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Virtualių renginių  
statistikos Youtube ir Facebook paskyrose skaičiavimo 

galimybės 

Svarbūs akcentai skaičiuojant statistiką 

 Jeigu į Facebook paskyrą yra įkelta renginio nuoroda iš Youtube, skaičiuojama 

tik Youtube pateikiama statistika. Jeigu renginio įrašas skelbiamas tiesiogiai 

Facebook socialiniame tinkle – skaičiuojama statistika šioje platformoje. Jei 

renginys tiesiogiai buvo transliuojamas tiek Youtube tiek Facebook 

skaičiuojama abiejų platformų statistika. 

 Virtualių renginių dalyviai yra skaičiuojami kaip vaizdo įrašų (tiesioginių 

transliacijų) peržiūros, kurios trunka ne trumpiau kaip 1 minutę (praktika 

rodo, kad vaizdo įrašus toliau žiūri didžioji dauguma vartotojų, kurie peržiūri 

juos bent jau tiek laiko). 

 Tiesioginių transliacijų peržiūrų skaičius sumuojamas automatiškai su vėliau 

vaizdo įrašą žiūrėjusiųjų skaičiumi ir pateikiamas kaip viena bendra suma.  
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Socialinio tinklo Facebook statistika 

Visus įkeltus vaizdo įrašus ir įvykusias tiesiogines transliacijas rasite Vaizdo įrašų meniu 

kairėje pusėje (1). Prie kiekvieno vaizdo įrašo yra rodomos konkretaus įrašo peržiūros (2).  

Detalesnė įkeltų vaizdo įrašų ar tiesioginių transliacijų įžvalgų lentelė (1) pasiekiama 

atsidarius Creator Studio (2) 
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Pasirenkamas laiko intervalas (1) ir Atnaujinti (2) 

 



Puslapis| 4  

 

Vaizdo įrašas laikomas peržiūrėtu, jei buvo žiūrėtas ilgiau nei vieną minutę (1)  
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Socialinio tinklo Youtube statistika 

Prisijungus prie Youtube paskyros iš išsiskleidžiančio pasirinkimo vartotojo laukelio (1) reikia 

pasirinkti Jūsų kanalą (2), tuomet matysite visus įkeltus vaizdo įrašus. Bendras peržiūrų 

skaičius rodomas stačiame stulpelyje (3). 
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Kitas žingsnelis – atsidaryti Analitikos meniu (1) nuorodą, esančią kairėje pusėje. Įrašų 

peržiūrų skaičius bus matomas stačiame stulpelyje (2), svarbu pasižymėti, už kokį laikotarpį 

sumuojamas peržiūrų skaičius (3). 
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PAVYZDYS: 

Konkretaus vaizdo apžvalgą galite rasti atidarę Jūsų pasirinktą įrašą. Matome Peržiūrų skaičių 

(1), į kurį įtrauktos visos užfiksuotos peržiūros, ir prie punkto Auditorijos išlaikymas (angl. 

Audience retention) pasirenkame daugiau (2). 

 

 

Laiko juostoje apačioje susirandame tikslią vietą, kai peržiūros laikas tik viršija vieną minutę, ir 

užsirašome procentus (1).  
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Bendrą vaizdo įrašo peržiūrų skaičių ir auditorijos išlaikymo ties viena minute procentus 

apskaičiuojame pagal formulę:  

 

 

 

Gavome atsakymą, kad 264 žiūrovai vaizdo įrašą žiūrėjau ilgiau nei vieną minutę. Šį skaičių ir 

naudojame pateikdami ataskaitą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Aš tikiu tik ta statistika, kurią pats suklastoju.“ - Vinstonas Čerčilis. 


