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کاربرانشناسایی



کاربرانگروه سنی 

هگرودرپادپلیکاربراناز54%
.دارندقرارسال24تا18سنی
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سال64تا 55

1%

سال65باالی 

گروه سنی کاربران
1400پاییز



رانکاربتفکیک جنسیت 

ردکهآقاوخانمکاربرانترکیب
بود؛%78به%22تابستانفصل

%75و%25بهپاییزفصلدر
.استیافتهتغییر
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جنسیت 
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اربرکبا بیشترین شهرهایی 

تهرانشهرکاربران،تعدادنظراز
نآازپسوداردرارتبهنخستین

شیراز،شهرهایترتیببه
نبیشتریاهوازوتبریزاصفهان،

.دارندراپادیپلیکاربرتعداد
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سایر
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تهران

26.84%

شیراز

9.32%

اصفهان

8.68%

تبریز

5.23%

اهواز

4.09%

جغرافیایی توزیع
کاربران
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فعالیت کاربرانبررسی 



بازی متنوع30بیش از 

بازی متنوع+ 30

کاربر به صورت + 000,30جذب 

اورگانیک

جذب اورگانیک% 74

کاربر فعال روزانه پلی پاد+ 400,1

سشن روزانه+ 500,4

بازدید کننده یکتا+ 000,103

بازدید+ 000,150
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رانسیستم های مورد استفاده کارببررسی 

%60ازبیشپاییز،فصلپایاندر
گوشیازپادپلیکاربراناز

پادپلیدربازیبرایموبایل
.کرده انداستفاده
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موبایل

61.37%

دسکتاپ

34.04%

تبلت

4.59%

دستگاه های مورد 
استفاده کاربران



کاربران دارای % 32.43

سیستم عامل ویندوز 

.هستند

کاربران دارای % 64.57

سیستم عامل اندروید 

.هستند

کاربران دارای % 1.41

.هستندIOSسیستم عامل 
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 google“در این مدت مرورگر 
chrome” رایج ترین مرورگر کاربران

ه برای استفاده از سایت پلی پاد بود
.است
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 ها از در این مدت مرورگر بیشترین سشن
رفته اتصال به اینترنت ایرانسل انجام گ

ز با اتصال به اینترنت همراه اول نی. است
اختالف در جایگاه دوم تعداد % 1

.سشن های فصل پاییز قرار دارد

ایرانسل

33%

همراه اول

32%

مخابرات

11%

رایتل

3%

سایر

21%

درصد انجام 
به سشن ها

تفکیک 
اپراتورها



میکاربران ثبت نابررسی 
کاربران ثبت نامی روزانه

مهر آبان آذر

رببالغپاییز،فصلپایانتا
نامثبتپادپلیدرنفر000,476

.کرده اند
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کاربران فعالبررسی 

متوسططوربهپاییزفصلدر
webبخشدرکاربر656روزانه

826اندرویدبخشدروPCو
.ته اندداشفعالیتپادپلیدرکاربر

PCو  Webکاربران فعال بخش

کاربران فعال مهر کاربران فعال آبان کاربران فعال آذر

کاربران فعال اندروید

کاربران فعال مهر کاربران فعال آبان کاربران فعال آذر
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526,4روزانهمتوسططوربهپاییزفصلدر
نسخهدر%82کهاستشدهانجامسشن

بودهPCوwebنسخهدر%18واندروید
.است
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سشن های روزانهبررسی 
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668,1روزانهمتوسططوربهپاییزفصلدر
استشدهانجامپادپلیصفحاتازبازدید

تبازدید روزانه از صفحابررسی 
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مدت زمان سشن هابررسی 

از%3.59پاییز،فصلپایاندر
از%2واندرویدبخشدرسشن ها

زمانیداراینسخه هاسایردرآنها
.بوده انددقیقه30ازبیش
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هبازی های انجام شدبررسی 



:  اجرابازی با بیشترین میانگین زمان

Assassin's Creed: Syndicate

صلُپر بازی ترین روز ف

محبوب ترین بازی 

PES21: فصل

:  مجموع دفعات انجام بازی
000,237+

دقیقه9حدودبازیبارهرمیانگین•
+000,89: تعداد دفعات اجرای بازی•

+200: مجموع ساعات اجرای بازی•

+800,3: تعداد دفعات انجام بازی•

:ملکاربر با بیشترین تعا
بار بازی در طول فصل790

فصلدرپادپلیبابازیساعت96بالای•

پاییز
بار در پلی 100نفر در این فصل بالای 258•

.پاد بازی کرده اند

روزهای دوشنبه ُپربازی ترین•

روزهای یکشنبه کم بازی ترین•

هُپر بازی ترین روزهای هفت

+000,82: مهر•

+000,75: آبان•

+000,79: آذر•
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@PlayPod

PlayPod

باتشکر از 
همراهی تان

http://www.playpod.ir/

