشکل دقیقا از جایی می باشد که شما بدون در نظر گرفتن اعداد و رقمی که اینستاگرام مشخص کرده 

است، دستتان را روی ماشه ی آنفالو گذاشته اید و به صورت رگباری و بی حساب و کتاب، افراد را آنفالو 

ست و شما باید خود را برای می کنید!! خب، این حرکت در نظر اینستاگرام یک حرکت کامال رباتیک ا

 .جریمه های سنگین آماده کنید

  آشنایی با محدودیت های جدید اینستاگرام

طبق گفته های مالک اینستاگرام، قوانین سختگیرانه تری نسبت به سالهای گذشته برای کاربران در نظر 

دودیت، پر قدرت در گرفته شده است که شما با رعایت آنها می توانید با خیالی آسوده و دور از مح

 .اینستاگرام فعالیت کنید

 !خب بریم سر اصل مطلب

 10طبق قوانین اینستاگرام، شما می توانید در یک ساعت،  :محدودیت فالو یا آنفالو کردن در اینستاگرام.1

د. اگر نفر را فالو و یا آنفالو کنی 200نفر را فالو یا آنفالو کنید به عبارتی، در طی یک روز میتوانید حدود 

 .رو خواهد شد تعداد بیشتر از عدد گفته شده اقدام به فالوآنفالو کنید، درآینده صفحه شما با مشکل رو به 

البته قابل ذکر است که اعداد گفته شده حدودی می باشد و ممکن است برای برخی از اکانت ها متفاوت 

 .واهیم دادباشد. که در ادامه، در این خصوص به شما نیز توضیحات کامل را خ

 :در خصوص تکنیک آنفالو کردن چند نکته وجود دارد که گفتن آنها خالی از لطف نیست

تمامی اعداد و رقم های گفته شده حدودی است و هیچ چیز صد در صدی در این باره وجود ندارد، طبق 

اگرام این نتایج بدست آمده و تجربیات کاربران؛ اگر طول عمر صفحه شما زیاد باشد ممکن است اینست

سال است که در  6امکان را به شما بدهد که تعداد افراد بیشتری را آنفالو کنید. برای مثال، اگر شما 

داند و دست شما را اینستاگرام صفحه دارید و در آن فعالیت کرده اید دیگر اینستاگرام شما را ربات نمی

ده، پس توجه داشته باشید که طول عمر پیج ماه است ساخته ش 5بازتر گذاشته است، نسبت به پیجی که تازه 

 !مهم است

دومین نکته، جذاب بودت صفحه شما و تعداد باالی فالوورهای شماست. اگر الگوریتم ایسنتاگرام تشخیص 

دهد که پیج شما برای کاربران جذاب است و در عین حال تعداد فالوورهای باالیی نیز دارید، ممکن است 

 .د که کمی بیشتر از حد گفته شده افراد را آنفالو کنیداین امکان را به شما بده

 



 !نکته مهم

طبق گفته برخی کاربران؛ اگر پبج شما توسط اینستاگرام بالک شد ممکن است با راه حل گفته شه از بالک 

 !خارج شوید

شما را تشخیص داده  (IP)یکی از دالیلی که اینستاگرام شما را بالک می کند به این دلیل است که آی پی

است، شما برای دور زدن اینستاگرام می توانید آی پی خود را عوض کنید به این صورت که: اینستاگرام 

ن کردن فیلترشکن و با یک آی پی کنید و از آن خارج شوید و سپس با روش (log out)خود را لوگ اوت

جدید، از کشور دیگر، وارد اینستاگرام شوید. در برخی موارد گفته شده که با اجرای این روش، مشکل 

 .بالک اینستاگرام حل شده است

  

 


