Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani
za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych
lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych
w książce.
Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk
Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn
Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki
Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/goabiz
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
ISBN: 978-83-246-9500-3
Copyright © Helion 2015
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treści

O autorce

5

1. Wprowadzenie, czyli jak analizowaÊ w Ăwiecie
wielokanaïowoĂci

7

2. Universal Analytics — nowy standard analityki
od Google

11

3. Google Tag Manager — uniezaleĝnij siÚ od pomocy IT!

41

4. Pomiar aplikacji mobilnych

101

5. Jak Google Analytics moĝe pomóc rozwinÈÊ biznes?

113

6. Podsumowanie

215

Kup książkę

Poleć książkę

4

Kup książkę

Google Analytics w biznesie

Poleć książkę

4

Pomiar aplikacji
mobilnych

Od dïuĝszego czasu z zadziwieniem obserwujÚ, jak branĝowe media
z utÚsknieniem wyczekujÈ nadejĂcia „roku mobile”. Z zadziwieniem, bo przecieĝ mobilna rewolucja trwa w Polsce w najlepsze!
Wedïug badañ TNS Polska na poczÈtku 2014 r. juĝ 44% Polaków
miaïo w swoich kieszeniach smartfony. JeĂli tempo przyrostu „smartfonizacji” zostanie utrzymane, w 2015 r. wskaěnik powinien przekroczyÊ 60% (wiÚcej informacji na ten temat znaleěÊ moĝna na
blogu Moniki Mikowskiej: http://goo.gl/67m3Y8)!
Powiedzmy sobie szczerze — nie moĝemy juĝ dïuĝej zwlekaÊ
z pomiarem tego, jak uĝytkownicy mobilni korzystajÈ z naszych:


klasycznych witryn,



witryn w wersji „lekkiej” (które lubiÚ nazywaÊ „m-kami” -),



aplikacji.

O ile przypadku dwóch pierwszych punktów sprawa jest doĂÊ
prosta, o tyle wciÈĝ niewiele pisze siÚ o mierzeniu skutecznoĂci aplikacji mobilnych. Spróbujmy wiÚc „wziÈÊ byka za rogi” i sprawdziÊ, jak zaimplementowaÊ Google Analytics do aplikacji i czego
moĝemy siÚ z niego dowiedzieÊ.
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Dlaczego warto?
DziÚki Google Analytics moĝemy zdobyÊ wszystkie najwaĝniejsze
dane, które pomogÈ nam tworzyÊ lepsze, skuteczniejsze i bardziej
uĝyteczne aplikacje na iOS i Androida, m.in.:


raporty o lojalnoĂci uĝytkowników,



zestawienia ěródeï pozyskania,



statystyki poszczególnych ekranów aplikacji,



dane o realizacji celów i e-commerce.

Podobnie jak w przypadku witryn internetowych, Google Analytics dla aplikacji pozwala na obserwowanie statystyk w czasie rzeczywistym (raporty real-time) i korzystanie z segmentów i ponad
200 wymiarów.
Brzmi dobrze? W takim razie pora zabraÊ siÚ za instalacjÚ!

Implementacja Google Analytics
w aplikacjach mobilnych
Dobry poczÈtek
Na poczÈtek dobra wiadomoĂÊ: ĝeby zaïoĝyÊ usïugÚ Google Analytics dla aplikacji i pobraÊ pakiet SDK (czyli zestaw narzÚdzi dla
programistów) do ich Ăledzenia, wystarczy tylko kilka klikniÚÊ -.
Do dzieïa!
Zaczynamy od zaïoĝenia nowej usïugi — w ten sam sposób jak
w przypadku witryny internetowej. Udajemy siÚ wiÚc do zakïadki
Administrator i z rozwijanego menu wybieramy Usïuga/Utwórz nowÈ
usïugÚ. W sekcji Co chcesz ĂledziÊ? zaznaczamy Aplikacja mobilna
i wpisujemy nazwÚ naszej appki (rysunek 4.1).
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Rysunek 4.1. Tworzenie usïugi Google Analytics dla aplikacji mobilnej

Wybieramy branĝÚ i strefÚ czasowÈ i klikamy niebieski przycisk
Pobierz identyfikator Ăledzenia.
Moĝesz wykorzystaÊ jeden identyfikator w kliku wersjach i wydaniach aplikacji, a nawet na róĝnych platformach. Wystarczy zajrzeÊ do
Pomocy Google, aby sprawdziÊ, kiedy warto stosowaÊ jeden, a kiedy
wiele identyfikatorów: http://goo.gl/T9G0p7.

W nastÚpnym kroku Google Analytics poda nam trzy rzeczy:
identyfikator Ăledzenia aplikacji oraz linki do pobrania pakietów
SDK dla iOS i Androida. Wszystko to powinniĂmy przekazaÊ naszym
deweloperom, najlepiej razem ze wskazówkami dotyczÈcymi integracji SDK z aplikacjÈ:


na iOS: http://goo.gl/j3t2KE,



na Androida: http://goo.gl/MWoaxO.
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Zdarzenia
Podobnie jak w witrynach internetowych, równieĝ w aplikacjach
mobilnych moĝemy z ïatwoĂciÈ rejestrowaÊ zdarzenia (np. klikniÚcia przycisku). Mamy do dyspozycji cztery dobrze nam znane
zmienne:


kategoriÚ (wymagana),



akcjÚ (wymagana),



etykietÚ (opcjonalna),



wartoĂÊ (opcjonalna).

Wszystkie niezbÚdne informacje o wdraĝaniu Ăledzeniu zdarzeñ wraz z przykïadami moĝna znaleěÊ w Pomocy Google:


na iOS na stronie: http://goo.gl/zqkFK0,



na Androida na na stronie: http://goo.gl/QG9B8W.

¥ledzenie kampanii
W Google Analytics dla aplikacji mobilnych mamy do dyspozycji
dwie opcje Ăledzenia kampanii:




Ogólna atrybucja kampanii i ěródeï odwiedzin — pozwala
sprawdziÊ, które kampanie i odnoĂniki powodowaïy uruchomienie wczeĂniej zainstalowanej aplikacji (dostÚpne
zarówno dla aplikacji na Androida, jak i na iOS).
Atrybucja kampanii Google Play — pozwala sprawdziÊ,
które kampanie, witryny i inne aplikacje kierujÈ uĝytkowników do Sklepu Google Play w celu pobrania Twojej appki
(ze zrozumiaïych wzglÚdów dostÚpne tylko dla aplikacji na
Androida).
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W przeciwieñstwie do witryn internetowych Ăledzenie kampanii
w aplikacjach wymaga dodatkowej implementacji. Wszystkie niezbÚdne informacje na ten temat moĝna znaleěÊ w Pomocy Google:


dla iOS na stronie: http://goo.gl/FiO4GF,



dla Androida na stronie: http://goo.gl/aV1Qch.

W przypadku kampanii Google Play naleĝy zadbaÊ równieĝ o odpowiedni sposób tagowania — pomoĝe w tym narzÚdzie do budowania URL Google Play: http://goo.gl/IHxaFj. Nieotagowane kampanie
bÚdÈ wliczone w raportach ½ródïa Google Play do ruchu bezpoĂredniego ((direct)/(none)).
Èczenie kont Google Analytics i Konsoli programisty Google Play

Dane o tym, jak uĝytkownicy znajdujÈ nasze aplikacje w Google
Play, bÚdÈ widoczne dopiero po poïÈczeniu Google Analytics i Konsoli programisty Google Play.
W tym celu musimy udaÊ siÚ do zakïadki Administrator/Usïuga/
Ustawienia usïugi, wïÈczyÊ opcjÚ PoïÈcz aplikacje z Google Play i wybraÊ przynajmniej jednÈ aplikacjÚ, dla której chcemy wyĂwietlaÊ
dane w tej usïudze.
OczywiĂcie takie poïÈczenie moĝe wykonaÊ tylko osoba, która:



ma uprawnieninia do edycji na koncie Google Analytics;
uĝywa tego samego adresu e-mail w Konsoli programisty
Google Play i na koncie Analytics.

¥ledzenie e-commerce
Bez problemu moĝemy równieĝ zbieraÊ informacje o transakcjach,
które zawdziÚczamy aplikacjom na iOS i Androida. Wszystkie niezbÚdne informacje na ten temat moĝna znaleěÊ w Pomocy Google:
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dla iOS: http://goo.gl/upyp6W,
dla Androida: http://goo.gl/jTp33r (ulepszone Ăledzenie
e-commerce).

Co znajdziemy w raportach?
Ufff, trochÚ pracy za nami (i za naszymi programistami). Czas zajrzeÊ do raportów i nacieszyÊ siÚ danymi.
Odbiorcy
Zacznijmy od zakïadki Odbiorcy. W raporcie Ogóïem znajdziemy
podstawowe informacje o liczbie uĝytkowników i sesji, wyĂwietleniach ekranu czy Ărednim czasie trwania sesji. Moĝemy teĝ porównaÊ, jak te wartoĂci wyglÈdajÈ dla poszczególnych wersji. DziÚki
temu bez trudu sprawdzimy, czy wprowadzane zmiany wyszïy naszej
aplikacji na dobre -. PamiÚtajmy jednak, ĝe dane w raporcie Wersje
aplikacji bÚdÈ widoczne tylko, jeĂli uĝyjemy tego samego identyfikatora Ăledzenia w kaĝdej zaktualizowanej wersji aplikacji.
Tak samo, jak w przypadku witryn internetowych, po wïÈczeniu funkcji danych demograficznych bÚdziemy mogli przyjrzeÊ siÚ
strukturze wieku, pïci i zainteresowañ uĝytkowników naszej aplikacji. Dokïadne instrukcje dotyczÈce wdroĝenia tej funkcji moĝna
znaleěÊ:


dla iOS na stronie: http://goo.gl/gCYOkH,



dla Androida na stronie: http://goo.gl/Ueu022.

Kaĝdemu twórcy aplikacji zaleĝy nie tylko na popularnoĂci
(mierzonej liczbÈ instalacji), ale na równieĝ na przywiÈzaniu uĝytkowników. Dlatego z pewnoĂciÈ bardzo ciekawe bÚdÈ dla nas równieĝ informacje z sekcji Odbiorcy/Zachowanie, w których moĝemy
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sprawdziÊ m.in.: liczbÚ nowych i powracajÈcych uĝytkowników, ich
lojalnoĂÊ i czas, który upïynÈï od poprzedniej sesji.
Na koniec prawdziwa wisienka na torcie, czyli raporty o UrzÈdzeniach i sieciach (rysunek 4.2), dziÚki którym dowiemy siÚ o tym,
jak chÚtnie (i w jaki sposób) naszÈ appkÚ wykorzystujÈ posiadacze
róĝnych modeli smartfonów i tabletów oraz abonenci konkretnych
sieci. ByÊ moĝe odkryjemy, ĝe na którymĂ z popularnych urzÈdzeñ
aplikacja mogïaby dziaïaÊ lepiej? A moĝe warto popracowaÊ nad jej
wyglÈdem dla okreĂlonych rozdzielczoĂci ekranu?

Rysunek 4.2. Podstawowy raport o urzÈdzeniach i sieciach

Pozyskiwanie
O tym, w jaki sposób udaje nam siÚ pozyskaÊ uĝytkowników naszej
aplikacji, moĝemy siÚ przekonaÊ dziÚki zestawieniom z zakïadki
Pozyskiwanie. ZaglÈdajÈc do raportu Nowi uĝytkownicy, dowiemy
siÚ, ilu nowych uĝytkowników po raz pierwszy uruchomiïo appkÚ
w okreĂlonym czasie i jakie jej wersje cieszyïy siÚ wĂród nich najwiÚkszÈ popularnoĂciÈ.
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JeĂli chcemy sprawdziÊ, z jakich portali/sklepów uĝytkownicy
pobierajÈ naszÈ aplikacjÚ, powinniĂmy udaÊ siÚ do raportu Portal
sprzedawcy aplikacji. Znajdziemy w nim zarówno „macierzyste”
platformy danego systemu operacyjnego (np. w przypadku Androida
bÚdzie to Google Play), jak i platformy zewnÚtrznych firm. Niestety,
nie wszystkie portale sprzedawców obsïugujÈ tzw. Identyfikator
instalatora aplikacji, czyli dane wymagane przez Google Analytics do
rozpoznania portalu sprzedawcy. Takie dane sÈ podawane w raporcie w wierszu oznaczonym jako (not set).
Informacje o skutecznoĂci ěródeï (w tym kampanii) kierujÈcych
do Sklepu Google Play znajdziemy w raporcie Google Play/½ródïa.
DziÚki niemu dowiemy siÚ, jakie dziaïania generujÈ ruch na naszej
stronie w portalu sprzedawcy i przyczyniajÈ siÚ do pobrañ i instalacji
naszej appki. Podobnie jak w przypadku identyfikatorów instalatora
niektóre portale nie przesyïajÈ danych kampanii do Google Analytics.
W takich przypadkach w wymiarze ½ródïo/medium nie wyĂwietlÈ siÚ
ĝadne dane /. Z kolei raport Google Play/Przepïyw uĝytkowników
w Google Play w przejrzysty sposób pokaĝe nam, jak potencjalni
uĝytkownicy aplikacji przechodzÈ przez kolejne etapy od jej znalezienia do pobrania i uruchomienia.
PamiÚtajmy, ĝe dane o tym, jak uĝytkownicy znajdujÈ nasze
aplikacje w Google Play, bÚdÈ widoczne dopiero po poïÈczeniu
Google Analytics i Konsoli programisty Google Play.
CaïÈ dedykowanÈ (i rozbudowanÈ) sesjÚ majÈ teĝ oczywiĂcie
kampanie Google AdWords -. Znajdziemy w nich informacje
o zachowaniu uĝytkowników, którzy kliknÚli nasze reklamy
AdWords, a nastÚpnie zainstalowali i zaczÚli uĝywaÊ naszej appki.
JeĂli chcemy skorzystaÊ z tych raportów, powinniĂmy najpierw poïÈczyÊ nasze konta AdWords i Analytics oraz wïÈczyÊ autotagowanie
w AdWords.
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Zachowanie
Szczegóïy interakcji naszych uĝytkowników z aplikacjÈ znajdziemy
w zakïadce Zachowanie. DziÚki nim dowiemy siÚ m.in., jakie ekrany
appki cieszyïy siÚ najwiÚkszym zainteresowaniem (raport Ekrany)
i w jakiej kolejnoĂci je oglÈdano (raport Przepïyw zachowañ).
JeĂli skonfigurujemy Ăledzenie zdarzeñ, w sekcji Zdarzenia
znajdziemy raporty zbliĝone do tych, które znamy z Google Analytics dla witryn internetowych. BÚdziemy wiÚc mogli zerknÈÊ na
kategorie, akcje i etykiety najpopularniejszych zdarzeñ i sprawdziÊ,
na których ekranach najczÚĂciej do nich dochodziïo. Zdarzenia
moĝemy równieĝ wykorzystaÊ we wspomnianym kilka linijek wyĝej
Przepïywie zachowañ. Bardzo fajna sprawa -!
JeĂli poprosimy naszych programistów o zdefiniowanie tzw.
wyjÈtków (bïÚdów technicznych), Google Analytics moĝe nam równieĝ zaraportowaÊ, jak czÚsto siÚ zdarzaïy (wraz ich krótkimi opisami). Wszystkie informacje, które sÈ potrzebne programistom do
konfiguracji, moĝemy znaleěÊ tutaj:


dla iOS: http://goo.gl/ODYY0a,



dla Androida: http://goo.gl/u1GAAh.

Warto teĝ poprosiÊ deweloperów o skonfigurowanie pomiaru
czasów uĝytkownika, dziÚki czemu zyskamy dostÚp do dodatkowych
raportów o szybkoĂci aplikacji. Wskazówki implementacyjne znajdujÈ siÚ w Pomocy Google:


dla iOS: http://goo.gl/awYrFd,



dla Androida: http://goo.gl/g8AWHB.
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Konwersje
W ostatniej zakïadce znajdziemy raporty o naszych wynikach biznesowych, czyli realizacji celów i transakcjach e-commerce. DostÚpne
rodzaje celów nie róĝniÈ siÚ od tych dostÚpnych dla witryn internetowych — moĝemy wiÚc wykorzystaÊ jako cel:


miejsce docelowe,



czas trwania sesji,



ekrany na sesjÚ,



zdarzenie.

Konfiguracja wyglÈda analogicznie, wiÚc w tym miejscu nic
nas nie zaskoczy -. Po ustawieniu celów mamy do dyspozycji dobrze
znane nam raporty o: liczbie zrealizowanych celów (raport Ogóïem),
miejscu, w którym doszïo do ich realizacji (Ekrany celów), a takĝe
Ăcieĝkach i przepïywie celów.
Bez problemu poradzimy sobie równieĝ z raportami e-commerce, które takĝe sÈ odwzorowaniem tego, co znamy z Google
Analytics dla witryn internetowych. Moĝemy wiÚc sprawdziÊ ogólne
wyniki sprzedaĝy (raport Ogóïem), skutecznoĂÊ produktów oraz
daty i przychody ze wszystkich transakcji (SkutecznoĂÊ sprzedaĝy),
a takĝe przyjrzeÊ siÚ szczegóïom transakcji (Transakcje) i ich czasowi
realizacji (Czas do zakupu).

Google Tag Manager dla aplikacji
Nie bÚdzie w tym ani krzty przesady, jeĂli napiszÚ, ĝe Google Tag
Manager dla aplikacji mobilnych jest narzÚdziem prawdziwie rewolucyjnym. Dlaczego porywam siÚ na tak wielkie sïowa? Poniewaĝ
GTM pomaga zarzÈdzaÊ nie tylko tagami i kodami ĂledzÈcymi.
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On pomaga zarzÈdzaÊ samÈ aplikacjÈ i wprowadzaÊ w niej zmiany!
Jak to dokïadnie dziaïa?
Jak sïusznie podkreĂla Przemysïaw Modrzewski we wspominanym przeze mnie Przewodniku dla nieprogramistów, w momencie
ĂciÈgniÚcia przez uĝytkownika naszej aplikacji w pewien sposób
tracimy nad niÈ kontrolÚ. OczywiĂcie moĝemy wprowadziÊ do niej
nowe funkcje i usprawnienia, ale po wszystkim musimy opublikowaÊ tÚ nowÈ, lepszÈ wersjÚ, przejĂÊ proces weryfikacji w sklepie i —
co najwaĝniejsze — zachÚciÊ uĝytkownika do jej pobrania. A on
niekoniecznie musi daÊ siÚ na to namówiÊ, prawda?
Tymczasem dziÚki Google Tag Managerowi moĝemy wprowadzaÊ wiele zmian w aplikacji nawet po jej pobraniu, bez proszenia o ĂciÈgniÚcie zaktualizowanej, nowszej wersji. Caïa tajemnica
polega na tym, ĝe zamiast definiowaÊ okreĂlone wartoĂci w aplikacji
na staïe, nadajemy im charakter dynamiczny, a za pomocÈ GTM
zarzÈdzamy reguïami, od których zaleĝÈ zmiany tych wartoĂci.
MogÈ to byÊ np.:










wymiary i lokalizacje reklam wyĂwietlanych w aplikacji, np.
w celu zmiany wysokoĂci banera reklamowego zaleĝnie od
rozmiarów ekranu;
ustawienia gier, np.: nagrody, liczba „ĝyÊ”, poziomy trudnoĂci;
ustawienia interfejsu uĝytkownika, np. w zaleĝnoĂci od
platformy;
zmiany wizualne, np.: kolory, nazwy, layouty (przyda siÚ
choÊby do wdroĝenia „gwiazdkowego” layoutu, czy zmiany
loga na okolicznoĂÊ zwyciÚstwa polskich siatkarzy w kolejnych mistrzostwach -);
zlokalizowane ciÈgi zaleĝne od jÚzyka wybranego w urzÈdzeniu.
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W trakcie tworzenia naszej appki moĝemy powiÈzaÊ z niÈ
kontener za pomocÈ pakietu SDK Google Tag Manager. Przy okazji
wybieramy domyĂlny kontener do wdroĝenia w aplikacji, w którym
ustawiamy domyĂlne wartoĂci konfiguracyjne. BÚdÈ one obowiÈzywaïy do czasu, aĝ appka poïÈczy siÚ z Internetem i pobierze kolejnÈ,
uaktualnionÈ wersjÈ kontenera. DziÚki temu nie musimy siÚ obawiaÊ,
ĝe nie zadziaïa bez dostÚpu do sieci. Jak czÚsto aplikacja bÚdzie
sprawdzaïa dostÚpnoĂÊ nowszej wersji kontenera? Zwykle co dwanaĂcie godzin, wiÚc nasze zmiany majÈ szansÚ caïkiem szybko trafiÊ
do uĝytkowników -.
Szczegóïowe instrukcje implementacyjne znajdziesz w Pomocy Google
pod adresem: http://goo.gl/oxrJno, a fajne przykïady zastosowania
w przewodniku Przemysïawa Modrzewskiego: http://goo.gl/pXwJFQ.
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