
، تنهاتستادیبر اساس یافته های تیم 
اربرپلتفرم سنجش و بهبود تجربه ک

جنگ جذب تماشاچی
مطالعه کاربردپذیری چهار سرویس 
:  آنالین اشتراک فیلم و سریال ایران

فیلیمو، نماوا،  بازار و لنز

https://testady.com/?utm_source=FallVODReportpdf&utm_medium=vodreportfp&utm_campaign=FallVODReport&utm_content=fallpdftohomepage
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نمونه بازخورد مشتریان

!انتظار نداشتم
 تر فکر می کردم خیلی باید راحت

.فعال خوشایند نبوده. باشه

کاش یه قابلیتی داشت 
می زدیم از چه امتیازی باالتر

.می خوایم نگاه کنیم

، سرچ کردم تام هنکس
!چرا تام و جری آورده؟

!این خیلی بده

هیچ کدومو نمی شه 
!دید، هیچ کدوم



درباره ی این گزارش

 در ایننگ انن،ارا  نننم اک ننمر یننی سنن مریط  یربننم  اطسنن   ننمرن ا   ننمد 
  فیلیمنط  ایم ابتمد  می،ا   مرن دپذی   کبخه اکدروید اپلیریشگ هم

. کمموا   مفه نمزار و ل ، را س  یده است
ننن  رو  ( (Remoteایننگ ابننت هم  ننه نه اننطرن  ننمما  کایننگ و از راه دور 

طسن   مرن اکی نم ویژای هم  مختلف و از س اسن  این ا  اک نمر نده اکد  ا
متخصصننیگ ابننتمد  ن رسننی و ارزیننمنی ننده و در زملنن  ایننگ انن،ارا

.م تش  ده است

۲صفحه 

ویژای هم
لنزبازارنماوافیلیمو

سرعتنمایشاطالعات

عملکردکلیجستجو

دستهبندیکاربردی

عملکردوتنوعفیلترها

باجستجومنطقیمرتبطنتایج

نمایشعباراتپیشنهادی

سریالبهلیستموردعالقه/افزودنفیلم

سریالازلیستموردعالقه/ففیلمذح

روندخریداشتراک

روندثبتنامیاورودبهاپلیکیشن

ساختارمتفاوتکاربرانبامشکلیاابهامروبروشدندقابلقبول



۳صفحه 

الدهسااالپاایششداشااتنیاایحسااایفینبااوکیااادنباا
کااردنسااایتهایخبااریطبی،اایبااودشاماااکمتاارکساای
انجااامکارهااایروزماارهبااااسااتفادهازاینترنااترا ااروری

تهامروزبخشبزرگیازاقتصاادجهاانوابسا. میدانست
. بهاینترنتاستوغولهایتکنولوژییشرهبرانآن

رجهاتشایدبتوانبااطمینانگفتکهبزرگتارینفشاا
ایییسااال تغییاارمساایربااهساامتزناادگیآنالیاانشطا

ایاانفشااارنااهتنهاااشااکل. گذشااتهایجااادشاادهاساات
جدیاادیبااهطاارزفکاارماااراجربااهدورکاااریوم،اشاارتبااا
کساااانیکاااهدوستشاااانداریااامدادهشبلکاااهمااادلهای
تصاامیمگیریورفتاااریمااارادچااارتغییااراتساااختاری

. کردهاست

نپاییزپارسالشایادهیرشادچنادرددررادیخریادآنالیا
بهطورکلیشوخردهفروشیباهشاکلخااوشویااهجاوم
ظاارکاااربرانبااهانجااامآنالیاانامااوربااانکیشدیوانااهواربااهن

هاایککنقرنطینااهیدنیاااوسااقوابازارهااای. میرسااید
امااااحاااا ایااان! سااافروتوریسااامراپیشبیناااینمیکااارد

. واق،یتزندگیمااست

VODیااااسااارویناشاااتراکوتماشاااایآنالیااانفااایلمو
ساااریالشنموناااهایدی اااراساااتازساااروینهاییکاااهدر

یدسترساا. جهااانپساااکرونادرحااالرشاادیبیسااابقهاند
رافیایآنالینبهفیلموسریالشبخشبزرگیازمصارفت

مااینترنتجهانراشکلمیدهدوتصاویرجاادوییساین
. رابابا ترینکیفیتدسترسپذیرمیکند

مقدمه



۴صفحه 

الدرشکلگیریسروینهایخریداشتراکیفیلموسری
آغازشادوباهمارورشباازی رانمختلفایدر۱۳۹۳ایرانشاز

دایاارهیگسااتردهیمخاطبااانش. ایاانراان،تظهااورکردنااد
باعثمیشودسهولتاستفادهازآنهااهمیتویاههای

یراباهداشتهباشد؛بههمیندلیلگزارشپاییزتساتاد
.بررسیاینسروینهایایرانیاختصاودادهایم

دراینگازارششکاربردپاذیریچهاارکساکوکاارشااخ 
.راسنجیدهایم( فیلیموشنماواشبازارولنز)اینحوزه

راحااا دی ااربااهعااادتگذشااتهنمیتااوانیمسیسااتمها
ایبرایجوانانتکنولوژیمحورساختهوب،ادآنهاارابار

دابایاادازابتاا. اسااتفادهیکاااربرانم،مااولیبهبااوددهاایم
. سیستمهارابرایهمهطراحیکنیم

آمدنچنینروزیراانتظاارمیکشایدیمشامااناهباهایان
!  زودی



درباره ی
اپلیکیشن ها



۶صفحه 

فیلیمو

سنریل  اولین بستر آنالینن ررینا ارنترای منی   وفیلیمو
و ارتبلط می یمو. آغلز به کلر کرده است۱۳۹۳ایران، از سل  

ر آپلرات، کمک کرد مخلطبلن زیلدی بل آن آرنال رناه و اوارن
، رکننورد یننک می یننون نمننلید مومننم، در می یمننو ۱۳۹۴سننل  

.ثبت رود
ی  و عالوه بر انتشلر می    و سنریل  الی ایرانن ، آثنلر سنیامل

ر ت ویزیننون  رننلری  نیننز در ایننن کسننر و کننلر م ننر ، ماتشنن
سننرملیه اراری روی تولیننا و انتشننلر ارت ل نن . م  رننونا

.می   و سریل  نیز از دیگر معللیت الی می یمو است
پننا از کرونننل و تع ی نن  سننیاملال، اکننران آنالیننن آثننلر روز

.سیامل ا  به راملت می یمو اضلمه راه است

نماوا

ینننک سنننرویا  ررینننا ارنننترای منننی   و سنننریل  نمااااوا 
ازی راه انننا« رننرکت ایاترنتنن  رننلت »ایران  سننت کننه توسنن  

.راه است
بننل رریننا ارننترای نمننلوا م  تننوان بننه تملرننلی انننوا  مننی   و

ا املنانا می یمنو، نمنلو. سریل  الی دار   و رلری  نشسنت
راا  نیز بخش  را برای اکنران آنالینن می   انلی سنیاملی  من

.کرده است
دسننته باای متاننو  و یااسننلزی بخنند کننودی در نمننلوا از 
یم ننه تاله اننلی  اسننت کننه ایننن سننرویا بننرای را تنن  و 

.سهولت استفلده ی کلربران رود در نظر ارمته است



۷صفحه 

 بازار

بزرگ تنننرین و رنننالرته  رننناه ترین بسنننتر عرضنننه ی باااازار
اپ یکیشننن الی انارویننای اسننت و از دو سننل  پننید، پخنند 

اینن . می   و سنریل  را بنه رناملت رنود اضنلمه کنرده اسنت
. بخد از طریم اپ و وبسلیت بلزار، در دسترس است

ر می یون کلربر معل  بنل سناین مخت ن  د۴۰ ضور بید از 
بننلزار، کمننک بزرانن  بننه ررننا بخنند میتننوای ویننایوی  آن 
ی است، و بلزار تاله م  کاا میتوای  مالسنر تمنلر رده انل

.سا  ارائه کاا

ینن عرضه ی کلمال رایگلن می   و سریل ، یکن  از رنیوه الی ا
.برنا رالرته راه برای یرب مخلطبلن است

لنز

وای یک  از اپ یکیشنن الی ایرانسن  اسنت و اننوا  میتنلنز
. را ماتشر م  کاا... سیاملی ، ت ویزیون ،  وت  و

آررننیو می   اننل و سننریل  الی لاننز دارای امکلنننلت یسننت و، 
طبقه بانننای و مرتر سنننلزی اسنننت تنننل کنننلربران آن بتوانانننا 

.میتوای مورد عالقه ی رود را آسلن تر پیاا و تملرل کااا

د راملت لاز به می  ، سنریل ، موسنیق  و پلدکسنت میناو
نیسننننت و پخنننند زننننناه ی برنلمننننه الی بررنننن  رننننبکه الی 

فلوت ت ویزیون  به رک  ارت ل  ، از یم ه ویژا  الی مت
.این کسر و کلر است



۸صفحه 

تست کاربردپذیری چیست؟

ام تستت  های کاربردپتت یری توستتر کتتاربراا وا  تت  ا جتت
د کته م  شو د، آا ها م  توا ند مشکالت  را آشکار کننت

برای بر ا مته  وی ها، ررااتاا، صتااباا کستک و کتار و
ند، کستتا   کتته بتتا و  ستتای و اپلیکیشتت  آشتتنا هستتت

ت  م متو  داشت. چنداا ملموس و  ابل تصتور  یستتند
آشتتنای  ایتتاد بتتا یتت  محصتتود، م  توا تتد اساستتی 
در رراااا، کارشناساا مارکتینگ و مدیراا محصتود را

ه آا ها برابر مشکالت کاربردپ یری کم کند و ما ع توج
.به ای  مشکالت شود

مشتتاهدی ی کتتتاربراا در اتتاد استتتتفادی اا و  ستتتای  و 
تتا اپلیکیش  و بررس  عملکرد آا ها، رای  موثری است

:درک کنید آیا کاربراا شما

ا متوجتته م  شتتو د کتته و  ستتای یتتا اپلیکیشتت  شتتم-
چطور کار م  کند و گیج  م  شو د؟

ام م  توا ند کارهای اصل  را کته در  رتر داشتتند ا جت-
دهند؟

 د؟با مشکالت و باگ های کاربردپ یری مواجه م  شو -
بتا مشتتکالت دی تتری کتته تتا بتته اتتاد  دیدی ایتتد مواجتته-

م  شو د؟
…و



۹صفحه 

و بتترفالب بتتاور عمتتوم ، تستت کاربردپتت یری پره ینتته
دارد و پیچیدی  یس،  یاا به صرب بر امه ری ی ایتاد  ت

.مختص به پروژی های ویژی و ب رگ  یس
روی صرب ه ینه ی ایاد و ا جام تس کاربردپ یری بتر

کتتاربراا در مایتتاس ایتتاد، م متتو  منجتتر بتته هتتدر رفتت 
تتایج منابع م  شتود ایترا ت تداد کتاربراا بیشتتر، تنهتا  
دی تکتتراری و مشتتابه را بیشتتتر م  کنتتد و یافتتته ی جدیتت

.ایجاد  خواهد کرد
همتاا رور کته در جتدود ایتر مت  بینیم، بهتتری   تتایج

ا جتام تس کاربردپ یری ی  محصود، با پتنج کتاربر و
:تس های متناو  و کوچ  به دس م  آید

کاربر؟۵چرا فقط 

 لسوا  ورم  گروپاستا دارد جها   ت داد کاربراا کاربردپ یری، منبع 

https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/


۱۰صفحه 

ه بترای برای ای  تس، به سناریوی  ااتیاج داشتیم ک
. هر چهار اپلیکیش  ثاب باشد

تجوی  اطه مشترک تمام ای  اپلیکیش  ها، امکاا جس
فتتتیلم و ستتتریاد، افتتت ودا بتتته دیستتت عال ه منتتتدی ها و 

. تماشای آ الی  آا اس
بتتااار دارای امکتتاا جستتتجوی افتصاصتت  در ستتروی 
ویتتتدیو  یستتت و فیلم هتتتا و ستتتریاد ها را  م  تتتتواا بتتتا 
. استتتتفادی اا دستتتته بندی و مرتک ستتتاای ا تختتتا  کتتترد
ریتد همچنی  برای تماشای فتیلم و ستریاد  یتاای بته ف

. اشتراک  یس
ته بته مسیرها و فرآیند ا تخا  فتیلم در  متاوا  یت  بست
 بندی، ای  که کاربر اا جستجو استفادی کند یتا اا دستته

یت  در ج ییات  تایج تست  متاوا، بته ا. متفاوت اس
. مسئله بیشتر پردافته شدی اس

ف در  های با بررس  شباه ها و تفاوت ها، ای  وظای
:برای کاربراا در  رر گرفته شد

:وظایف اصل  کاربراا
اجستجو و ا تخا  فیلم بر اساس ژا ر و رتبه ی آ-
جستجوی فیلم بر اساس  ام باای ر-
ال ه اضافه کردا فیلم ا تخا  شدی به دیس مورد ع-

جه بررس  مجدد و تصمیم گیری
ا ب فیلم اا دیس مورد عال ه-
بررستتت   حتتتوی فریتتتد اشتتتتراک بتتترای تماشتتتای فتتتیلم -

ا تخا  شدی

سناریوها و وظایف



۱۱صفحه 

:سناریوی کلی که در اختیار کاربران قرار گرفت

:سواالت پیش از شروع تست
تفادی آیا تاکنوا اا ای  اپلیکیش  یتا مشتابه آا است•

.کردی اید؟ اگر بله  ام ببرید

:سناریو و وظایف
هتا فرض کنیتد یت  آفتر هفتته امستتا  ، در فا ته تن -

هستتتید و م  فواهیتتد و تت فتتود را بتتا دیتتدا فتتیلم 
امتیاا را ی  فیلم ترسناک که با تری . سپری کنید

.گرفته اس برای تماشا ا تخا  کنید
ایتت  فتتیلم را بتترای مشتتاهدی ی ب تتدی در دیستت متتورد-

.عال ه ذفیری کنید
یلم با تصمیم م  گیرید پ اا فیلم ترسناک، ی  ف-

فود فیلم مورد عال ه ی. ببینید« تام هنک»اضور 
.را پیدا کردی و آا را هم ذفیری کنید

ه ایتت  ستتناریو داستتتا   را بتترای کتتاربر گفتتته استت کتت
ااتمتتا  و تتو  آا در ا تتدگ  روامتتری بتترای کستت  کتته بتته 

در. د بتتاد تماشتتای فتتیلم یتتا ستتریاد استت، ایتتاد استت
ظتایف  تیجه م  توا د فضای ذهن  کاربر را برای ا جام و

همچنی  تام هنک بته ایت  ددیتل ا تختا . آمادی کند
دی شدی اس کته تایتک کتردا  تامش بترای کتاربر پیچیت
  ها  یستت و فیلمتت  بتتا بتتاای او در تمتتام ایتت  اپلیکیشتت

.وجود دارد

:سپ ای  وظایف اا کاربر فواسته شد

فیلم هتتتای  کتتته ذفیتتتری کردی ایتتتد را کجتتتا م  توا یتتتد -
مشاهدی کنید؟ یک  اا آا هتا را بته ا تختا  فودتتاا

.ا ب کنید



۱۲صفحه 

بتتترای استتتتفادی اا امکا تتتات ایتتت  اپلیکیشتتت  بایتتتد-
چتته گ ینتته های  بتترای فریتتد . اشتتتراک تهیتته کنیتتد

(به ج  بااار که رای اا اس)دارید؟ 

:سواالت پس از انجام تست

اگتتر کستت  اا اررافیتتاا شتتما عال ه منتتد بتته تماشتتای•
 رفت  فیلم و سریاد باشد، ای  اپلیکیشت  را بته او م

م  کنید؟ چرا؟

توجه

ی چنتتد عامتتل م  توا تتد بتتر روی  تتتایج تستت های کاربردپتت یر
:تاثیرگ ار باشد

ه گروی تسترهای ا تخا  شدی،  ماینتدی ی تمتام افترادی کت•
یدا اا آا محصود استفادی م  کننتد،  یستتند و بترای رست
روی هتای به  تایج د یق تر  ام اس که ی  سناریو را با گ

.مختلف ا جام داد
وی فطای ا سا   و برداش های اشتبای ممک  است بتر ر•

چی  کیفیتت باافوردهتتا و  تیجتته ی کلتت  تستت تتتاثیری  تتا
.گ اشته باشد

رای در ای  گ ارش به باگ ها و مشکالت  اشاری شتدی کته بت•
دی کاربراا بیشتری ایجاد شدی، و تتا جتای ممکت  بته متوار 
.که تنها برای ی  کاربر پیش آمدی، اشاری ای  شدی اس

ت اا ، به صور تستادیتمام تس ها، با استفادی اا پلتفرم 
.و بر روی کاربراا تستادی ا جام شدی اس(Remote)رای دور 

https://testady.com/?utm_source=FallVODReportpdf&utm_medium=vodreportfp&utm_campaign=FallVODReport&utm_content=fallpdftohomepage


تجربه ی کلی



۱۴صفحه 

ا سا ستتور، ددیتتل عمتتدی ی بیتتاا شتتدی توستتر کتتاربرا•
بتترای پیشتتنهاد  تتدادا ایتت  ستتروی ها بتته دی تتراا

ا و اا سوی دی ر، تنو  و دوبلته بتودا فیلم هت. اس
ستتتریاد های فتتتارج ، اا  رتتتر کتتتاربراا بتتترای ریتتتف 

. مخارباا میا ساد مثب اس

اکثتتر کتتاربراا بتترای ذفیری ستتاای و اتت ب فتتیلم در •
 ها، با بخش دیس عال ه مندی های تمام اپلیکیش 

.مشکل مواجه شد د

بتته  رتتر م  رستتد کستتا   کتته کتتاربر همیشتت   ایتت •
 های اپلیکیشتت  ها  یستتتند، در صتتورت وجتتود بستتته

. متنو  تر، بته فریتد اشتتراک وسوسته فواهنتد شتد
مخصوصتتتا بستتتته های  بتتتا متتتدت امتتتاا کوتتتتای تر و 
ه ینه ی کمتر که اا دحاظ ا تصتادی بترای آا هتا بته

.صرفه باشد

تم امکاا جستجوی ستریع، عملکترد مناستک اد توری•
رفته  مایش  تایج جستجو و امکاا جستجوی پیشت

اا در ، تاثیرگتت ارتری  د یتتل رضتتای کتتاربر (فیلتتتر)
مرالتته ی تصتتمیم گیری و ا تختتا  استتتفادی اا ایتت 
ستتروی ها هستتتند  تتتا اتتدی کتته اگتتر کتتارکرد ایتت  

اربراا بخش های اپلیکیش  مشکل ساا باشد، اکثر ک
تند ااضر به پیشنهاد یا استفادی مجتدد اا آا  یست
ل یتتا دستت کم بتترای ا تختتا  فتتیلم و ستتریاد اا گوگتت
 ها استتتفادی کتتردی و ستتپ ستترال ایتت  اپلیکیشتت 

.فواهند آمد

یافته های کلی



۱۵صفحه 

انجام تمام وظایف خواسته شده

٪۲۰وفیلیم

 ماوا

٪۸۰بااار

٪۱۰۰دن 

مواجهه با مشکالت غیر منتظره

۶۰٪

۱۰۰٪

۱۰۰٪

وفیلیم

 ماوا

بااار

٪۴۰دن 

۴۰٪



۱۶صفحه 

درک نحوه ی کار با اپلیکیشن

٪۱۰۰وفیلیم

٪۱۰۰ ماوا

٪۸۰بااار

٪۱۰۰دن 

رضایت کلی و پیشنهاد به دیگران

۶۰٪

۸۰٪

۴۰٪

۶۰٪

وفیلیم

 ماوا

بااار

دن 



نتایج تست ها



نتایج تست فیلیمو



۱۹صفحه 

شرکت کنندگان

شماره
کاربر

جنسیت و بازه 
سنی

سطح استفاده از 
اینترنت

استفاده از 
اپلیکیشن های مشابه

پیشنهاد به
دیگران

وظایف
انجام شده

۱

۲

متوسر
۴۵

آیو

-جستجوی باای ر
اف ودا و ا ب 
عال ه مندی ا جام 

 شد

۲۰٪

کاربران توانستند تمام وظایف 

خواسته شده را انجام دهند

۶۰٪

کاربران هنگام کار با اپلیکیشن دچار

مشکالت غیرمنتظره شدند

۱۰۰٪

کاربران متوجه نحوه کار اپلیکیشن 

شدند

ت کاربران نسبت به تجربه کلی رضای

داشته و آن را توصیه می کنند

کاربر
فیلیمو

۳

۴

۵

۲۵

۲۱

۲۳

۳۵

متوسر

متوسر

متوسر

ارفه ای

 ماوا

تلویبیوا و بااار

-

 ماوا

جستجوی باای ر 
ا جام  شد

جستجوی باای ر 
ا جام  شد

جستجوی باای ر 
ا جام  شد

کامل

.گوگل پلی انجام شده است4.5.3تست فیلمیو بر روی نسخه ی 

۶۰٪



۲۰صفحه 

.تنوعبسیارزیادفیلمهاوسریالها
. مقایسهگزینههایخریداشتراکشبهسادگیقابلانجاماست
. افزودنبهلیستعالقهمندیهاشسادهودردسترساست

قامکااانورودبااارماازییبااارمصاارفباارایورودبااهاپلیکیشاانازطریاا
.شمارههمراه

شبارایکااربران((Dark or Light Modeامکانانتخایرنگپنزمینه
.بسیارخوشاینداست

مثبت

بتتتتته مخارتتتتتک ستتتتت  با تر و فتتتتتا وادی 
پیشتتتتنهاد متتتت  دم، چتتتتوا صتتتتحنه های 
غیرافال   ا ب شدی و دوبله اس

.و راا  م  تو   ببین 
(۲کاربر )

آنشومسایردسترسایباه( عالقهمندیها)یافتنبخشنشانشدهها
.برایب،ضیکاربرانپیچیدهبود

همهیکاربرانشقسمتدستهبندیراپنازآزمونوخطامشاهدهو
. بودشناساییکردندشوآیکونبهکاررفتهبرایشانقابلحدسن

همهیکاربراندرفرآیندحذففیلمهااینشاانشادهدچاارساردرگمی
.شدند

واجااهب،ضاایکاااربرانهن ااامثبتنااامباااخطااایاتصااالبااهاینترنااتم
.میشدندوسپنبایدتماممراحلرامجدداطیمیکردند

منفی

  ا ا م  میخوام برم به  شاا شدی ها، ایت
. اش اذی م  کنه«اشتراک  دارید»
(۳کاربر )



باگ ها و مشکالت

ب  تام یتا ورود به فیلیمو، با تایید شماری تلف  و بدوا اجبتار بته ث-
 متایش« ب تدا»ای  امکتاا بتا گ ینته ی . وارد کردا رم ، ممک  اس

ت  اما کاربراا به ددیل رراا   امناسک و تمای   داشت. دادی م  شود
. دکمه اا پ  امینه ، آا را مشاهدی  م  کنند

 ستتاا فرآینتد اتت ب فیلم هتای  شاا شتتدی بتترای تمتام کتتاربراا مشکل-
 تته ب ضتت  کتتاربراا بتترای اتت ب  شاا شتتدی ها، بتته پروفایتتل مراج . بتتود

. م  کرد د

کتتاربر بتترای مشتتاهدی ی آفتتری  فیلم هتتای  شاا شتتدی، بایتتد اتمتتا -
.دیس را به روا رسا   کند

بتترای کتتاربراا واضتت   بتتود و بتترای« پرداف هتتا»و « فریتتد»تفتتاوت -
. فرید اشتراک ابتدا وارد  سم پرداف ها م  شد د

ل  محل  رار گیری امتیاا کاربراا به فیلم ها، اا مجموعه ارالعات ک-
. فیلم فاصله دارد و باعث کمتر دیدی شدا آا م  شود

رای منطتتق ترتیتتک  متتایش  تتتایج جستتتجو بتتر استتاس فیلتر هتتا بتت-
رتیتک کاربراا واض   یس و اکثتر کتاربراا متوجته  م  شتو د کته ت

. مایش فیلم ها اا راس به چک اس یا برعک

، (متتثال تتتام هتتنک)هن تتام جستتتجوی  تتام یتت  بتتاای ر فتتارج  -
وبلتور در فیلم های  که باای ر مورد  رر  اش  ما ند تهیه کنندی یتا د

.آا ها داشته اس، با تر اا سایر فیلم ها  مایش دادی م  شود

ود، امتیاا فیلم  ها در صفحه ی  تتایج جستتجو  متایش دادی  م  شت-
براا در  تیجتته ماایستته و ا تختتا  فتتیلم بتتر استتاس امتیتتاا بتترای کتتار

. مشکل اس

اعتث ، ب«عتدم اشتتراک»(  وتیفیکیشت ) حوی و جای  مایش پیتام -
.دیدی  شدا گ ینه های موجود در صفحه اس

۲۱صفحه 



پیشنهادها

د کته ، بته گو ته ای باشت«اشتتراک  داریتد»بهتر اس  مایش پیتام -
اماا باعث پنهاا شدا  سم های  رار گرفته در ایر آا  شود و یا

. مایش آا کوتای تر شود

د بتترای تصتتمیم گیری در متتور « امتیتتاا فتتیلم»بتتا توجتته بتته اهمیتت -
ایج ا تخا  فیلم و ستریاد، بهتتر است ایت  ارالعتات در صتفحه  تت
تیجته جستجو هم  مایش دادی شو د تا کتاربر بتوا تد ستریع تر بته  

.برسد

ایج بهتر اس هن تام  متایش  تیجته جستتجو، منطتق چیتنش  تت-
اس متثال  متایش بتر است. برای کاربر واض  بتودی و بته او گفتته شتود
…جدیدتری ، م روب تری ، محبو  تری  و

شدی به صورت فودکار آپدی«  شاا شدی ها»بهتر اس صفحه ی  -
. و  یاا به به روا رسا   توسر کاربر  باشد

وارد امکاا فیلتر یتا مرتک ستاای بتر استاس ستاد تودیتد، یکت  اا مت-
یت  اهمیت ا. مهم برای کاربراا هن ام ا تخا  فیلم و سریاد اس

ستاای موضو  اما   اف ایش م  یابد که ی  فتیلم در چنتد  وبت باا 
شتتدی یتتا کتتاربر بخواهتتد بتته فیلم هتتای یتت  دهتته مشتتخص اا یتت  

بته د بتاد کارگرداا یا باای ر دسترس  داشته باشد  یا مثل اکثر ما،
.فیلم  و سریاد های جدیدی باشد که  دیدی اس

بته به  رر م  رسد رراا  آیکوا هتای فیلتتر و دستته بندی   دیت -
بتتا متتدد های ذهنتت  کتتاربراا  یستت و  یتتاا بتته اصتتالر دارد تتتا بیشتتتر

.ا ترارات کاربراا تطبیق پیدا کردی و  ابل ادس ادا باشد

یتتد دچتتار ترد« بتتا تری  امتیتتاا»ب ضتت  کتتاربراا بتترای درک مفهتتوم -
بتا . م  شد د که ای  امتیاا اا سوی چه کسا   محاسبه شدی اس

.بهبود مت  م  تواا ای  مشکل را برررب کرد

۲۲صفحه 



نتایج تست نماوا



۲۴صفحه 

شرکت کنندگان

شماره
کاربر

جنسیت و بازه 
سنی

سطح استفاده از 
اینترنت

استفاده از 
اپلیکیشن های مشابه

پیشنهاد به
دیگران

وظایف
انجام شده

۱

۲

متوسر
۲۳

کاملفیلیمو

کاربران توانستند تمام وظایف 

خواسته شده را انجام دهند

۱۰۰٪

کاربران هنگام کار با اپلیکیشن دچار

مشکالت غیرمنتظره شدند

۱۰۰٪

کاربران متوجه نحوه کار اپلیکیشن 

شدند

۸۰٪

ت کاربران نسبت به تجربه کلی رضای

داشته و آن را توصیه می کنند

کاربر
نماوا

۳

۴

۵

۳۴

۲۴

۲۳

۲۳

ارفه ای

متوسر

متوسر

ارفه ای

فیلم گردی، دن ، 
فیلیمو

-

فیلیمو

-

کامل

با تری  امتیاا 
ا جام  شد

.گوگل پلی انجام شده است2.0.4تست نماوا بر روی نسخه ی 

۴۰٪

با تری  امتیاا 
ا جام  شد

با تری  امتیاا 
ا جام  شد



۲۵صفحه 

.دستهبندیهادرهمهبخشهایاپلیکیشندردسترساست
جزئیااااتوتو ااایحاتفیلمهاااابااارایکااااربرانر اااایتبخشاسااات؛

.یرانیمخصوراتنوعتصاویرفیلمخارجیوپیشنمایشفیلمهایا
.استفادهازنوارجستجوبرایاکثرکاربرانسادهبود

اربرانباهکا... تفکییودستهبندیمحتواباهفایلمشساریالشکاودکو
.برایانتخایسریرکمیمیکند

نازراافحهاراالیاپلیکیشاا« لیسااتماان»فیلمهاااییخیاارهشاادهدر
.قابلدسترسیاست

مثبت

هتتم شتتکیل و کتتاربر پستتندی هتتم کتتار باهتتاش 
و رااته، فیل  گ ینه ی عجیک و غریک  داری

به  ررم هر فردی بتا هتر ستطح  اا ارالعتات 
.کامپیوتری م  تو ه ااش استفادی کنه

(۲کاربر )

امکااانفیلتاارنتااایجتنهااادربخااشجسااتجووجااودداردودرقساامت
.ستدستهبندیهاامکانفیلتریامرتکسازیدراختیارکاربراننی

یبااهنظاارمیرساادال ااویتگگااذاریفیلمهاااباارایکاااربرایراناایطراحاا
زنشاادهومنجااربااهنمااایشنتااایجغیرمنتظاارهوغیرمنطقاایپاانا

.جستجومیشود
.گزینهورودبدونثبتنامبرایکاربرانوا حنیست

طبااکااربرانتارجیحمیدهنادفقا. فرمثبتناامبسایارطاو نیاسات
.شمارهموبایلواردشوند

بارایاطالعاتکافیدررابطهبانحوهمحاسبهحجاممصارفیاینترنات
.خریداشتراکوجودندارد

بارایساریالباهمایالدیباودهو/ت،یینباازهزماانیساالتولیادفایلم
.فیلمهایایرانیکاربردینیست

منفی

وای دی ه  تام فتا وادگ  متا رو بترای چت  
م  فواد؟

(۴کاربر )



باگ ها و مشکالت

گ گ اری با توجه به  تایج جستجو و فیلترها، به  رر م  رسد مدد ت-
.و دسته بندی فیلم ها برای کاربر ایرا   مناسک  یس

خص منطق ترتیک  مایش فیلم ها در دسته بندی های موضوع  مش-
ا عامتل آیا فیلم ها بر اساس امتیاا، محبوبی، ساد ساف ی.  یس

دی ری مرتک شدی ا د؟

اس  فیلم های مشابه پیشنهاد دادی شدی اا  رر کاربراا غیرمنطا -
مشتترک مثال در صفحه ی ی  فیلم ترسناک، فیلم کمدی ای با بتاای ر

.به عنواا فیلم مشابه پیشنهاد م  شود

خیص ثب  ام گیج کننتدی است و کتاربراا را بترای تشت/صفحه  ورود-
ورود ب ضت  کتاربراا بته جتای صتفحه.  دم ب دی به اشتبای م  ا تدااد

، ارالعتتات فتتود را در صتتفحه ثب  تتام وارد کرد تتد و پتت اا ( گتتی )
.گرفت  فطا متوجه مسیر اشتبای شد د

بتترای کتتاربر واضتت   یستت و متوجتته « دیستت متت »مفهتتوم عبتتارت -
 م  شتتود کتته فیلم هتتای ا تختتا  شتتدی در آا بختتش  تترار دار تتد  اکثتتر

.شد د« اسا  م »کاربراا ابتدا وارد 

.محل  رار گیری فیلم های مشابه، در دسترس و دید کاربر  یس-

رای ورود در فرم ثب  ام، کیبورد روی فیلد ها را پوشا دی و کاربراا را ب-
.ارالعات با مشکل مواجه م  کند

صتحی  استفادی اا فیلتر در هن ام جستجو، منجر به  مایش  تتایج-
، فیلم هتای 2020تتا 2019مثال با فیلتتر ستاد ستاف بتی  .  م  شود

.ساد های دی ر  ی   مایش دادی م  شو د

خا  اا ا ت( فیلم یا سریاد)جدا بودا بخش های ا تخا   و  محتوا -
.فیلترها، کاربراا را به شدت گیج م  کند

۲۶صفحه 



پیشنهادها

کت، در صفحه ی مشخصات فیلم، کاربراا تو ع دار تد بتا فشتردا ع-
کته بته  رتر م  رستد. فیلم یا پیش  مایش آا شرو  بته پختش کنتد

.وداضافه شدا ای  امکاا م  توا د باعث بهبود تجربه کاربر ش

ج بتته بهتتتر استت در  متتایش  تیجتته جستتتجو، ترتیتتک  متتایش  تتتای-
اا تر گو ه ای باشد کته دسترست  کتاربر بته گ ینته متورد  رترش را آست

. ی باشدمشخص بودا منطق  مایش  تایج م  توا د کم  کنند. کند
…مثال  مایش بر اساس جدیدتری ، م روب تری ، محبو  تری  و

ا دسترس  بهتر اس فرآیند ورود کاربر به اپلیکیش  سادی تر شود ت-
.به ارالعات و فدمات سریع تر شود

رای آیکوا استفادی شتدی بترای افت ودا بته دیست عال ه منتدی ها، بت-
اربر کاربراا واض   یس و بهتر اا آیکوا های  کته بته متدد ذهنت  کت

.  دی  تر هستند استفادی شود

اربراا به عبتارت  واضت  تر م  توا تد بته کت« دیس م »تغییر عبارت -
.برای سریع تر یافت  دیس عال ه مندی ها کم  کند

یتتد، امکتتاا فیلتتتر کتتردا بتتر استتاس امتیتتاا و ت یتتی  بتتاای ی ستتاد تود-
دی اا فیلتتر م  توا د فرآیند ا تخا  را برای کاربرا   که مایل به استفا

.هستند سادی کند

   یت  بهتر اس برای فیلم و ستریاد های ایرا ت ، فیلتتر ستاد شمست-
.اف ودی شود

۲۷صفحه 



نتایج تست بازار



۲۹صفحه 

شرکت کنندگان

شماره
کاربر

جنسیت و بازه 
سنی

سطح استفاده از 
اینترنت

استفاده از 
اپلیکیشن های مشابه

پیشنهاد به
دیگران

وظایف
انجام شده

۱

۲

ارفه ای
۴۰-۳۰

کامل-

۸۰٪

کاربران توانستند تمام وظایف 

خواسته شده را انجام دهند

۱۰۰٪

کاربران هنگام کار با اپلیکیشن دچار

مشکالت غیرمنتظره شدند

۸۰٪

کاربران متوجه نحوه کار اپلیکیشن 

شدند

۴۰٪

ت کاربران نسبت به تجربه کلی رضای

داشته و آن را توصیه می کنند

کاربر
بازار

۳

۴

۵

۲۴

۲۵

۲۵

۳۲

متوسر

متوسر

متوسر

متوسر

-

دن  و آیو

-

وبسای  ماوا

کامل

کامل

اف ودا به دیس 
عال ه  مندی ها 
ا جام  شد

کامل

!تست بازار بر روی بازار انجام شده است



۳۰صفحه 

راباه( هاعالقهمندی)اکثرکاربرانشا افهکردنفیلمبهلیستتماشا
.راحتیانجامدادند

مثبت

اگتته بهتتتر بشتته فیلتت  فوبتته کتته همتته چ  
.داری، اا همی  همیشه استفادی م  کنم

(۲کاربر )

امکاااانیبااارایجساااتجویپیشااارفتهومرتکساااازیوجاااودناااداردو
.دستهبندیهایپیشفرضشکارآمدنیستند

پیادارفحهنتاایججساتجوبسایارشالوتاساتواکثارکااربرانبارای
.کردنبخشویدیوشدچارمشکلشدند

یجکااییال وریتمجستجوونمایشبراساسکارگردانیابازی رشنتاا
.زیادیبهکاربرنشانمیدهدوبرایکاربرانآزاردهندهاست

.دندهمهکاربرانبرایحذففیلمازلیستتماشابامشکلروبروش

منفی

ا ا متتت  چتتته جوری بایتتتد پیتتتدا کتتتنم؟ تتتتو 
ا ویتتد؟و؟ برتتترینش رو چتته جوری بایتتد پیتتد
کتتنم؟ ایتت  فیلتتتر  تتداری؟ یتتا ای  کتته اینتتا

فودشوا برترا کال؟ 
(۵کاربر )



باگ ها و مشکالت

نای در صفحه اصل ، در ذه  کاربراا م « ویدیو»استفادی اا کلمه ی -
.دسترس  به فیلم و سریاد را ایجاد  م  کرد

دیست به  رر م  رسد و ت  اینتر  کاربراا ض یف اس،  سم-
 ایتت  مستتئله  یتتاا بتته تستت. تماشتتا برایشتتاا  متتایش دادی  م  شتتود

.بیشتر دارد

دت وجتتود  داشتتت  فیلتتتر و دستتته بندی رضتتای کتتاربراا را بتته شتت-
کتتاهش دادی بتتود و بتترای ا تختتا  فیلم هتتای متتورد  رتتر فتتود، دچتتار 

.مشکالت ایادی شد د

بتترای کتتاربراا مشتتخص  یستت و« دیستت تماشتتا»مفهتتوم عبتتارت -
بستتیاری اا افتتراد بتترای یتتافت  بخشتت  کتته فیلم هتتا را در آا ذفیتتتری 

.مراج ه کرد د« بااار م »کردی ا د، به 

  دهد و اد وریتم جستجوی اپلیکیش   تایج کاذ  ایادی  مایش م-
اربراا ای  موضو  باعث تجربه کاربری  افوشایند، فصوصا در میاا ک

.متوسر و مبتدی م  شود

پیشنهادها

یتا اضافه شدا امکاا جستجو مخصتو   ستم فتیلم و ستریاد و-
.دسته بندی مشخص تر در عبارات پیشنهادی و  تایج جستجو

اذ  در بهبود فرآیند و اد وریتم جستجو و کاهش  متایش  تتایج کت-
. تایج

ای و مرتک ستتا( جستتتجوی پیشتترفته)اضتتافه شتتدا امکتتاا فیلتتتر -
ی بر اساس ارالعات م مود در سروی های مشابه ا تختا  و تماشتا

.فیلم و سریاد

.بهبود جا مای  دسته بندی های موضوع  در صفحات-

۳۱صفحه 



نتایج تست لنز



۳۳صفحه 

شرکت کنندگان

شماره
کاربر

جنسیت و بازه 
سنی

سطح استفاده از 
اینترنت

استفاده از 
اپلیکیشن های مشابه

پیشنهاد به
دیگران

وظایف
انجام شده

۱

۲

متوسر
۳۸

کامل-

۱۰۰٪

کاربران توانستند تمام وظایف 

خواسته شده را انجام دهند

کاربران هنگام کار با اپلیکیشن دچار

مشکالت غیرمنتظره شدند

۸۰٪

کاربران متوجه نحوه کار اپلیکیشن 

شدند

۶۰٪

ت کاربران نسبت به تجربه کلی رضای

داشته و آن را توصیه می کنند

کاربر
لنز

۳

۴

۵

۲۶

۲۶

۲۷

۲۱

متوسر

ارفه ای

متوسر

متوسر

-

فیلمیو،  ماوا

فیلمیو،  ماوا

آیو

کامل

کامل

کامل

کامل

.گوگل پلی انجام شده است4.4.0تست لنز بر روی نسخه ی  

۴۰٪



۳۴صفحه 

راننحوهقرارگیاریونماایشدساتهبندیمو اوعیشبارایهماهیکاارب
.قابلدرکبود

اممقایسااهگزینااههایمختلاافخریااداشااتراکشبااهسااادگیقاباالانجاا
. است

مثبت

هتتم میشتته بتترای تلوی یتتوا. بر امتته جام یتته
ااش استفادی کرد، هم فیلم های روا د یا

.رو داری
(۲کاربر )

ثانیااهباارایساااختهشاادنحسااای۳۰پاانازثبتنااامشکاااربرانبایااد
.کاربریمنتظربمانند

.دنداکثرکاربرانبراییافتنجاینوارجستجوبامشکلمواجهش
خواهمدیدب،دتر»بهدلیلشلوغیرفحهشکاربرانبراییافتنلیست

. زمانزیادیررفکردند« یاشنید
دوامکااانفیلتاارکااردنفاایلمیاااسااریالبااهشااکلجداگانااهوجااودناادار

.نتایجبهشکلتفکیینشدهنمایشدادهمیشوند
کاهامتیازفیلمهااعتمادکاربرانراجلکنمیکنادشزیارات،ادادافارادی

.اینامتیازهاراثبتکردهاندمشخ نیست

منفی

بهتتتتر  یستتت بتتترم فیلیمتتتو کتتته تنتتتوعش
بیشتری رو ا تخا  کنم و پود رو برای

اوا بدم؟
(۵کاربر )



باگ ها و مشکالت

ج ؟یتتات  متتایش دادی شتتدی در صتتفحه فیلتتتر ایتتاد استت و باعتتث -
.رو    شدا بررس  ای   سم توسر کاربر م  شود

ر بترای ا تخا  های ف ل  موجود در فیلترها کاف   یستتند و بته کتارب-
.سیدا به گ ینه ی مورد  رر کم  ایادی  م  کنند

.ب ض  کاربراا، متوجه اسکرود افا  دسته بندی ها  شد د-
ل برای ا ب اا دیس مورد عال ه، م  تتواا اا گ ینته ای کته بته شتک-

اا سه  اطه کنار کارت محصود وجود دارد استفادی کرد، اما ایت  امکت
.برای کاربراا واض   یس

رای شلوغ  صفحه پروفایتل و ت تدد ارالعتات، باعتث م  شتود کتاربر بت
.پیدا کردا بخش مورد  رر با سخت  روبرو شود

مک  به گ ینه مرتک ساای بر اساس اروب ادفبای فارس  در  تایج، ک-
.کاربر  م  کند و چنداا کارآمد  یس

ستتتاد ستتتاف فتتتیلم در فیلترهتتتا شمستتت  استتت، و بتتترای ا تختتتا  -
.فیلم های فارج  کم  کنندی  یس

پیشنهادها

. حوی  مایش فیلترها ااتیاج به رراا  مجدد دارد-
هبود و  حوی  مایش کارت های  که اسکرود افا  م  شو د،  یاامند ب -

.  دی  شدا به مدد ذهن  کاربراا اس
ود و اا پروفایل فتارج شت« فرید اشتراک»به  رر م  رسد بهتر اس -

.یا رراا  صفحه ی پروفایل بهبود یابد
راا بترای ب ضت  کتارب« مرتک ستاای»و « فیلتتر»جدا بودا بخش های -

تست برای  تیجه گیری در مورد بهبود آا،  یتاا بته. گیج کنندی اس
.بیشتر وجود دارد

ای کوتتای  به  رر م  رسد کاربراا تمایل دار د بتوا ند ابتدا اشتتراک ه-
و کم ه ینتتته تری تهیتتته کننتتتد تتتتا در متتتورد استتتتفادی ی بلندمتتتدت اا 

  م  توا تد وجود چنی  بستته های اشتتراک . اپلیکیش  تصمیم ب یر د
.ا باد کاربراا به فرید اا دن  را اف ایش دهد

۳۵صفحه 



درباره ی تستادی

ردپاذیریتستادیاولینپلتفرمکاامالآنالیانتساتهایکارب
درایااراناسااتکااهراااحبانکسااکوکارهااایآنالیاانرابااه

کساکوکارهاامیتواننادطای. کاربرانواق،ایورالمیکناد
چنااادمرحلاااهساااادهشوبساااایتواپلیکیشااانخاااودرابااارروی

کنتیجااهایاانتسااتهادرقالاا. کاااربرانواق،اایتسااتکننااد
ویاادئوهایکوتاااهوتحلیلهااایتخصصاایدراختیااارآنهااا

.گذاشتهمیشود
کاربرانعادینیزمیتوانناددراوقااتفراغاتخاودبااانجاام
دتسااتهایکوتاااهحااداکثربیسااتدقیقااهایشهاامبااهبهبااو

.کسکوکارهاکمیکنندوهمدرآمدداشتهباشند

سایر گزارش های تستادی 

پشت قفسه های فروشگاه های آنالین چه خبر است؟
:مطاد ه کاربردپ یری چهار فروش ای ب رگ ایراا
دیجیکا ، اسنک مارک، مدیسه و ُاکا 

از کارشناسی تا چانه زنی
:مطاد ه کاربردپ یری بااار آ الی  م امالت فودروی ایراا

دیوار، شیپور، باما و همرای مکا ی 

دریاف مستایم گ ارش
۴۳: مگ ت داد صفحات۶: اجم

دریاف مستایم گ ارش
۳۸: مگ ت داد صفحات۹: اجم
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تستر شوید
انوبسایت یا اپلیکیشن ت

را تست کنید

از تست های بیست 
دقیقه ای کسب درآمد کنید

فیلیمو

استدیو بازی سازی 
مدریک

اسنپ فود اسنپ مارکت سوپر اپ

(آپ)آسان پرداخت 

آپارات

پرداخت الکترونیک 
سداد

سیگنال استدیو بازی سازی 
کاریزما

کوئیز آف کینگز

ایوند

برخی مشتریان ما

اسنپ تریپ

تربشیپور فروشگاه اینترنتی 
باسالمزودل

سالم سینما

(ست)سیمرغ تجارت همراه کارت
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۲شواحد۱۶تهرانشسهروردیشمالیشکوچهفیروزهشپالک

۰۲۱۸۸۵۰۷۳۰۸info@testady.com

!یداز دیدگاه مشتریان ببین
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