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Integracja
z aplikacjami mobilnymi

N

arzÚdzie Google Analytics oferuje platformÚ do monitorowania aplikacji mobilnych,
dziÚki której wydawcy aplikacji, specjaliĂci od marketingu i programiĂci mogÈ analizowaÊ sposób korzystania z aplikacji uĝytkowników systemów Android i iOS. Platforma
ta dostarcza cennych informacji, na przykïad o typach i markach urzÈdzeñ, czasie spÚdzonego na ich uĝytkowaniu, awariach i wyjÈtkach zgïaszanych przez aplikacje, dokonywanych
zakupach i innych aspektach.
Jednakĝe w odróĝnieniu od przeglÈdarek klienci nie sÈ pozyskiwani przez samÈ aplikacjÚ, tylko przez jeden z dostÚpnych sklepów internetowych, gïównie Google Play i iTunes.
Oznacza to, ĝe programiĂci aplikacji majÈ mniejszÈ kontrolÚ nad zbieraniem danych marketingowych. Dlatego zespóï Google Analytics opracowaï mechanizmy integracji z obydwoma sklepami, dziÚki czemu wydawcy aplikacji, specjaliĂci od marketingu i programiĂci
mogÈ lepiej monitorowaÊ skutecznoĂÊ kampanii i korelowaÊ uzyskane informacje z operacjami uĝytkowników wykonywanymi po zainstalowaniu aplikacji. Informacje pozyskane
dziÚki tym integracjom pozwalajÈ zoptymalizowaÊ kampanie nie tylko pod kÈtem liczby instalacji aplikacji, ale równieĝ dokonywanych zakupów i innych waĝnych wskaěników.
Z tego rozdziaïu dowiesz siÚ, jak w systemach Android i iOS zainstalowaÊ kod ĂledzÈcy Google Analytics, który dostarczy informacji o ěródïach pozyskania klientów, jak
równieĝ danych dla raportu Przepïyw uĝytkowników w Google Play w narzÚdziu Google
Analytics. Przeczytasz równieĝ o technikach, dziÚki którym lepiej poznasz raporty i bÚdziesz
mógï na ich podstawie wyciÈgaÊ wnioski.
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Dane o Google Play i iTunes w Google Analytics
Konfiguracja Ăledzenia instalacji aplikacji róĝni siÚ nieco w systemach Android i iOS,
jednak obie operacje sÈ doĂÊ proste i wymagajÈ wprowadzenia niewielkich zmian w kodzie.
W dalszej czÚĂci rozdziaïu opisane sÈ krok po kroku wszystkie czynnoĂci. ZwróÊ uwagÚ,
ĝe opis ten dotyczy wersji 4 pakietu Android SDK oraz wersji 3 pakietu iOS SDK. Jeĝeli
nie znasz wersji uĝywanego przez siebie pakietu, zapytaj o to programistÚ. Pakiet Android
SDK moĝesz pobraÊ ze strony http://goo.gl/mpF073, a iOS SDK ze strony http://goo.
gl/wmZfni.
Zanim jednak zaczniesz analizÚ, musisz siÚ upewniÊ, czy poprawnie zbierasz dane
o akcjach uĝytkowników, a wiÚc musisz nie tylko sprawdziÊ, czy pakiet SDK dziaïa prawidïowo, ale równieĝ czy znasz odpowiedzi na pytania biznesowe. DziÚki temu bÚdziesz mógï
lepiej poïÈczyÊ dane uzyskane z Google Play i iTunes. Poniĝej przedstawiona jest lista
waĝnych pytañ, na które musisz znaÊ odpowiedzi. Kod niezbÚdny do zaimplementowania
odpowiednich operacji znajdziesz pod adresem http://goo.gl/Hlt2yC.






Jakie operacje wykonujÈ moi uĝytkownicy?
Ile pieniÚdzy wydajÈ uĝytkownicy na mojÈ aplikacjÚ?
Czy uĝytkownicy korzystajÈ z aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem?
Jak zachowuje siÚ grupa uĝytkowników o zadanych cechach?
Ile czasu zajmuje uĝytkownikowi wykonanie okreĂlonej operacji?

Aby wykorzystaÊ platformÚ do monitorowania aplikacji mobilnych i opisane wczeĂniej
integracje, musisz skonfigurowaÊ widok aplikacji. Podczas konfigurowania nowej usïugi
Google Analytics wybierz opcjÚ Aplikacja mobilna. DziÚki niej w raportach bÚdziesz widzieÊ
dane najlepiej opisujÈce funkcjonowanie Twojej aplikacji i bÚdziesz mógï wykorzystaÊ opisane w tym rozdziale integracje (jak równieĝ inne funkcjonalnoĂci charakterystyczne tylko
dla aplikacji).
Jeĝeli chcesz widzieÊ dane w widoku dotyczÈcym zarówno okreĂlonej aplikacji, jak i przeglÈdarek i aplikacji, musisz przesyïaÊ dane do dwóch róĝnych usïug. Jedna z nich powinna
zawieraÊ tylko dane dotyczÈce aplikacji, a druga wszystkie dane. Ewentualnie moĝesz wykorzystaÊ raporty zbiorcze (dostÚpne w wersji Google Analytics Premium), zbierajÈce wszystkie dane w jednym miejscu. WiÚcej informacji na ten temat znajduje siÚ pod adresem
http://goo.gl/V74xx1.
ZwróÊ uwagÚ, ĝe w przypadku poïÈczenia danych dotyczÈcych aplikacji i przeglÈdarek
musisz uĝyÊ funkcjonalnoĂci User ID (szczegóïowo opisanej w drugiej czÚĂci ksiÈĝki).
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DziÚki niej w jednym widoku bÚdÈ widoczne dane dotyczÈce aplikacji i przeglÈdarek, niezaleĝnie od uĝytego urzÈdzenia. Po wybraniu tej opcji bÚdziesz mógï równieĝ dzieliÊ dane
o wejĂciach (trafieniach) do przeglÈdarki i aplikacji na osobne widoki i lepiej je analizowaÊ (patrz strona http://goo.gl/9e8SkO).
Bardzo polecam udziaï w szkoleniu Mobile App Analytics Fundamentals
prowadzonym przez Analytics Academy. Uzyskasz solidnÈ wiedzÚ i bÚdziesz mógï
z powodzeniem monitorowaÊ aplikacje mobilne. Szkolenie jest dostÚpne pod adresem
http://goo.gl/Ts9SKB (w jÚzyku angielskim).
UWAGA:

Android SDK v4: konfigurowanie Łledzenia instalacji aplikacji
i monitorowania kampanii
Konfiguracja Ăledzenia instalacji oraz monitorowania kampanii jest prosta i choÊ obie operacje moĝna przeprowadziÊ niezaleĝnie, bardzo zalecana jest implementacja obu funkcjonalnoĂci ze wzglÚdu na ich synergiczny charakter. DziÚki Ăledzeniu instalacji uzyskasz wglÈd
w dane dotyczÈce aplikacji Google Play w usïudze Google Analytics, a monitorowanie
kampanii dostarczy peïniejszych i dokïadniejszych danych dla raportów z sekcji Pozyskiwanie. Obie funkcjonalnoĂci sÈ niezwykle waĝne.
W tej czÚĂci rozdziaïu opisane sÈ cztery wymienione niĝej kroki:
1.
2.
3.
4.

PoïÈczenie aplikacji z usïugÈ Google Analytics.
Modyfikacja pliku AndroidManifest.xml.
Umieszczenie parametrów kampanii w odnoĂnikach Google Analytics.
Przystosowanie pakietu Android SDK do Ăledzenia kampanii i wiÈzania ěródeï ruchu.

Krok 1. Poũczenie aplikacji z usũug Google Analytics
Pierwszym krokiem, niezbÚdnym do uzyskania danych Google Play w narzÚdziu Google
Analytics, jest poïÈczenie aplikacji z usïugÈ Google Analytics w sekcji Administracja. W tym
celu zaloguj siÚ do swojego konta i kliknij powyĝszy odnoĂnik w górnej czÚĂci ekranu. NastÚpnie wybierz konto i usïugÚ Google Analytics, która ma byÊ uĝyta do utworzenia poïÈczenia
(poniewaĝ ïÈczenie odbywa siÚ na poziomie usïugi, wszystkie widoki w wybranej usïudze
bÚdÈ zawieraïy dane), i w kolumnie USUGA kliknij odnoĂnik Wszystkie produkty.
W panelu, który siÚ pojawi po prawej stronie, w sekcji Google Play kliknij przyciski PoïÈcz
z Google Play, a nastÚpnie + NOWE POkCZENIE Z GOOGLE PLAY. PoïÈczenia moĝe dokonaÊ tylko uĝytkownik posiadajÈcy uprawnienia do edycji i uĝywajÈcy tego
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samego adresu e-mail w Google Analytics i w Play Developer Console. Wybierz aplikacje,
dla których chcesz wyĂwietlaÊ dane w usïudze, kliknij przycisk Dalej, skonfiguruj poïÈczenie
i na koniec kliknij przycisk Zastosuj.

Krok 2. Modyfikacja pliku AndroidManifest.xml
Po przebrniÚciu przez konfiguracjÚ narzÚdzia Google Analytics musisz umieĂciÊ w pliku
AndroidManifest.xml kilka wierszy kodu. Kod ten sïuĝy do umieszczenia w Twojej aplikacji
komponentu BroadcastReceiver, który bÚdzie odbieraï i wysyïaï informacje o kampaniach
zawartych w odnoĂniku odsyïajÈcym (opisanym w dalszej czÚĂci rozdziaïu). Poniĝej przedstawiony jest ten kod, ale moĝesz równieĝ skopiowaÊ go ze strony http://goo.gl/9T9lrK i wkleiÊ
do aplikacji:
<!-- Used for Google Play Store Campaign Measurement-->
<service android:name="com.google.android.gms.analytics.CampaignTrackingService" />
<receiver android:name="com.google.android.gms.analytics.CampaignTrackingReceiver"
android:exported="true">
<intent-filter>
<action android:name="com.android.vending.INSTALL_REFERRER" />
</intent-filter>
</receiver>

Krok 3. Umieszczenie parametrów kampanii w odnoĵnikach Google Analytics
W rozdziale 1., „Dobre praktyki implementacyjne”, poznaïeĂ tagowanie kampanii za pomocÈ
parametrów UTM. Ta sama zasada obowiÈzuje w przypadku aplikacji Android. Podczas
odsyïania uĝytkowników do sklepu Google Play zawsze powinieneĂ stosowaÊ parametry
kampanii. WyjÈtkiem jest odsyïanie ich poprzez reklamy AdWords. W takim przypadku
wystarczy wïÈczyÊ automatyczne tagowanie. Jednak oprócz stosowania parametrów URL
opisanych w rozdziale 1. musisz równieĝ podawaÊ w adresie nazwÚ pakietu (Package Name).
Do tworzenia odnoĂników do kampanii polecam zazwyczaj stronÚ Google Play URL Builder
(patrz rysunek 4.1), dostÚpnÈ pod adresem http://goo.gl/I3rTnI.
Jednakĝe w przypadku dziesiÈtek lub setek kampanii wykorzystujÈcych róĝne sieci reklamowe tworzenie osobnych adresów URL moĝe byÊ niewykonalne. W takiej sytuacji polecam uĝycie arkusza, w którym naleĝy wpisaÊ wartoĂci wszystkich parametrów. Parametry
zostanÈ za pomocÈ funkcji poïÈczone w wynikowe odnoĂniki. Rysunek 4.2 przedstawia przykïadowy arkusz. Jego szablon, opracowany przez firmÚ Cardinal Path, certyfikowanego
partnera i supersprzedawcÚ Google, moĝna pobraÊ ze strony http://goo.gl/C05tdu. (Aby uĝyÊ
tego odnoĂnika, musisz zalogowaÊ siÚ do konta Google Analytics).
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Rysunek 4.1. Strona Google Play URL Builder

Rysunek 4.2. Arkusz Google Play URL Builder

Krok 4. Dostosowanie pakietu Android SDK do ĵledzenia kampanii
i wizania Ŕródeũ ruchu
W poprzednich krokach zostaïy opisane sposoby zbierania informacji o ěródïach pozyskiwania uĝytkowników odwiedzajÈcych sklep Google Play (na przykïad ĝe sÈ to nowi uĝytkownicy) tuĝ przed zainstalowaniem Twojej aplikacji. ChoÊ informacja ta ma istotne znaczenie w ocenie skutecznoĂci kampanii, potrzebne jest równieĝ pozyskiwanie informacji
o ěródïach ruchu w kolejnych sesjach uĝytkowników. DziÚki temu moĝna lepiej oceniÊ
skutecznoĂÊ metod marketingowych sïuĝÈcych zatrzymaniu klientów.
Aby uzyskaÊ informacje o ěródïach ruchu generowanego przez uĝytkowników, którzy
bezpoĂrednio dotarli do Twojej aplikacji, musisz otagowaÊ odnoĂniki w sposób opisany
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w kroku 3., dziÚki czemu narzÚdzie Google Analytics bÚdzie otrzymywaïo informacje, skÈd
przychodzi uĝytkownik. Oprócz tego za pomocÈ metody setCampaignParamsFromUrl musisz
w kodzie ĂledzÈcym okreĂliÊ wartoĂci parametrów kampanii, jak w przedstawionym niĝej
przykïadzie (patrz strona http://goo.gl/bCvzpg):
// Utworzenie obiektu Ğledzącego.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);
// Ustawienie nazwy ekranu.
t.setScreenName(screenName);
// W tym przykáadzie informacje o kampanii są umieszczone we wáaĞciwych dla Google Analytics parametrach
// adresu URL.
// Uwaga: to tylko przykáad. W przypadku wiĊkszoĞci kampanii informacja jest odczytywana z odebranego opisu.
String campaignData = "http://sklep-zoologiczny.com/index.html?" +
"utm_source=email&utm_medium=email_marketing&utm_campaign=lato" +
"&utm_content=email_variation_1";
// Dane kampanii przesáane wraz z trafieniem.
t.send(new HitBuilders.ScreenViewBuilder()
.setCampaignParamsFromUrl(campaignData)
.build()
);

iOS SDK v3: konfigurowanie Łledzenia instalacji aplikacji
i monitorowania kampanii
Waĝna uwaga dotyczÈca danych iOS: aby w raportach pojawiïy siÚ dane o ěródïach odesïañ, uĝytkownik musi pobraÊ, zainstalowaÊ i uruchomiÊ aplikacjÚ. Oznacza to, ĝe jeĝeli
1000 uĝytkowników dziÚki kampanii odwiedzi w sklepie iTunes TwojÈ stronÚ z opisem
aplikacji, przy czym 600 z nich jÈ zainstaluje, a 500 uruchomi, to w raportach bÚdziesz
widzieÊ tylko liczbÚ 500 dotyczÈcÈ tej kampanii. Dane o pozostaïych 500 uĝytkownikach nie
bÚdÈ dostÚpne.
Uwaga dotyczÈca waĝnoĂci Ăledzenia instalacji i monitorowania kampanii w systemie
Android odnosi siÚ równieĝ do systemu iOS. Obie funkcjonalnoĂci sÈ niezwykle waĝne.
W tej czÚĂci rozdziaïu opisane sÈ cztery wymienione niĝej kroki:
1.
2.
3.
4.

WïÈczenie Ăledzenia kampanii w usïudze Google Analytics.
Umieszczenie biblioteki libAdIdAccess.a w projekcie XCode.
Umieszczenie parametrów kampanii w odnoĂnikach do sklepu iTunes.
Dostosowanie pakietu iOS SDK do Ăledzenia kampanii i wiÈzania ěródeï ruchu.
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Krok 1. Wũczenie ĵledzenia kampanii w usũudze Google Analytics
Pierwszym krokiem, niezbÚdnym do umieszczenia danych iTunes w narzÚdziu Google
Analytics, jest wïÈczenie w usïudze Google Analytics, w sekcji Administracja funkcji Ăledzenia kampanii. W tym celu zaloguj siÚ do swojego konta i kliknij powyĝszy odnoĂnik w górnej
czÚĂci ekranu. NastÚpnie wybierz usïugÚ, z którÈ chcesz poïÈczyÊ aplikacje (poniewaĝ ïÈczenie odbywa siÚ na poziomie usïugi, wszystkie widoki w danej usïudze bÚdÈ zawieraïy dane),
i kliknij odnoĂnik Ustawienia usïugi. Pojawi siÚ kontrolka podobna do pokazanej na
rysunku 4.3.

Rysunek 4.3. Kontrolka do wķûczania Ŏledzenia kampanii iOS

Krok 2. Umieszczenie biblioteki libAdIdAccess.a w projekcie XCode
JedynÈ zmianÈ, jakÈ programista aplikacji musi wprowadziÊ w kodzie, jest konfiguracja
Ăledzenia instalacji, dziÚki czemu bÚdzie moĝliwy dostÚp do identyfikatora reklamowego
iOS (ang. identiğer for advertising, IDFA). Aby wïÈczyÊ zbieranie danych IDFA, trzeba
poïÈczyÊ odpowiednie pliki i ustawiÊ na YES wïaĂciwoĂÊ allowIDFACollection w kaĝdym
kodzie ĂledzÈcym. Poniĝej przedstawiony jest wiersz kodu, który naleĝy wpisaÊ:
// Enable IDFA collection.
tracker.allowIDFACollection = YES;

WiÚcej informacji na ten temat znajduje siÚ w pliku README w pakiecie SDK.

Krok 3. Umieszczenie parametrów kampanii w odnoĵnikach do sklepu iTunes
Ten krok zawiera instrukcje bardzo podobne do opisanych w kroku 3. w poprzedniej czÚĂci
rozdziaïu, dotyczÈcej sklepu Google Play i systemu Android. Jedyna róĝnica polega na tym,
ĝe odnoĂniki iOS muszÈ zawieraÊ dodatkowe parametry: Google Analytics Property ID
(URL identyfikator usïugi Google Analytics), Ad Network (sieÊ reklamowa) oraz Redirect
URL (przekierowujÈcy adres URL). Strona Campaign Tracking URL Builder dla systemu
iOS (patrz rysunek 4.4) znajduje siÚ pod adresem http://goo.gl/Arg8tw.

Kup książkę

Poleć książkę

110 Rozdziaī 4. Integracja z aplikacjami mobilnymi

Rysunek 4.4. Strona iOS Campaign Tracking URL Builder

Krok 4. Dostosowanie pakietu iOS SDK do ĵledzenia kampanii
i wizania Ŕródeũ ruchu
Podobnie jak w procesie dotyczÈcym sklepu Google Play (opisanym w kroku 4. w poprzedniej czÚĂci rozdziaïu), w celu uzyskania informacji o ěródïach uĝytkowników, którzy bezpoĂrednio otworzyli TwojÈ stronÚ z aplikacjÈ (po czym jÈ zainstalowali w kolejnych sesjach),
musisz w odnoĂnikach opisanych w kroku 3. umieĂciÊ odpowiednie tagi. DziÚki nim narzÚdzie Google Analytics bÚdzie otrzymywaïo informacje, skÈd przychodzÈ uĝytkownicy.
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Oprócz tego musisz nadaÊ wartoĂÊ zmiennej [GAIDictionaryBuilder setCampaignParameters
´FromUrl:urlString], gdzie urlString jest ciÈgiem znaków z adresem URL zawierajÈcym
parametry kampanii. Poniĝej przedstawiony jest przykïad, jak to zrobiÊ (kod ěródïowy
znajduje siÚ pod adresem http://goo.gl/KHVs17):
/*
* MyAppDelegate.m
*
* Przykáad implementacji kampanii i atrybutów adresu odsyáającego.
* JeĪeli w odsyáającym adresie URL nie ma parametrów kampanii, zostanie uĪyta nazwa urządzenia.
*/
- (BOOL)application:(UIApplication *)application openURL:(NSURL *)url
sourceApplication:(NSString *)sourceApplication annotation:(id)annotation {
NSString *urlString = [url absoluteString];
id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithName:@"tracker"
trackingId:@"UA-XXXX-Y"];
// setCampaignParametersFromUrl przeksztaáca parametry kampanii Google Analytics ("UTM")
// z adresu URL i umieszcza w strukturze Map, którą moĪna zastosowaü w obiekcie Tracker.
GAIDictionaryBuilder *hitParams = [[GAIDictionaryBuilder alloc] init];
// Umieszczenie danych kampanii bezpoĞrednio w strukturze Map, poniewaĪ trzeba ją wysáaü tylko raz.
[hitParams setCampaignParametersFromUrl:urlString];
// Jedynym wymaganym polem jest Ĩródáo kampanii. JeĪeli Ĩródáo nie zostaáo
// okreĞlone w poprzednim wywoáaniu, zostanie uĪyta nazwa urządzenia.
if(![hitParams get:kGAICampaignSource] && [url host].length !=0) {
// Zapisanie danych kampanii w strukturze Map, a nie w obiekcie Tracker.
[hitParams set:@"referrer" forKey:kGAICampaignMedium];
[hitParams set:[url host] forKey:kGAICampaignSource];
}
NSDictionary *hitParamsDict = [hitParams build];
// Widok ekranu wymaga okreĞlenia nazwy.
[tracker set:kGAIScreenName value:@"screen name"];
// Kod dla wersji SDK wczeĞniejszych niĪ v3.
// [tracker send:[[[GAIDictionaryBuilder createAppView] setAll:hitParamsDict] build]];
// Kod dla wersji SDK 3.08 i nowszych.
[tracker send:[[[GAIDictionaryBuilder createScreenView] setAll:hitParamsDict] build]];
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WIkZANIE ½RÓDE RUCHU

Po zakoñczeniu integracji (z systemem Android lub iOS) bÚdziesz mieÊ dostÚp do
danych o ěródïach pozyskiwania klientów w kampaniach oraz o ich kolejnych sesjach
aplikacyjnych. To naprawdÚ niezwykïe, ale pojawia siÚ jedno waĝne pytanie: jak Google
Analytics wiÈĝe ěródïo z sesjÈ? SÈ cztery sposoby uzyskania aplikacji przez uĝytkownika, ale tylko w przypadku dwóch z nich moĝna uzyskaÊ informacje o zachowaniu
uĝytkownika.
 Uĝytkownik otworzyï aplikacjÚ bez klikania zewnÚtrznego odnoĂnika: bieĝÈca

sesja jest wiÈzana z oryginalnym ěródïem.
 Uĝytkownik kliknÈï zewnÚtrzny odnoĂnik, który nie zawieraï parametrów kam-

panii (opisanych w kroku 3. w poprzedniej czÚĂci rozdziaïu): bieĝÈca sesja jest
wiÈzana z oryginalnym ěródïem.
 Uĝytkownik kliknÈï zewnÚtrzny odnoĂnik, który zawieraï parametry kampanii,
ale pakiet SDK (opisany w kroku 4. w poprzedniej czÚĂci rozdziaïu) nie zostaï
zmieniony tak, aby byïy wysyïane informacje o tym odnoĂniku: bieĝÈca sesja jest
wiÈzana z oryginalnym ěródïem.
 Uĝytkownik kliknÈï zewnÚtrzny odnoĂnik, który zawieraï parametry kampanii,
a pakiet SDK (opisany w kroku 4. w poprzedniej czÚĂci rozdziaïu) zostaï zmieniony tak, aby byïy wysyïane informacje o tym odnoĂniku: oryginalne wartoĂci
parametrów kampanii sÈ zastÚpowane nowymi, a bieĝÈca sesja jest wiÈzana
z nowym ěródïem.
Jeĝeli uĝytkownik ponownie pobierze aplikacjÚ, zostanie potraktowany jako nowy
uĝytkownik z nowym identyfikatorem. Zatem informacja o nowym ěródle zaleĝy od tego,
czy zostaïy okreĂlone parametry kampanii i czy pakiet SDK zostaï zmieniony tak, aby
byïy rejestrowane informacje o kampanii.

Analiza aplikacji mobilnych — pe¬na ŁcieŞka klientów
Teraz, gdy spïywajÈ dane, moĝesz zaczÈÊ analizowaÊ zachowania uĝytkowników i wyciÈgaÊ
wnioski popychajÈce Twój biznes do przodu. W przedstawionych niĝej przykïadach wykorzystaïem raporty Google Play z dwóch podstawowych powodów: (1) posiadaïem lepsze
dane, (2) raport o przepïywie uĝytkowników jest dostÚpny tylko dla danych Google Play.
Konfiguracja opisana w poprzedniej czÚĂci rozdziaïu powoduje, ĝe w koncie Google
Analytics pojawiÈ siÚ dodatkowe dane w niĝej wymienionych raportach:
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 Sekcja ½ródïa: zestaw raportów pokazujÈcych, skÈd pochodzÈ uĝytkownicy, którzy

pobrali, zainstalowali i uruchomili aplikacje. DostÚpne sÈ równieĝ wskaěniki opisujÈce
zachowania uĝytkowników i ich korzystanie z aplikacji.
 Raport Google Play Referral Flow: raport przedstawiajÈcy peïny cykl aktywnoĂci klientów, od wizyty w sklepie Google Play, poprzez instalacjÚ, po uruchomienie
aplikacji.
W dalszej czÚĂci rozdziaïu poznasz zawartoĂÊ i sposób korzystania ze wszystkich powyĝszych raportów.

Sekcja śród¬a
Jak pokazuje rysunek 4.5, podstawowy raport Wszystkie o ěródïach uzyskania aplikacji
zawiera wykres przedstawiajÈcy trend wskaěnika Nowi uĝytkownicy. Znajduje siÚ w nim
równieĝ lista par danych ěródïo/medium, posortowana wedïug liczby nowych uĝytkowników, opisujÈca ruch wywoïany TwojÈ aplikacjÈ. Jeĝeli interesujÈ CiÚ tylko dane dotyczÈce
sklepu Google Play lub iTunes, dostÚpne sÈ gotowe raporty w sekcji nawigacji po lewej
stronie ekranu.
Podstawowy raport Wszystkie ogólnie prezentuje trend wskaěnika Pobranie aplikacji.
Moĝna jednak za pomocÈ selektora wskaěników (odnoĂników umieszczonych poniĝej zakïadki
Eksplorator) wyĂwietliÊ innÈ grupÚ danych. DziÚki tym wskaěnikom bÚdziesz mógï rozbudowaÊ swoje analizy i sprawdziÊ, z jakich ěródeï pochodzi ruch dotyczÈcy Twojej aplikacji. Jak dowiedziaïeĂ siÚ z rozdziaïu 1., istotne znaczenie ma zdefiniowanie w koncie Google
Analytics celów biznesowych, a opisywany raport jest jednym z wielu wartoĂciowych raportów, dostÚpnych po zdefiniowaniu celów.
Jeĝeli interesuje CiÚ analiza danych o pozyskaniu i zachowaniach klientów wraz z danymi
o konwersjach, polecam utworzenie niestandardowego raportu zawierajÈcego podobne
wymiary i wskaěniki, jak ten pokazany na rysunku 4.6. Przykïadowy raport moĝesz zaimportowaÊ do swojego konta, klikajÈc odnoĂnik http://goo.gl/ptbQLb.
Rysunek 4.7 przedstawia zawartoĂÊ opisanego wyĝej niestandardowego raportu. Poniĝej
wymienionych jest kilka wskazówek, na których moĝesz siÚ skupiÊ podczas analizy tabeli:
 Dla kaĝdego ěródïa sprawdě i porównaj miÚdzy sobÈ procentowe wskaěniki

umieszczone w nawiasach (kolumny 2 – 5). Jeĝeli stwierdzisz róĝnice, byÊ moĝe
warto bÚdzie dokïadniej zbadaÊ dane. Na przykïad ěródïo google (drugi wiersz) reprezentuje 5,95% wszystkich uĝytkowników, którzy odwiedzili stronÚ z TwojÈ aplikacjÈ,
jednak stanowiÈ oni 6,45% wszystkich nowych uĝytkowników, 7,54% wszystkich
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Rysunek 4.5. Podstawowy raport ūródķa/Wszystkie

Rysunek 4.6. Definicja raportu zawierajûcego dane o pozyskaniu, zachowaniach i konwersjach
uŮytkowników
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Rysunek 4.7. Analiza danych o pozyskiwaniu uŮytkowników

sesji i 8,71% trafieñ. Oznacza to, ĝe w tym przypadku google jest ěródïem uĝytkowników, którzy wracajÈ czÚĂciej (majÈ wyĝszy odsetek zrealizowanych sesji) i sÈ
bardziej zaangaĝowani w uĝytkowanie aplikacji (wyĝszy odsetek trafieñ, czyli sumy
wszystkich interakcji z aplikacjÈ).
 Dla kaĝdego ěródïa porównaj wskaěniki z kolumn 6 – 9 i sprawdě, jak róĝniÈ siÚ
miÚdzy sobÈ pod wzglÚdem zaangaĝowania i konwersji. Na przykïad porównujÈc
Wspóïczynnik konwersji celu (ostatnia kolumna) dla wszystkich ěródeï, moĝna stwierdziÊ, ĝe jego wartoĂÊ dla ěródïa google jest wyĝsza od innych wartoĂci w tabeli.
Ten raport moĝna edytowaÊ po klikniÚciu odnoĂnika Edytuj tuĝ pod tytuïem. Moĝe to byÊ waĝne, jeĝeli w Twojej firmie do analizy danych o pozyskiwaniu, zachowaniach i konwersjach uĝytkowników stosowane sÈ inne wskaěniki.
UWAGA:

Inna ciekawa analiza polega na porównaniu danych dla kaĝdego ěródïa i róĝnych
urzÈdzeñ mobilnych. Na rysunku 4.8 przedstawione sÈ dane dla trzech najczÚĂciej stosowanych urzÈdzeñ w przypadku ěródïa google i porównanie ze Ărednim wspóïczynnikiem
konwersji celu dla danej aplikacji. Aby utworzyÊ ten raport, zaloguj siÚ do swojego konta,
w panelu po lewej stronie okna, w sekcji Pozyskiwanie rozwiñ sekcjÚ ½ródïa. NastÚpnie kliknij odnoĂnik Wszystkie i wybierz opisane niĝej ustawienia (pokazane równieĝ na rysunku 4.8):
1. Wymiar podstawowy: gïówny wymiar, który chcesz przeanalizowaÊ.
2. Wymiar dodatkowy: wymiar do podzielenia podstawowego wymiaru na segmenty.
3. Filtr: pole umoĝliwiajÈce wyĂwietlenie tylko jednego lub kilku elementów wymiaru

podstawowego.
4. Typ wykresu: dane Google Analytics moĝna prezentowaÊ na róĝne sposoby; wizu-

alizacja wybrana do rysunku 4.8 to wykres Porównanie, dostÚpny po klikniÚciu czwartej ikony od lewej strony.
5. Wskaěnik sortujÈcy: kolejnoĂÊ sortowania elementów wymiaru podstawowego.
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Rysunek 4.8. Porównanie danych dla róŮnych modeli urzûdzeĹ mobilnych

6. Wskaěnik porównawczy: wskaěnik porównywany ze ĂredniÈ wartoĂciÈ dla caïej witryny

(lista dostÚpnych wskaěników zaleĝy od grupy wskaěników wybranej w selektorze
powyĝej wykresu).
ZwróÊ uwagÚ, ĝe raport ten równieĝ moĝna podzieliÊ za pomocÈ kreatora segmentów.
Oznacza to, ĝe moĝesz zdefiniowaÊ wïasne segmenty danych i bardziej dokïadnie analizowaÊ pozyskiwanie uĝytkowników. WiÚcej informacji na temat segmentów w Google
Analytics dostÚpnych jest pod adresem http://goo.gl/1IrUjV.

Raport Przep¬yw uŞytkowników w Google Play
Przepïyw uĝytkowników w Google Play jest niezwykle przydatnym raportem, poniewaĝ tylko
w nim widoczna jest peïna Ăcieĝka, jakÈ podÈĝajÈ uĝytkownicy od chwili zapoznania siÚ
z opisem aplikacji w sklepie Google Play do momentu pierwszego uruchomienia aplikacji.
Na rysunku 4.9 przedstawiony jest domyĂlny raport zawierajÈcy w górnej czÚĂci wizualizacjÚ przepïywów, a w dolnej tabelÚ z tymi samymi danymi. Wizualizacja umoĝliwia
szybkÈ ocenÚ trendów, natomiast tabela — szczegóïowÈ analizÚ zachowañ uĝytkowników
pozyskanych z kaĝdego ěródïa.
Dobrze jest wykorzystaÊ tabelÚ przedstawionÈ na rysunku 4.9 do porównania wartoĂci
procentowych w nawiasach i przeanalizowanie ich wedïug wierszy i kolumn:
 Analiza wedïug wierszy umoĝliwia okreĂlenie problematycznych etapów przepïy-

wów dla kaĝdego ěródïa.
 Analiza wedïug kolumn umoĝliwia okreĂlenie najlepszych ěródeï na kaĝdym etapie.
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Rysunek 4.9. Raport Przepķyw uŮytkowników w Google Play

Podsumowanie
W tym rozdziale poznaïeĂ dostÚpne sposoby umieszczania danych Google Play i iTunes
w narzÚdziu Google Analytics. Jak siÚ przekonaïeĂ, efektem integracji jest moĝliwoĂÊ lepszego zbadania kampanii pozyskiwania uĝytkowników (zarówno dla sklepu Google Play,
jak i iTunes) i peïnej drogi klienta (dotyczy tylko Google Play). Poniĝsze raporty zawierajÈ
dane uzyskane dziÚki integracji:
 Sekcja ½ródïa: zestaw raportów zawierajÈcych informacje, skÈd pochodzÈ uĝytkow-

nicy pobierajÈcy, instalujÈcy i uruchamiajÈcy aplikacje. Raporty zawierajÈ równieĝ
wskaěniki opisujÈce zachowania uĝytkowników i ich interakcje z aplikacjami.
 Raport Przepïyw uĝytkowników w Google Play: raport prezentujÈcy w postaci
przepïywu peïny cykl pozyskiwania uĝytkowników, od przeglÈdania aplikacji w sklepie Google Play po jej instalacjÚ i uruchomienie.
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