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PASTABA: 

Šiame dokumente naudojami paveikslėliai gali būti pasikeitę, nes tiekėjai dažnai atnaujina savo teikiamų 

paslaugų aplinkas. 
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Socialinio tinklo Facebook įžvalgos 

 

Nuo rugsėjo visuotinai startuojančioje naujoje Facebook web versijoje įžvalgas puslapio administratoriai mato 

iškart įėję į savo administruojamą puslapį. Paspaudus Žr. viską, matomos visos įžvalgos. 
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Pagrindiniai statistiniai rodikliai 
 

 

 

1. Puslapis patinka (Page Likes). Žmonių skaičius, kurie yra pamėgę jūsų puslapį. Kartais žmonės 

pasirenka „mėgti“ puslapį, tačiau atsisako „sekti“ kuriamą turinį, todėl verta atsižvelgti ir į puslapio 

sekėjų skaičių. 

2. Puslapio sekėjai (Followers). Žmonės, kurie pasirinko sekti jūsų puslapį – savo naujienų sraute matyti 

jūsų kuriamą turinį, nors ir nėra pamėgę jūsų puslapio. Paprastai sekėjų skaičius yra didesnis nei 

žmonių, mėgstančių puslapį. Taip galima daryti prielaidą, kad visi „mėgstantys“ puslapį taip pat yra ir 

turinio sekėjai, bet dar yra papildomas skaičius žmonių, kuriems yra įdomus jūsų kuriamas turinys. 

Mėgstantys puslapį ir sekėjai – nesumuojami, nes dažniausiai tai tie patys asmenys. 

3. Turinio parodymai (Post Reach). Parodo, kiek unikalių vartotojų pamatė jūsų kuriamą turinį pasirinkto 

laiko rėžiuose. 

4. Susidomėjimas skelbimu (Engagement). Parodo vartotojų įsitraukimą į jūsų kuriamą turinį: 

paspaudimus ant žinučių, vaizdo peržiūras, nuotraukų peržiūras, patiktukus, komentarus, turinio 

pasidalijimus. Tai labai svarbus rodiklis, padedantis įvertinti puslapio auditorijos aktyvumą ir į puslapį 

keliamo turinio kokybę, aktualumą puslapio auditorijai.  
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Pasirinkto laikotarpio duomenų peržiūra 
 

Įžvalgų dešiniajame viršutiniame kampe yra mygtukas Export data (Duomenų eksportavimas). Jį paspaudus 

atsiveria lentelė. Norint pasirinkti laikotarpį reikia Date Range (Laikotarpis) dalyje, iš File Format pasirinkti 

skaičiuoklės (Excel) failą.  
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Pasirinkto laikotarpio duomenų apskaičiavimas 
 

Aktualūs stulpeliai gautoje duomenų Excel lentelėje (pavyzdžio laikotarpis – 2020 liepos mėnuo):  

 A stulpelis Data – matomas pasirinktas laikotarpis.   

 C stulpelis Daily New Likes (patiktukai per dieną). Susumuojame naudodami AutoSum funkciją ir 

matome kiek naujų žmonių pamėgo puslapį per liepos mėnesį. 

 E stulpelis Daily Page Engaged Users (susidomėję vartotojai per dieną). Susumuojam ir matome, kiek 

paspaudimų ant žinučių, vaizdo peržiūrų, nuotraukų peržiūrų, įrašų patiktukų, komentarų, turinio 

pasidalijimų, arba paprasčiau – vartotojų įsitraukimo į skelbimus – sulaukė puslapyje publikuotas 

turinys liepos mėnesį. 

 H stulpelis Daily Total Reach (pasiekti unikalūs vartotojai per dieną). Susumuojam ir matom, kiek 

unikalių vartotojų per mėnesį pamatė puslapyje publikuotą turinį. 
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Sekėjų skaičiaus duomenų peržiūrėjimas 
 

Sekėjų skaičius skaičiuoklės (Excel) duomenų lentelėje nepateikiamas. Kintantį sekėjų skaičių galima sekti 

Facebook įžvalgose pasirinkus skiltį Sekėjai. Viršutiniame dešiniajame kampe pasirenkamas norimas 

laikotarpis, tuomet sugeneruotame grafike reikia užvesti pelę ant paskutinės laikotarpio dienos bei pirmos 

laikotarpio dienos. Skaičių skirtumas – naujų sekėjų per pasirinktą laikotarpį skaičius. 
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Youtube vaizdo įrašų statistika 

Socialinio tinklo Youtube sekėjų ir peržiūrų 

skaičiavimas 
 

Tiesioginių transliacijų peržiūrų skaičius sumuojamas automatiškai su vėliau žiūrėjusių vaizdo įrašą peržiūrų 

skaičiumi ir pateikiamas viena bendra suma.  

 

Youtube Studio analitika 
 

Svetainėje adresu Youtube.com prisijungimo mygtukas „Prisijungti“ (angl. Sign In) matomas dešinėje pusėje viršuje. 

Prisijungiame: 

 

 

 

Prisijungus prie svetainės pasirenkame norimą kalbą, paspaudžiame ant vartotojo piktogramos dešinėje viršuje (1) ir 

išsiskleidusiame meniu pasirenkame mums tinkamą kalbą (angl. Language) (2): 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/
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Atveriame YouTube Studio valdymo puslapį, paspaudę varototojo piktogramą dešinėje viršuje (1) pasirenkame 

YouTube Studio (2): 

 

 

 

Kairėje pusėje esančiame meniu pasirinkus „Analizė“ (angl. Analytics) (1) matome Peržiūrų skaičių (angl. Views) (4) ir 

naujų Pernumeratorių skaičių (angl. Subscribers) (5) pasirinktam laikotarpiui (2). Laikotarpį, kuriam bus rodoma detali 

apžvalga, pasirenkame dešinėje pusėje paspaudę išsiskleidžiantį meniu (2) ir pasirinkus norimą mėnesį, ar Tinkintą 

laiko intervalą (angl. Custom) (3):  
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Visas Kanalo prenumeratorių skaičius matomas dešinėje pusėje laukelyje Prenumeratoriai (angl. Subscribers), kairėje 

pusėje turi būti pasirinktas meniu punktas „Analizė“ (angl. Analytics). 

 

 

 

Pasirinkus „Analizė“ (angl. Analytics) meniu (1) nuorodą esančią kairėje pusėje, skirtuke „Apžvalga“ (angl. Overview) (2) 

įrašų Peržiūrų (angl. Views) skaičius bus rodoams stulpelyje (3) šalia kiekvieno vaizdo įrašo. 
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Detalesnę konkretaus vaizdo įrašo analizę rasite atsidarę pasirinkitą vaizdo įrašą. Atkreipkite dėmesį, kad analizė 

rodoma pasirinktam laiko intervalui, kurį matote viršuje dešinėje: 
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Socialinio tinklo INSTAGRAM įžvalgos  

 

  Socialinio tinko INSTAGRAM įžvalgas rasite mobiliojoje programėlėje. 

   
 

Pagrindiniai statistiniai rodikliai 
1. Content Reach (turinio peržiūros). Šis parametras leidžia įvertinti, kiek unikalių vartotojų pamatė 

konkretų jūsų įrašą ar istoriją (angl. story). Turinio peržiūros dažnai painiojamas su parametru Įspūdžiai 

(angl. Impressions), kuris rodo bendrą skaičių, kiek kartų turinys (įrašas ar istorija) buvo vartotojų 

peržiūrėtas, įskaitant ir to paties vartotojo pasikartojančias peržiūras. Svarbu: jei konkretaus įrašo ar 

istorijos įspūdžių skaičius yra ženkliai didesnis už to įrašo ar istorijos turinio peržiūros rodiklį, tai reiškia, 

kad jūsų turinį tie patys vartotojai linkę peržiūrėti daug kartų.  
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Pirmasis skirtukas  – Content (turinys). Overview (apžvalga) dalyje galite matyti einamosios savaitės 

veiklą – kiek įkėlėte įrašų ar istorijų. Posts (įrašai) ar Stories (istorijos) dalyje paspaudus nuorodą See all 

(matyti viską) bus matoma įrašų ar istorijų išklotinė – viskas, ką esate įkėlę pasirinktu laikotarpiu.  

 

Posts (pranešimai) dalyje, pasirinkę Reach (turinio peržiūros) parametrą, matysite kiek unikalių 

vartotojų pamatė kiekvieną įrašą. Jei norėsite įvertinti, kiek unikalių vartotojų jūsų įrašai pasiekė tam 

tikru laikotarpiu, rinkitės laikotarpius nuo 7 paskutinių dienų iki 2 paskutinių metų, ir bendrą skaičių 

galėsite gauti susumavę kiekvieno įrašo unikalias peržiūras. 

 

Stories (istorijos) dalyje, pasirinkę Reach (turinio peržiūros) parametrą, taip pat matysite kiek unikalių 

vartotojų pamatė kiekvieną įrašą.  

 

Svarbu 

Story (istorijos) formatas Instagram sekėjams matomas 24 val., o statistikoje išsaugojamas tik 14 dienų, 

todėl norint sekti unikalias istorijų peržiūras, reikia periodiškai žymėtis šiuos rodiklius sau patogia 

forma.  

 

 

   



13 
 

 

Pastaba 

Galima kaupti istorijų peržiūrų archyvą. Tai leis paskyros administratoriui matyti, kada ir kokios istorijos 

buvo patalpintos, taip pat bus galimybė senas istorijas dar kartą parodyti sekėjams ar iš jų kurti naujas 

istorijas (Highlights), jei turinys aktualus. Svarbu prisiminti, kad archyve esančios istorijos neišsaugo 

peržiūrų statistikos. Pakartotinų istorijų peržiūrų statistika taip pat nefiksuojama. Jei archyvuotos 

istorijos transliuojamos iš naujo – peržiūrų skaičius pradedamas fiksuoti iš naujo.  

 

2. Activity (pasiekiamumas). Šioje įžvalgų dalyje galima sekti kaip kinta pasiekiamų unikalių vartotojų 

(Reach) ir bendras turinio pamatymų (Impressions) skaičius. Rodomi einamosios savaitės duomenys, 

lyginant juos su praėjusia savaite. Ilgesnio laikotarpio ataskaitos nėra generuojamos. 

3. Audience (sekėjai). Šioje įžvalgų dalyje galima sekti, kaip auga jūsų sekėjų skaičius. Bendras sekėjų 

skaičius visada matomas ir paskyros bio, tačiau įžvalgų dalyje galima sekti einamosios savaitės sekėjų 

skaičiaus pokytį, lyginant jį su prieš tai buvusia savaite. Matoma, kiek atsirado naujų sekėjų, kiek sekėjų 

pasirinko nebesekti paskyros. Ilgesnio laikotarpio ataskaitos nėra generuojamos. 
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