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نمونه بازخورد کاربران

گ دنبال چیزی می گردم که بشه پارکین
این قسمتی نداره که . رو اضافه کرد

بخوام. پارکینگ رو بهش اضافه کنم
.دونه دونه باز کنم هم سخت می شه

این زده بدون آسانسور و 
پارکینگ، چطوری اومده تو 

.عجیبه؟ پارکینگ دارلیست 

برای عکسحداقلییهباید حقیقتا
آدم. جوریهیهخیلی بی عکس. باشه

که عکس نداره آگهی ایبه اون 
.نمی کنهاعتماد 

این هماهنگی بازدید از 
.جالبهملک خیلی 

هاشذخیره شده  
.نمی فهممکجاست؟ 



درباره ی این گزارش

یسن  در این گزارش، تیم تستادی با انجام یک سناارییی یسسنات ت
.ستکاربرات عادی، میزات کاربردپذیری اپلیسیشن ها را ساجیده  ا

بنر ( Remote)این تست ها کن  ب  ونیرک کنامن یننینن   اه راه د ر 
ر ی کننناربرانا بنننا  ییگا هنننای م تلننن    اه سراسنننر اینننرات انجنننام 

ه   در شده اند، تیسن  مت صصنین تسنتادی بررسنا   ارهینابا شند
.قالب این گزارش ماتشر شده است

کلنا اینن تیقینر در لند ر هینر قابند مشناهده اسنت   یافت  های
ثبنت ر ند انجام تست، مش صاک کاربرات شرکت کااده   نسناک م

.  مافا هر اپلیسیشن با لزییاک در ادام  یمده است

۲وفی  
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درباره ی
اپلیکیشن ها



کیلید

اجرراره یثبررت آگهی هررای فرررو ، رهرر  و پلتفرررمکیلیددد
برررا اسرررتفاده  از می تواننررردکیلیررردکررراربران . امرررالک اسرررت

، ملررم مررورددسررته بندی هامتنرروع از فیلترهررا و مجموعرره ای
ده از بررا اسررتفاکیلیررد. نظررر خررود را جسررتجو و انتخرراب کننررد

، اطالعاتی در مرورد قیمت گرذاری امرالک داده محوررو  های
قیمررت منرراطق میانگی  هررایتررا می دهرردبرره کرراربران ارا رره 

حرردود قیمررت براسرراسیشررنهادپ.مختلررر را مشرراهده کننررد
.استکیلیدویژه ینیز از امکانات کدپستی

ان و در فاز نخست، تمرکز تیم کیلیرد برر امرالک حروزه ی تهرر 
.کرج بوده است

آدرس

ان پلتفرررم تخییرری اجرراره ی آپارتمرران در شررهر تهررر آدرس
ی آدرس تررال  کرررده اسررت تررا بهتررری  تجربرره را برررا. اسررت

ترا که به دنبال اجراره خانره هسرتند ایجراد کررده ومشتریانی
وری از بازدیرد ح ربی نیرازرا تیرمیم گیریجای ممک  فرآیند 

همچنی  آدرس ای  قابلیرت را دارد کره امرالک مناسر . کند
.برای افراد متفاوت را پیشنهاد دهد

در دسرررترساندرویرررداپلیکیشررر و وبآدرس در دو بسرررتر 
است و خدمات آن فعال محدود به مناطق مشخیری از شرهر

.تهران است

۴وفی  



دیوار

بستری و اپلیکیش  نیازمندی های اینترنتی ووبگاهدیوار

برای خرید و فررو  کاههرای نرو و دسرت دوم و خردمات در 
.راه اندازی شده است۱۳۹۲ایران است که در سال 

گرچه انواع مختلفی از آگهی  در دیروار وجرود دارد، امرا بررای 
.امالک بخشی مجزا در نظر گرفته شده استآگهی های

بررا دسررته بندی مناسرر  آگهی هررا و فررراهم کررردن فیلترهررای
متنوع و هزم بررای صرنعت امرالک، دیروار ترال  کررده اسرت
تجربرره ای مناسرر  برررای افرررادی کرره قیررد معاملرره ی امررالک 

.دارند به ارمغان آورد

شیپور

در حرروزه ی نیازمنرردی های آنالیرر  ۱۳۹۱از سررال شددیپور

آگهی هرای امرالک در شریپور. مشغول بره فعاییرت اسرت
خرراخ خررود را دارنررد و بررا فیلترهررای در نظررر دسررته بندی

آگهی های امرالک مربروب بره بریشمی توانگرفته شده، 
.شهر ایران را بررسی کرد۱۱۰از 

رای شیپور تال  کرده اسرت ترا برا ایجراد ابزارهرای هزم بر
بنگاه های معرامالت امرالک، اطالعرات آن هرا را بره صرورت 

.آنالی  و به روز، در اختیار مشتریان قرار دهد
مربروب بره امرالک، ازآگهی هرایانواع می تواندر شیپور 

را خانه و آپارتمان گرفتره ترا واحردهای تجراری و صرنعتی
.مشاهده کرد

۵وفی  



تست کاربردپذیری چیست؟

امتستتتهایکاربردپتتذیریتوستتطکتتاربرااوا  تتیان تت
دکتهمیشوند،آاهامیتوانندمشکالتیراآشکارکننت

بتترایبرنامتتهنوی،ها،ارا تتاا، تتا وااکستت وکتتارو
ند،کستتانیکتتهبتتاو ستتایتواپلیکیشتتنآشتتناهستتت

تنم متو داشت. چندااملموسو ابلتصتورنیستتند
دانشزیاددرموردیت مصصتو ،میتوانتد ساستیت

درارا اا،کارشناساامارکتینگومدیراامصصتو را
هآاهتابرابرمشکالتکاربردپذیریکمکندومانعتوج

.بهاینمشکالتشود
مشتتتاهدهیکتتتاربراادر تتتا استتتتاادهازو ستتتایتو

تتااپلیکیشنوبررسیعملکردآاها،راهمتورریاستت
:درککنیدآیاکاربرااشما

امتوجتتهمیشتتوندکتتهو ستتایتیتتااپلیکیشتتنشتتم-
چطورکارمیکندوگیجنمیشوند؟

اممیتوانندکارهایا تلیراکتهدرن ترداشتتندان ت-
دهند؟

ند؟بامشکالتوباگهایکاربردپذیریمواجهمیشو-
بتتامشتتکالتدیکتتریکتتهتتتابتته تتا ندیدهایتتدمواجتته-

میشوند؟
…و

۶وفی  



وبتترفالببتتاورعمتتومی،تستتتکاربردپتتذیریپرهزینتته
پیچیتتتدهنیستتتت،نیازمنتتتدبرنامتتتهریزیزیتتتادنوتتتودهو

.مختصبهپروژههایویژهوبزرگنیست
وی ربهزینهیزیادوان امتستکاربردپذیریبترر

کتتاربراادرمقیتتاسزیتتاد،م متتو من تتربتتههتتدررفتتت
تتتایجمنتتابعمیشتتودزیتترات تتدادکتتاربراابیشتتتر،تن تتان

دیتکتتراریومشتتابهرابیشتتترمیکنتتدویافتتتهیجدیتت
.ای ادنخواهدکرد

همتتاااورکتتهدرجتتدو زیتترمتتیبینیم،ب تتتریننتتتایج
ان تامتستکاربردپذیریی مصصو ،بتاپتنجکتاربرو

:تستهایمتناو وکوچ بهدستمیآید

کاربر؟۵چرا فقط 

نلسیت نیرمن گر پ، مابع کاربردپذیریاستاندارد لهانا تعداد کاربرات 

۷وفی  

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


و وظایفسناریوها

 ظای  اولا کاربرات

جسررتجو و یررافت  خانرره در محلرره خرراخ بررا بررازه قیمترری-
مشخص شده

تیمیم گیریذخیره آگهی جهت بررسی بیشتر و -
ذخیره شده ها و انتخابآگهی هایمقایسه میان -
اشتراک گذاری-
درک فرآیند هماهنگی برای بازدید-

رایهتربرایاینتستبهسناریوییا تیاجداشتتیمکتهبت
.رابتباشداپلیکیشنچ ار

،امکتتااجستتت وواپلیکیشتتنهامشتتترکایتتنویژگیهتتای
،ذفیره،مقایسته،اشتتراکگتذاریآگ یهاانتخا ازمیاا

.وانتخا برایبازدیداست
یتتزاابتتایکتتدیکردرماپلیکیشتتنهاتاتتاوتایتتنبزرگتتترین

آگ یهتاییشوپوا ودیوار : پوششمنااقو یمتاست
ی یمتتبازههتایرابتا( وسایرش رها)ازتماممنااقت راا

وودهبتمصتدودوپراکنتدهکپلپو آگ یهتایمتااوتدارند؛
آگ یهتتای؛نمیرستتندبرفتتیجستتت وهابتتهنتی تتهفا تتی

ی یمتتبازههتایمصدودبهشرقت رااهستندودرآد س
.ندارندنتی هایفاص،

،ایتتنوظتتایفتااوتهتتاوشتتواهتهادرن ایتتتبتتابررستتی
.برایکاربراادرن رگرفتهشد

۸وفی  



رفتساارییی کلا ک  در اختیار کاربرات قرار گ

:سیاالک پیش اه شر ع تست

ابه مشرراپلیکیشرر  هاییررا اپلیکیشرر آیررا ترراکنون از ایرر  •
.؟ اگر بله نام ببریدکرده ایداستفاده 

:   ظای سااریی

هرران ت یدرس،در سناریوی )پونمفرض کنید در آپارتمانی در -
سرراک  هسررتید و انتهررای مرراه آینررده، قرررارداد شررما برره( پررارس
  برا متناس. دو خوابه هستیدخانه ایبه دنبال . می رسدپایان 

۴میلیررون تومرران و اجرراره ۲۵۰حررداک ر پررولش پرریش »بودجرره ی
.، در همی  محله دنبال خانه بگردید«میلیون تومان

نرد را با فرض اینکه ماشی  دارید، واحدهایی که پارکینر  دار -
.پیدا کنید

مررال داسررتانی را برررای کرراربر گفترره اسررت کرره احتسررناریوایرر  
وقرروع آن در زنرردگی واقعرری برررای کسرری کرره برره دنبررال خانرره 

ف ررای ذهنرریمی توانررددر نتیجرره . باشررد، زیرراد اسررتاجرراره ای
طور بهسناریوهمچنی  . کاربر را برای انجام وظایر آماده کند

رده اسرت مستقیم به فرآیندی که کاربر باید طی کند اشاره نک
یز در طی انجام آن، مدل رفتاری کاربران مختلر را نمی توانو 

. مشاهده کرد

:سپس ای  وظایر از کاربران خواسته شد

یشرتر دو خانه که از نظرتان مناس  تر است را برای بررسری ب-
.ذخیره کنید

خانه های نوساز را پیدا کنید؟می توانیدچگونه -
ذخیرره شرده را مقایسره کررده و یکری را بره انتخرابخانه های-

.خود حذف کنید

۹وفی  



یرد، بدانخانره هاراجع برهرا دوستانتاننظر یکی از می خواهید-
؟می گذاریدرا به اشتراک آن هاچگونه 

د چره بایرپسرندتانبررسی کنیرد کره بررای بازدیرد خانره مرورد -
.روندی را طی کنید

:سیاالک پس اه انجام تست

وجررررود نداشررررت کرررره اپلیکیشرررر چرررره امکانرررراتی در ایرررر  •
کند؟آسان تریافت  خانه دیخواه را می توانست

را بررررای اجررراره خانررره بررره دوسرررتان و اپلیکیشررر آیرررا ایررر  •
؟ چرا؟می کنیدتوصیه آشنایانتان

توجه

چاننند عامننند ما تیانننند بنننر ر ی نتننناید تسنننت های کاربردپنننذیری 
:تاثیرگذار باشد

آن گروه تسترهای انتخاب شده، نماینده ی تمرام افررادی کره از•
تررایج محیررول اسررتفاده می کننررد، نیسررتند و برررای رسرریدن برره ن

دقیررق تر هزم اسررت کرره یررم سررناریو را بررا گروه هررای مختلررر 
.کاربران انجام داد

خطرررای انسرررانی و برداشرررت های اشرررتباه ممکررر  اسرررت برررر روی •
ذاشرته کیفیت بازخوردها و نتیجه ی کلی تست تاثیری ناچیز گ

.باشد
یش  در ای  گزار  به باگ ها و مشکالتی اشاره شده که بررای بر•

ا از یم کاربر بوجود آمده، و تا جرای ممکر  بره مرواردی کره تنهر
.برای یم کاربر پیش آمده، اشاره ای نشده است

ر س سسووصسرووا  توو  د تموو تستوو،سب  سسوو سر وو پ دفسر س ل پوو تس
.وسس س و سک  س رنست  د سرنج تسش فسر ،( Remote) رفسدو س

۱۰وفی  

https://testady.com/?utm_source=Fall00RealEstatepdf&utm_medium=RealEstateReportfp&utm_campaign=RealEstateReport


تجربه ی کلی



دییرررل ایجررراد تجربررره کررراربری نرررامطلوب در عمرررده تری •
اطالعررات ارا رره ینحرروه یبررسرری شررده ، اپلیکیشرر  های

ی از ابتردا بره نیازهراتیم هرااک رر می رسردبره نظرر . است
کرراربران در مراحررل مختلررر مسرریری کرره برررای جسررتجو و 

؛ در نتیجرره نکرده انرردتوجرره می کننرردانتخرراب خانرره طرری 
برره مشررتریان، فاقررد آن هررااطالعررات و نمررایش جمررع آوری

.نظم کافی است

ورد در مرتیرمیم گیریبه طرور کلری اک رر کراربران هنگرام •
کرره نیرراز برره صرررف هزینرره برراه دارنررد، زمررانانتخاب هررایی
ه و بارها به مراحل جستجو، مقایسر. می کنندزیادی صرف 
.می سررنجندو شرررایط مختلررر را می گردنرردانتخرراب برراز 

و عوامل آرامشمهم تری انتخاب خانه به عنوان یکی از 
ه برا توجره بر. می گیرردسبم زندگی، در همی  دسته قررار 

« جسرررتجوذخیره سرررازی»ایررر  موضررروع، امکانررراتی ماننرررد 
آن جسرتجو، امکرانشرده یانتخراب فیلتر هرایهمراه برا 

بعررردی بررره مراجعررره یسرررریع ایررر  ییسرررت در مشررراهده ی
ه شردن یرا اعرالن اضرافنوتیفیکش و دریافت اپلیکیش 

را فرآینردمی توانردجدید به ییسرت ذخیرره شرده، خانه ی
.کندیذت بخش تربرای کاربران ساده و 

ران مختلر، از نظرر کراربگزینه هایبی  « مقایسه»امکان •
  در ایررتیررمیم گیری؛ امررا می رسرریدبسرریار هزم برره نظررر 

یرراز مررورد نیازمنررد تحقیررق و اطالعررات بیشررتر برررای درک ن
.استراه حلواقعی کاربران، برای رسیدن به بهتری  

کلییافته های

۱۲وفی  



، ترررراثیر «فیلترهررررای متنرررروع»در ایرررر  تسررررت، وجررررود •
برر رضرایت و میرزان موفقیرت کراربران جهرتچشم گیری

بره  هااپلیکیشر در بع ری از . رسیدن به نتیجره داشرت
نرد مانمرواردیای  امکان توجه کافی نشده است و نبرود 

قرره، فیلتررر بررر اسرراس داشررت  پارکینرر  و آسانسررور، طب
. ودیا قدیمی بودن، برای کاربران شوکه کننده بنوساز

، یرم عامرل مروثر برر روی «عکس  های کاربردی و متنروع»•
ر اک رر. اعتمرراد و افررزایش احتمررال انتخرراب کرراربران اسررت

ط کررراربران تمایرررل داشرررتند نترررایج را فیلترررر کررررده و فقررر
.را ببینندعکس دارآگهی های

، بررای کراربران بره حردی جرذاب و «خانهپالن»مشاهده ی•
یکرری از امکانررات جرردی ایرر  می توانرردکرراربردی بررود کرره 

زمان کاربری و کاهشتجربه یجهت بهبود اپلیکیش  ها
.باشدتیمیم گیری

، نتررایج جسررتجوصررفحه یکرراربران انتظررار دارنررد کرره در •
تررا جررای ممکرر  کامررل نمررایش داده « اطالعررات هررر خانرره»

 رل اطالعراتی م. شود تا فرآیند انتخراب را سررعت بخشرد
اری، مترررا ، آسانسررور، پارکینرر ، طبقرره، تعررداد اتررا ، انبرر

ر برررای پاسره برره اک رر... افرزودن برره ییسرت مررورد عالقره و
ه ورود ای  اطالعات را برای افرادی کمی توانای  نیازها، 
.، اجباری در نظر گرفتمی کنندآگهی ثبت 

، اسررویس هموجود در ایر  گزینه هایتنوع و گستردگی •
بران تاثیر زیادی بر میزان رضایت و همچنی  اعتمراد کرار

.داردآن هابه 

۱۳وفی  



انجام تمام وظایف خواسته شده

کیلید

یدرس

٪۱۰۰دییار

٪۶۰شیپیر

مواجهه با مشکالت غیر منتظره

۸۰٪

۶۰٪

۱۰۰٪

۴۰٪

۸۰٪

۱۰۰٪

کیلید

یدرس

دییار

شیپیر

۱۴وفی  



اپلیکیشنکار نحوه یدرک 

رضایت کلی و پیشنهاد به دیگران

۸۰٪

۱۰۰٪

۸۰٪

۱۰۰٪

۱۰۰٪

۱۰۰٪

۸۰٪

۱۵وفی  

کیلید

یدرس

دییار

شیپیر

کیلید

یدرس

دییار

شیپیر

۱۰۰٪



هماهاگا باهدید اشتراک گذاری مقایس    حذف ذخیره گانت اب پارکیا لستجی کاربر اپلیسیشن

۰۳:۱۷ ۰۱:۱۴ ۰۱:۷۰ ۰۱:۲۰ ۰۰:۱۹ ۰۲:۱۲ ۱کاربر 

کیلید

۰۰:۱۹ ۰۰:۳۳ ۰۰:۵۰ ۰۱:۵۳ ۰۱:۱۱ ۰۲:۵۵ ۲کاربر 

۰۲:۳۲ ۰۰:۷ ۰۰:۱۶ ۰۰:۲۰ ۰۱:۰۰ ۰۲:۵۸ ۳کاربر 

۰۰:۲۰ ۰۰:۷ ۰۰:۱۸ ۰۰:۴۴ ۰۰:۲۰ ۰۱:۴۴ ۴کاربر 

۰۰:۳۰ ۰۰:۱۰ ۰۱:۱۵ ۰۲:۱۸ ۰۱:۴۹ ۰۲:۴۸ ۵کاربر 

۰۰:۲۳ ۰۰:۱۸ ۰۰:۸ ۰۰:۹ ۰۰:۲۲ ۰۱:۱۶ ۱کاربر 

یدرس

۰۰:۳۵ ۰۰:۰۵ ۰۰:۱۱ ۰۰:۲۳ ۰۰.۲۱ ۰۱:۰۷ ۲کاربر 

۰۰:۱۶ ۰۰:۱۲ ۰۰:۳۸ ۰۰:۴۷ ۰۰.۰۷ ۰۱:۳۹ ۳کاربر 

۰۰:۴۵ ۰۰:۲۲ ۰۰:۵۰ ۰۰:۱۷ ۰۰:۱۵ ۲:۱۵ ۴کاربر 

۰۰:۰۸ ۰۰:۱۸ ۱:۱۵ ۰۰:۱۹ ۰۰:۳۰ ۰۰:۵۰ ۵کاربر 

۰۰:۳۰ ۰۰:۲۵ ۰۰:۵۵ ۰۰:۲۵ ۰۰:۱۵ ۱:۲۰ ۱کاربر 

دییار

۰۲:۰۰ ۰۰۲۰ ۰۰:۱۷ ۰۰:۷ ۰۰:۱۵ ۲:۱۷ ۲کاربر 

۱:۰۰ ۰۰:۲۰ ۰۰:۲۰ ۰۰:۱۵ ۰۰:۱۰ ۱:۰۰ ۳کاربر 

۰۰:۴۰ ۰۰:۱۶ ۰۳:۳۵ ۰۰:۱۷ ۱:۳۸ ۲:۲۵ ۴کاربر 

۰۱:۰۰ ۰۰:۳۵ ۰۱:۰۰ ۰۰:۳۵ ۲:۱۰ ۰۳:۱۰ ۵کاربر 

۰۰:۳۰ ۰۰:۲۵ ۰۰:۵۵ ۰۰:۲۵ ۰۰:۱۵ ۱:۲۰ ۱کاربر 

شیپیر

۰۰:۰۵ ۰۰۱۵ ۰۰:۳۵ ۰۰:۱۰ ۰۰:۱۰ ۲:۳۰ ۲کاربر 

۱:۰۰ ۰۰:۲۰ ۰۰:۲۰ ۰۰:۱۵ ۰۰:۱۰ ۱:۰۰ ۳کاربر 

۰۰:۴۵ ۰۰:۲۲ ۰۰:۵۰ ۰۰:۱۷ ۰۰:۱۵ ۲:۱۵ ۴کاربر 

۰۰:۰۸ ۰۰:۱۸ ۱:۱۵ ۰۰:۱۹ ۰۰:۳۰ ۰۰:۵۰ ۵کاربر 

*Time on Task

۱۶وفی  

یستتهاتلیتلصتوستن شم تمفاکتورهایزاکیی،وظ یفرنج تم ن س
 زماا تربشتدهج تتان تامیتامیزا،فاکتورینا. تاسکاربردپذیری

تتتیمارا تتیومتتیرودانت تتار. میدهتتدوظیاتتهتوستتطکتتاربررانمتتایش
.توس همصصو بتوانندبهمرور،اینزماا ربشدهراکاهشدهد

زمان انجام وظایف



نتایج تست ها



نتایج تست کیلید

۱۸وفی  



۱۹وفی  

شرکت کنندگان

شماره
کاربر

لاسیت   
باهه ساا

سطح استفاده اه 
ایاترنت

استفاده اه 
اپلیسیشن های
مشاب 

پیشاهاد ب 
دیگرات

 ظای 
انجام شده

۱

۲

متیس 

۲۰-۳۰

۸۰٪

کاربرات تیانستاد تمام  ظای 
خیاست  شده را انجام دهاد

۸۰٪

کاربرات متیل  نییه کار 
اپلیسیشن شدند

۳

۴

۵

۳۰-۴۰

هیاد

هیاد

هیاد

هیاد

شیپیر/ دییار 

۱-
یافتن خان 

کامد

کامد

کامد

.گوگل پلی انجام شده است۲/۱۰/۴تست کیلید ر روی نسخه ی 

۸۰٪

تجرب  قبلا 
استفاده اه 
اپلیسیشن

۳۰-۴۰

۳۰-۴۰

۳۰-۴۰

کامد

۱۰۰٪

اپلیسیشنکاربرات هاگام کار با 
شدندغیرماتظرهدچار مشسنک 

کاربرات اه تجرب  کلا رضایت 
ما کاادداشت    یت  را تیوی  



عادت بره کهکاربرانیتنوع فیلترها، فرآیند جستجو را برای •
.فیلتر کردن نتایج دارند، آسان کرده است

آگهرری، زمرران کارت هررایکامررل بررودن اطالعررات موجررود در •
.انتخاب را کاهش داده است

اده مورد نظر از روی نقشه، برای کاربران سرمنطقه ییافت  •
.و قابل فهم است

.تامکان تخمی  قیمت، برای کاربران جای  و کاربردی اس•
ش امکان ذخیره کردن جستجوها، برای کاربران رضرایت  بخر•

.می دانندبوده و آن را کاربردی 

مثبتیافت  های

و مرترر  قطررع« ارتبرراب بررا سرررور»، کیلیرردهنگررام اسررتفاده از •
.می شودوصل 

. سرتندبا فیلترهای انتخاب شرده مطرابق نی« نتایج جستجو»•
رای داخانه هایبدون پارکین  در ییست خانه هایبرای م ال 

.می شوندپارکین  نمایش داده 
عبرارت جسرتجو شرده، باعر تاریخچره ینمایش داده نشدن •

.ودمی شطوهنی شدن فرآیند جستجوی مجدد برای کاربران 
.استزمان برطوهنی و « ثبت نام»فرآیند •

مافایافت  های

یدمب .خین  هاتایع.ههیادخیلاتایعشنظرمب 
ما خیادک چیزیا تتاما دهر انت ابحراین
.کا انت ابر 

(۲کاربر)

.نشداعمار لا،این لابیدمکردهسرچاالتمن
(۱کاربر)

۲۰وفی  



و مشکالتباگ ها

.ارتباب با سرور پایدار نیست•
نمرررایش داده شرررده گزینررره های، اپلیکیشررر پرررس از ورود بررره •

فحه و یرافت  فیلترر در براهی صر. مربوب به خرید خانره هسرتند
.می کنداجاره، زمان زیادی تلر آگهی هایتغییر آن به 

.طوهنی است و نیازمند ورود اطالعات زیادثبت نامفرآیند •
نبررود م ررال و یررا راهنمررا برررای وارد کررردن شررماره موبایررل، باعرر •

ام در صررورت وارد کررردن اشررتباه، پیرر. می شرروداشررتباه کرراربران 
.نمی شودخطا نمایش داده 

ا ، برحایت هرانتایج نمرایش داده شرده در برخری می رسدبه نظر •
. فیلترهای انتخاب شده توسط کاربران مطابق نیستند

قبلررری ، در نررروار جسرررتجو شرررده یعبرررارات جسرررتجو تاریخچرره ی•
.نمی شودنمایش داده 

ددا بره منتقرل کررده و مجرپس زمینرهرا به اپلیکیش اگر کاربر •
بارگررررذاری، «تنظیمررررات»و « جسررررتجو»آن بررررازگردد، صررررفحه ی 

.ودبسته و مجددا باز شاپلیکیش و نیاز است نمی شوند
.تدر فیلترها برای کاربران مبهم اس« کیلیدی تری »مفهوم •
برررای « عالقه منرردی ها»و « جسررتجوهای ذخیررره شررده»تفرراوت •

.اک ر کاربران گیج کننده است
یننردنمی برا آگهی دهنردهثابت تماس با دکمه یبرخی کاربران •

.و توقع دارند پایی  صفحه باشد

پیشنهادها

ان تراثیر رفع مشکالت زیرساختی و فنی که بر روی تجربه کاربر •
.دارندعمده ای

کرره بررا اهررداف کرراربرانیفیلتررر اوییرره جهررت جرردا کررردن مسرریر •
(.م ال خرید یا اجاره)می کنندمختلر جستجو 

.اپلیکیش در ثبت نامکاهش اطالعات مورد نیاز هنگام •
ورود اطالعرات و نمرایش فیلردهایافزودن راهنمرا یرا م رال بره •

.خطا در صورت صحیح وارد نکردن اطالعات
تند مفهروم هسرکیلیردکه برای تیم کپی هاییو مت  هاتغییر •

.ندارندآن هااما کاربران درک مشترکی از 

۲۱وفی  



نتایج تست آدرس

۲۲وفی  



شرکت کنندگان

شماره
کاربر

لاسیت   
باهه ساا

سطح استفاده اه 
ایاترنت

استفاده اه 
اپلیسیشن های
مشاب 

پیشاهاد ب 
دیگرات

 ظای 
انجام شده

۱

۲

/  شیپیر / دییار 
کیلید

کامد

کاربرات تیانستاد تمام  ظای 
خیاست  شده را انجام دهاد

کاربرات متیل  نییه کار 
اپلیسیشن شدند

۳

۴

۵

۳۰-۴۰

۲۰-۳۰

هیاد

متیس 

کیلید/ دییار 

دییار

دییار

شیپیر/ دییار 

کامد

کامد

.بازار انجام شده است۲/۰/۷تست آدرس بر روی نسخه ی 

کامد هیاد

هیاد

هیاد

۱۰۰٪

تجرب  قبلا 
استفاده اه 
اپلیسیشن

۲۰-۳۰

۳۰-۴۰

۳۰-۴۰

کامد

۱۰۰٪

۸۰٪

۴۰٪

۲۳وفی  

اپلیسیشنکاربرات هاگام کار با 
شدندغیرماتظرهدچار مشسنک 

کاربرات اه تجرب  کلا رضایت 
ما کاادداشت    یت  را تیوی  



مثبتیافت  های
.تاسکاربرانذهنیایگویوانتظارمطابق«جستجونتایج»•
مورددرتیمیم گیریویافت برایآدرسدرموثریامکانات•

هخان(پالن)نقشه،آن هاتنوعوفیلترها:داردوجودخانه ها
،بازدیدبرایدیخواهساعتوروزانتخابآگهی،اطالعاتدر

مشاهده یجستجو،نتایجصفحهدرکردننشانامکان
دیلتبمحاسبه یشده،انجامجستجویبامشابهگزینه های

نشانبودندسترسدریکدیگر،بهاجارهوره مبلغ
کاملنقشه،رویآن هاقیمتوخانه هانمایش،شده ها

بهنزدیممکان هایکه«رادار»ویژگیوخانههرکارتبودن
.می دهدنمایشراهاخانه

ما د نمبرم این ک قبد . خین  خیلا عالی پنت
.دستشییا این خین  کجاست، اتاق خیابش  کجاست

(۲کاربر)

ر یدم،ما ش باهنقش ر یا رهمیتاهاین ک 
.ما کا گمراه

(۴کاربر)

آدرس بررره دیگرررران تردیرررد« پیشرررنهاد»برخررری کررراربران بررررای •
ا محدود که تنها مناطق خاصری از تهرران ر آگهی های. داشتند
.، عمده دییل ذکر شده توسط آنان بودمی دهندپوشش 

یش را حایت نمامی توانندکه نمی شوندبرخی کاربران متوجه •
.به مشاهده ییست تغییر دهند« نقشه»از 

ز ممکرر  نیسررت و کرراربران پررس ا« اطالعررات کرراربری»تکمیررل •
.می شوندنامفهوم مواجه خطاییفشردن دکمه ثبت، با 

،  اپلیکیشرراسررتفاده شررده در آیکون هررایبع رری عبررارات و •
. برای کاربران گمراه کننده است

مافایافت  های

۲۴وفی  



و مشکالتباگ ها

، پیش فررررضبررره صرررورت اپلیکیشررر نقشررره یبررراز شررردن •
تجریبراتطبرق آن هرا. می کرردکاربران را دچرار سرردرگمی 

وند و ابتدا با ییست مواجه شمی دادند، ترجیح قبلی شان
.در صورت تمایل، نتایج را روی نقشه مشاهده کنند

در مراحررل می دهنرردکرره کرراربران ترررجیح می رسرردبرره نظررر ●
بدون عکس را مشاهده نکنند؛ اما امکران آگهی هایاول، 

.وجود نداردآگهی هافیلتر کردن ای  
و « دهمبلرغ خیلری پرایی  تر را نشرانم نر»مفهوم فیلترهای ●

ح برررای کرراربران واضرر« مبلررغ کمرری برراهتر را نشررانم بررده»
خیلی مبلغ»همچنی  به دییل منفی بودن عبارت . نیست

ودن ای  کاربران فعال یا غیرفعال ب« پایی  تر را نشانم نده
.نمی دهندفیلتر را تشخیص 

رد فنری وجرود دابراگ« تکمیل اطالعات کاربری»در بخش •
ده پیرام خطرای نمرایش دا. و ثبت اطالعات ممک  نیست

.شده نیز قابل درک نیست
تایر  ، عدد صفر ابتردای شرماره  تلفر ثبت ناماگر هنگام •

نشرررود، پیرررام خطرررا نمرررایش داده نشرررده و کرررد ورود بررره 
خطرا کراربران برا آزمرون و. نمی شرودنیز ارسال اپلیکیش 

.می کردندای  مشکل را رفع 
بره راحتری « اشرتراک گذاری»و « ذخیره کرردن»آیکون های•

اسررتفاده شررده برررای آیکررون؛ همچنرری  نمی شرروددیررده 
ن و برای کاربران آشنا نیسرت و برا آزمرو « اشتراک گذاری»

.می شوندخطا متوجه کارکرد آن 
، ذخیره سرررازیآیکرررونبرخررری از کررراربران پرررس از فشرررردن •

.که آیا تغییری ایجاد شده یا نهنمی شوندمتوجه 

۲۵وفی  



پیشنهادها

ی کرراربران احسرراس کنترررل بیشررتری رومی رسرردبرره نظررر •
ه برر. می کننرردنمررایش نتررایج برره شررکل ییسررت احسرراس 

سرت همی  دییل بهتر است که نترایج ابتردا بره شرکل یی
ن را نمایش داده شوند و کاربر بتوانرد در صرورت تمایرل آ

.به نقشه تغییر دهند
.عکس دارآگهی هایمشاهده یافزودن فیلتر برای ●
.بازبینی عبارت استفاده شده برای فیلتر قیمت●
و تکمیررل اطالعررات و ثبت نرراممربرروب برره باگ هررایرفررع •

.خطای مفهوم به کاربرانپیام هاینمایش 
ذخیرررره »شرررده یاسرررتفاده آیکون هرررایبرررازبینی طراحررری •

.«اشتراک گذاری»و « کردن
بهتررر اسررت وقترری یررم آگهرری ذخیررره می رسرردبرره نظررر •

.، پیام کوتاهی به کاربر نمایش داده شودمی شود

  دیدت ظاهر خین . ندارهندهگزیا  بد ت عسس دار نشینم 
.ما کا عسس های خین  خیلا تی انت اب کمک 

همیش  ا ت گزیا  ر  ما هنم چیت اون فایده ای نداره 
.تیضیح خالا بد ت عسس   نما ش  تصمیما گرفت

(۳کاربر )

۲۶وفی  



نتایج تست دیوار

۲۷وفی  



شرکت کنندگان

کامد شیپیر

کامد شیپیر هیاد

کامد - متیس 

کامد - هیاد

شماره
کاربر

لاسیت   
باهه ساا

سطح استفاده اه 
ایاترنت

استفاده اه 
اپلیسیشن های
مشاب 

پیشاهاد ب 
دیگرات

 ظای 
انجام شده

۱

۲

کامد-

کاربرات تیانستاد تمام  ظای 
خیاست  شده را انجام دهاد

اپلیسیشنکاربرات هاگام کار با 
شدندغیرماتظرهدچار مشسنک 

کاربرات متیل  نییه کار 
اپلیسیشن شدند

کاربرات اه تجرب  کلا رضایت 
ما کاادداشت    یت  را تیوی  

۳

۴

۵

۳۰-۴۰

۲۰-۳۰

متیس 

هیاد

.بازار انجام شده است۱۱/۵/۲تست دیوار بر روی نسخه ی 

۱۰۰٪

تجرب  قبلا 
استفاده اه 
اپلیسیشن

۳۰-۴۰

۲۰-۳۰

۲۰-۳۰

۱۰۰٪

۱۰۰٪

۶۰٪

۲۸وفی  



مثبتیافت  های

کرراربران اسررت ونیاز هررای، متناسرر  بررا آن هررافیلترهررا و تنرروع •
جرود همچنی  و. باع  شده فرآیند جستجو کوتاه و ساده باشد

ترسی به به فیلترهای مختلر در باهی صفحه اصلی، دسمیانبر
.کرده استآسان ترانواع فیلترها را 

مشررراهده مررروارد مشرررابه برررا جسرررتجوی انجرررام شرررده و امکررران •
د ، برای کراربران مفیرذخیره شدهآگهی هایروی یادداشت گذاری
.و کاربردی است

.، مطابق انتظار کاربران استاشتراک گذاریمراحل ذخیره و •
.، برای اک ر کاربران واضح استآگهی دهندهنحوه ارتباب با •

، چیت ما هنماگ  دنبار خین  بگردم حتمًا ب  دییار سر 
یی ر  بفر ش  یا الاره بده حتمًا تخین  اشما خیادهرکس

.ما کا دییار یگها 
(۳کاربر)

.هیچ فیلتری برای نیساه بیدت خین  نیستش
ساه ر  مثًن باید این تیضییاک ر  ب ینیم   کسا ک  هده نی

فهمید ک  خین  اه طریر عسس   تیضییاک باید. پیدا کایم
.نیساه هست یا ن 

(۱کاربر )

افقررری در فیلترهرررا اسرررکرولبرخررری کررراربران متوجررره امکررران •
مره و امکان مشاهده تمرام فیلترهرا برا فشرردن دکنمی شدند

.نیز برایشان واضح نبود« فیلتر»
ر خانره کاربران توقع داشتند بتوانند اطالعرات بیشرتری از هر•

عرات در صفحه ییست مشاهده کنند و نیازی به بررسری اطال
.هر خانه نداشته باشند

.، طوهنی استنشان شده هامراحل حذف از ییست •

مافایافت  های

۲۹وفی  



و مشکالتباگ ها

گزینررره هایییرررل طررروهنی برررودن ییسرررت فیلترهرررا و دبررره •
م م رررل سررر   بنرررا یرررا طبقررره، از چشرررفیلترهررراییانتخرررابی، 

.می ماندکاربران پنهان 
.داردنیاز به چندبار تال « راهنمای انتخاب محل»بست  •
فیلترهررا،صررفحه یدر « محلرره»فیلتررر جانمرراییطراحرری و •

.نندباع  شده است که کاربران آن را به سختی پیدا ک
ه دنبرال کاربردی نیسرت و برکابراناز نظر « س  بنا»فیلتر •

.هستندقدیمی سازیا نوسازم ل ساده ترهیمیامف
ای در صفحه ییست جستجو، برر « کارت هر خانه»اطالعات •

  برره اوییرره کررافی نیسررت و کرراربر بایررد مرتررتیررمیم گیری
.صفحه هر آگهی مراجعه کند

برررای شررده هااز بخررش نشرران « آگهی هرراحررذف »فرآینررد •
.کاربران طوهنی است

برررررای کرررراربران « اشررررتراک گذاری»گزینرررره یپیرررردا کررررردن •
.آسان نیستغیرحرفه ای

پیشنهادها

افررزودن اطالعررات اوییرره بیشررتر برره کررارت هررر آگهرری در •
ه صفحه ییست جستجو و امکان حذف کردن آگهری ذخیرر 

.شده، از همی  صفحه
شرده و دسته بندیکه بهتر است فیلترها می رسدبه نظر •

داشرته قابلیت باز و بسته شدن با توجره بره نیراز کراربران
احی و همچنی  با توجه به اهمیت فیلتر محله، طر . باشند

.نمایش آن بازبینی شود
ی ذهنری کردن آن به ایگرونزدیم ترتغییر فیلتر س  بنا و •

.و نیاز کاربران

۳۰وفی  



نتایج تست شیپور

۳۱وفی  



شرکت کنندگان

کامد دییار

۲-
/ نشات کردت
یافتن نشات 
شده ها

دییار متیس 

۱-
افتن نشات ی

شده ها
دییار هیاد

کامد دییار هیاد

شماره
کاربر

لاسیت   
باهه ساا

سطح استفاده اه 
ایاترنت

استفاده اه 
اپلیسیشن های
مشاب 

پیشاهاد ب 
دیگرات

 ظای 
انجام شده

۱

۲

کامددییار

کاربرات تیانستاد تمام  ظای 
خیاست  شده را انجام دهاد

کاربرات متیل  نییه کار 
اپلیسیشن شدند

۳

۴

۵

>۴۰

۳۰-۴۰

هیاد

متیس 

.بازار انجام شده است۶/۳/۲ست شیپور  بر روی نسخه ی ت

۱۰۰٪

تجرب  قبلا 
استفاده اه 
اپلیسیشن

>۴۰

۲۰-۳۰

۳۰-۴۰

۶۰٪

۸۰٪

۱۰۰٪

۳۲وفی  

اپلیسیشنکاربرات هاگام کار با 
شدندغیرماتظرهدچار مشسنک 

کاربرات اه تجرب  کلا رضایت 
ما کاادداشت    یت  را تیوی  



مثبتیافت  های
.امکان ذخیره جستجو، جستجوی مجدد را ساده کرده است•
، (…، آپارتمرررران و سرررروییت)خانرررره هاانررررواع دسررررته بندی•

کمتررری  اجرراره، کمتررری )مرت  سررازیمختلررر گزینرره های
سرررعت رسرریدن برره نتیجرره را افررزایش داده و از ( …رهرر  و
.دور از انتظار، جلوگیری کرده استگزینه هاینمایش 

تیرمیم گیری، بررای «هر ملمصفحه ی»اطالعات موجود در •
.  می رسدکافی به نظر کابران

و پیامررمچررت، )آگهی دهنرردهمتنرروع بررا « ارتبرراطیراه هررای»•
انتخاب باع  شده است کاربران کنترل بیشتری بر( تماس

.راه تماس با توجه به نیاز خود داشته باشند
ا ارتبراب بر»و « تمراس»دکمره هایو « اشتراک گذاری»آیکون•

.ندو واضح هستدسترس پذیر، برای کاربران «آگهی دهنده

  من دنبار خین. لستجی ر  ذخیره کاا خیلا خیب ما تینا
.  ما کردمبار سر ما هدم   باید اه ا ر  ارد ۴-۳ما گشتم ر هی 

(۲کاربر)

ایم ر  ببیام؟ ا نایا ک  ذخیره  کستاره دارهاما تینمکجا 
.پیدا کامنتینستم. کجا ما ره؟ من نما بیام

(۴کاربر )

شررلوا اسررت و زمرران « آگهی هرراییسررت  »طراحرری صررفحه •
. شودمینسبتا زیادی صرف آشنایی با محیط و امکانات 

یرافت  و براینمی کندانتظار کاربران را برآورده « فیلترها»•
. نتیجه، باید صفحه هر خانه را جداگانه بررسی کنند

. مطابق انتظار کاربران نیست« محله»نتایج فیلتر •
ران دشروار اسرت؛ برخری کرارب« ذخیره سازی»آیکونیافت  •

.نمی شونداپلیکیش متوجه وجود ای  امکان در 

مافایافت  های

۳۳وفی  



و مشکالتباگ ها

رای ییسررت نتررایج جسررتجو، بررفحه یصررتنرروع فیلترهررای •
ه کرراربران انتظررار دارنررد کرر. نیسررترضررایت بخشکرراربران 

انرره هاخبتواننررد نتررایج را بررر اسرراس امکانررات بیشررتری از 
.فیلتر کنند( …پارکین ، آسانسور، انباری و)

« نرراسرر  ب»فیلتررر گزینرره هایو نمررایش دسررته بندینحرروه •
. برای کاربران غیرمنطقی است

نارمررررم، آگهی هررررای پاسررررداران و « محلرررره»بررررا انتخرررراب •
ایر  نحروه نمرایش. می شرودنیرز نمرایش داده شمس آباد

.نتایج، باع  سردرگمی کاربران است
ی منرررو»، دسترسررری بررره اپلیکیشررر صرررفحات مختلرررر در•

کررراربران بررررای رفرررت  بررره . شررریپور وجرررود نررردارد« اصرررلی
. ردندمختلر، باید ابتدا به صفحه اصلی بازگبخش های

ا برابرر آن بررایویرتو « ذخیررره جسرتجو»جانمراییبره دییرل •
فیلترهررررا، برخرررری کرررراربران متوجرررره کررررارکرد ایرررر  امکرررران 

ی هاعالقه منردکرارکردی مشرابه می کننردو فکرر نمی شوند
.دارد

دوباره به بفرستد وپس زمینهرا به اپلیکیش اگر کاربری •
فیلترهرررای انتخررراب»و « جسرررتجو»، برررارگردداپلیکیشررر 

و بایررد مراحررلمی گردنرردبرراز پیش فرررضبرره حایررت « شررده
.جستجو از ابتدا طی کند

« ذخیررره شرردن»بالفاصررله متوجرره حرفرره ایکرراربران کمتررر •
« آیکررررون»ایرررر  کرررراربران همچنرررری  . نمی شرررروندآگهرررری 

اسررتفاده شررده برررای ایرر  امکرران را بررا ترراخیر تشررخیص
.می دادند

نیازمنررد شررده هااز ییسررت ذخیررره « حررذف آگهرری»رونررد •
.استزمان برهر آگهی و طوهنی و صفحه یرفت  به 

۳۴وفی  



۳۴وفی  

پیشنهادها

نرد نیازم« طراحری صرفحه نترایج جسرتجو»می رسدبه نظر •
سرتجو، افزودن فیلترهای بیشتر به نترایج ج. بهبود است

رهرایبن، نمایش «ذخیره جستجو»گزینه یبهتر جاگذاری
ات ، افرزودن اطالعرآگهی هراتبلیغاتی برا اویویرت کمترر از 

هرر آگهری و امکران حرذف آگهری از کارت هرایبیشتر به 
دی؛ بعرصرفحه یهمی  صفحه و بدون نیاز به مراجعه به 

.هستند که در ای  تست دیده شدندمواردی
ا شناخت نیاز است ب« س  بنا»برای کاربردی کردن فیلتر •

رای م ال ب. تعریر شده بهبود یابندبازه هاینیاز کاربران، 
۱۵زیرر خانره هایتمرام نمی توانرددر حایت فعلری کراربران 

۱۵-۱۰خانررره هایمی توانرردسررال سرراخت را ببینررد و تنهررا 
.سایه را فیلتر کند

در صررورتی کرره قرررار اسررت هنگررام جسررتجوی یررم محلرره، •
د، اطراف نیرز نمرایش داده شرومحله هاینتایج مربوب به 

سد؛ یرا بهتر است ای  نحوه نمایش به اطالع کاربر نیز بر 
محلرره هایمی خواهرردکنررد کرره مشررحصاز ابترردا کرراربر 

.نزدیم را مشاهده کند یا خیر
، یرم«ذخیرره آگهری»بهتر اسرت پرس از می رسدبه نظر •

.پیام کوتاه به کاربران نمایش داده شود
آشررناتریبرراطراحی، «ذخیررره آگهرری»آیکررونبهتررر اسررت •

.جایگزی  شود
نیررراز بررره طراحررری مجررردد دارنرررد ترررا کررراربران در « منوهرررا»•

سرری دستر بخش هرراصررفحات مختلررر بتواننررد برره تمررامی 
د مختلررر، نیازمنرردسترسرری هایداشررته باشررند و برررای 

.بازگشت به صفحه اول نباشد



درباره ی تستادی

ردپتذیریاولینپلتارمکامالآنالینتستتهایکارب ت  د 
درایتتراااستتتکتته تتا وااکستت وکارهتتایآنالیتتنرابتته

کست وکارهتامیتواننتداتی. کاربرااوا  تیو تلمیکنتد
چنتتتدمر لتتتهستتتاده،وبستتتایتواپلیکیشتتتنفتتتودرابتتترروی

 نتی تتهایتتنتستتتهادر التت. کتتاربرااوا  تتیتستتتکننتتد
ویتتدهوهایکوتتتاهوتصلیلهتتایتخصصتتیدرافتیتتارآاهتتا

.گذاشتهمیشود
مکاربرااعادینیزمیتواننتددراو تاتفرا تتفتودبتاان تا
دتستتتهایکوتتتاه تتداکتربیستتتد یقتتهای،هتتمبتتهب وتتو

.کس وکارهاکم کنندوهمدرآمدداشتهباشند

۳۵وفی  

https://testady.com/?utm_source=Fall00RealEstatepdf&utm_medium=RealEstateReportfp&utm_campaign=RealEstateReport&utm_content=RealEstatepdfmaster


سایر گزارش های تستادی

آنالین چه خبر است؟فروشگاه هایقفسه هایپشت 
:چهار فروشگاه بزرگ ایرانکاربردپذیریمطایعه 

ُاکاال  مدیس ، اساپ مارکت، دیجیساال

از کارشناسی تا چانه زنی
:مطایعه کاربردپذیری بازار آنالی  معامالت خودروی ایران

دییار، شیپیر، باما   همراه مسانیک

دریافت مستقیم گزارش
۴۳: م  تعداد صفحات۶: حجم

دریافت مستقیم گزارش
۳۸: م  تعداد صفحات۹: حجم

جنگ جذب تماشاچی
:انمطایعه کاربردپذیری سرویس های آنالی  اشتراک فیلم و سریال ایر 

فیلیمی، نما ا، باهار   لاز

دریافت مستقیم گزارش
۴۰: م  تعداد صفحات۱.۵: حجم

خدمات پزشکی آنالین، زیر تیغ کاربران
:مطایعه کاربردپذیری سرویس های نوبت دهی و مشاوره پزشکی ایران

، اساپ دکتر   دکتر سایاا۲۴پزشست، پذیرش 

دریافت مستقیم گزارش
۴۱: م  تعداد صفحات۱.۳: حجم
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وبسایت یا اپلیکیشن تان
را تست کنید

از تست های بیست دقیقه ای 
کسب درآمد کنید

فیلیمی

سیمرغ تجارک (یپ)یسات پرداخت 
(ست)

هیگ

همراه کارک

اساپ تریپ

سیگاار

سفرمارکت

اساپ فید

کیئیز یف کیاگز

بیمیتی

برخی مشتریان ما

پرداخت الستر نیک 
سداد

شیپیر

تپسالاباما

یپاراک

استیدیی باهی ساهی 
کاریزما

باسنم

اساپ مارکتسیپر اپ اساپ

ستاره یک

بلد

استیدیی باهی ساهی 
مدریک

ی ا گیمز
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۲،وا د۱۶ت راا،س روردیشمالی،کوچهفیروزه،پالک

۰۲۱۸۸۵۰۷۳۰۸info@testady.com

!یداز دیدگاه مشتریان ببین

www.Testady.com

mailto:info@testady.com
https://instagram.com/testadycom
https://www.linkedin.com/company/testadyco
https://twitter.com/testadycom
https://testady.com/?utm_source=Fall00RealEstatepdf&utm_medium=RealEstateReportfp&utm_campaign=RealEstateReport&utm_content=RealEstatepdfmaster
https://testady.com/?utm_source=Fall00RealEstatepdf&utm_medium=RealEstateReportfp&utm_campaign=RealEstateReport&utm_content=RealEstatepdfmaster

