
A/Bه تستینگ چیست و چه کمیک ب
بهبود عملکرد محصول یم کند؟
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ورد بازاریابان و مدیران محصول دائمًا تحت فشار هستند تا تصمیمات درسیت در م
وجه اما خوشبختانه باید بگوییم که به هیچ. ساخت و بهبود محصول خود بگریند

یم تواند به شما در پیگریی همۀ این تصمیمات A/B Testچراکه . جای نگراین نیست
.  کمک کند
A/B Test  که به عنوان تست تقسیم بندی(Split Testing ) نزی شناخته یم شود، به یک

ب، صفحه و)فرایند تصادیف آزمایش اشاره دارد که در آن دو یا چند نسخه از یک متغری 
به طور هم زمان به افراد مختلف نشان داده یم شود تا مشخص...( محصول فزیییک و

.ندشود کدام نسخه بهرتین تأثری را بر جای یم گذارد و معیارهای کسب وکار را اجرا یم ک
تمام حدس و گمان های مربوط به بهینه سازی محصول، به خصوص  A/B Testاساسًا 

تین بر وب سایت را حذف یم کند و بهینه سازاِن تجربه را قادر یم سازد تا تصمیمایت مب
ه بازدیدکنندگان برای رسیدن به هدف خایص که در ذهن دارند ب. اطالعات اتخاذ کنند

این هدف ممکن است درک بیشرت محصول یا خدمات شما،. وبسایت شما یم آیند
فًا خرید یک محصول خاص، خواندن یا یادگریی بیشرت در مورد یک موضوع خاص یا صر 

.  مرور سایت شما باشد
ا ، یم توانید چندین گونه از یک صفحۀ وب سایت خود را آزمایش کنید تA/Bبا تست 

طکاک و این نه تنها به شما کمک یم کند تا نقاط اص. بهرتین نسخه ممکن را پیدا کنید
وب سایت شما باگ های سایتتان را پیدا کنید، بلکه به بهبود تجربه کیل بازدیدکنندگان

ت به کمک یم کند و باعث یم شود زمان بیشرتی را در سایت شما صرف کنند تا در نهای
.مشرتی پویل تبدیل شوند

در پنج مرحلۀ تحقیق و پژوهش، مشاهده و فرموله کردن فرضیات، ایجاد A/Bتست 
ر این تغیریات، اجرای تست، تجزیه وتحلیل نتایج و اعمال تغیریات انجام یم گرید که د

.مقاله به برریس آن ها پرداخته ایم
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