
Ścieżki wielokanałowe i modelowanie atrybucji już od dawna nie są no-
wością. W miarę jak zaczęliśmy zbierać coraz więcej danych na temat 

ścieżek konwersji i interakcji, które się na nią składają, proces konwersji 
stał się dla nas bardziej zrozumiały. Z drugiej strony można mieć wra-
żenie, że pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi. Jednym z nich jest 
pytanie o idealny model atrybucji. Który z modeli jest najlepszy? W jaki 
sposób wybrać model, który najbardziej odpowiada naszym potrzebom? 
I co to w ogóle oznacza?  

Witold Wrodarczyk
założyciel i dyrektor operacyjny 
Adequate Interactive Boutique

Ekspert w zakresie ekonomiki kam-
panii marketingowych, portfolio 
biddingu i modelowania atrybu-
cji. Absolwent Politechniki War-
szawskiej, doradca inwestycyjny, 
certyfikowany specjalista Google 
Ads i Analytics oraz Facebooka.

ATRYBUCJA 
IDEALNA – 

CZY TO JUŻ?

Czym jest atrybucja?

W dobie wszechobecnych mediów cyfrowych, 
niemal natychmiastowego dostępu do informacji 
i łatwości porównywania ofert, konwersja rzadko 
bywa procesem opartym na jednej interakcji. Mar-
keting online jest grą zespołową przeplatających 
się kanałów marketingowych.
Na podstawie uzyskanego lub planowanego przy-
chodu, firmy określają swój budżet marketingowy, 
czyli kwotę, którą są w stanie zapłacić, by ten 
przychód zdobyć. Budżet ten trzeba następnie 
rozdzielić między poszczególne kanały reklamowe 
tak, aby uzyskać z niego najwyższą stopę zwrotu. 

Atrybucja, czyli przypisanie udziału w kon-
wersji, to właśnie sposób podziału wartości 
pomiędzy współpracujące z sobą kanały 
marketingowe. Dostępny jest szereg modeli 
atrybucji o różnym stopniu złożoności, 
które na różne sposoby określają wartość 
poszczególnych kanałów.

Potencjalnie na konwersję mogą mieć wpływ 
wszystkie interakcje, które znalazły się na ścieżce. 

Modele single touch (pierwsza interakcja, ostatnie 
kliknięcie itp.) będą zawsze pewnymi przybliże-
niami, a w doskonałym modelu będziemy musieli 
uwzględniać wszystkie punkty styku. 

Dlaczego szukamy 
idealnego modelu?

Przyjmuje się, że idealny model atrybucji to 
taki, który najsprawiedliwiej rozdziela wartość 
generowaną przez współpracujące z sobą kanały 
reklamowe. Nie chodzi tu o sprawiedliwość mającą 
na względzie wniesiony wkład pracy i poniesione 
koszty, ale faktyczny wpływ danego kanału na 
końcowy wynik. Dlaczego ma to takie znaczenie? 

Wyobraź sobie sklep odzieżowy, który zatrudnia 
sprzedawców, by doradzali klientom w zakupach za 
wynagrodzeniem prowizyjnym. Jeden ze sprzedawców 
wpadł na pomysł, by zagadywać klientów, którzy już 
samodzielnie dokonali wyboru i jedynie prowadzić 
ich do kasy. Zauważył, że w ten sposób w ciągu dnia 
pracy zdobędzie znacznie wyższą prowizję niż ci, 
którzy cierpliwie, czasem nawet godzinę lub dłużej 
pomagają przy przymiarkach, by na koniec usłyszeć 
„to ja się jeszcze zastanowię”. Na koniec miesiąca 

Z artykułu nauczysz się:
 Czym jest atrybucja i dlaczego jest ważna.

 Jaki jest cel poszukiwania najlepszego modelu atrybucji.

 Co to jest wartość Shapleya i jak się ją oblicza.

 Na czym polega atrybucja na bazie łańcuchów Markowa.

 Jakie są wady i zalety modeli algorytmicznych.

27ŚCIEŻKA ZAKUPOWA KLIENTA OD A DO Z



okazało się, że uzyskał on kilkukrotnie wyższe wynagrodzenie niż inni. 
Można powiedzieć, że nic takiego się nie stało – przecież sklep tylko 
podzielił się z nim zyskiem. Jednak dla każdego jest oczywiste, że wkład 
tego pracownika we wzrost sprzedaży sklepu był znikomy. Pieniądze 
wypłacone na jego prowizję można było przeznaczyć dla personelu, który 
właściwie wykonywał swoją pracę. Wyższe wynagrodzenie przyciągnę-
łoby lepszych sprzedawców lub pojawiłby się budżet na zatrudnienie 
kolejnych i poprawę jakości obsługi, a co za tym idzie – lepsze wyniki. 

Spójrz teraz na przykład z ramki 1. Mimo że reklama w wyszukiwarce 
miała wysoki współczynnik konwersji, nie wywarła faktycznego 
wpływu na wzrost sprzedaży. W przypadku tego reklamodawcy 
model atrybucji, który przypisuje takiej reklamie jakikolwiek udział 
w konwersjach, jest oczywiście błędny. Wartość przypisana tej 
reklamie jest niesłusznie odbierana innym kanałom generującym 
konwersje, przez co są one niedoinwestowane. Budżet wydany na 
nieskuteczne reklamy mógłby być spożytkowany na zwiększenie 

sprzedaży lub po prostu zaoszczędzony. Widać więc, że sprawie-
dliwe wynagradzanie i prawidłowa atrybucja, odpowiednie do 
faktycznie wniesionego wkładu, mają bezpośrednie przełożenie 
na wzrost efektywności. 

Jak znaleźć doskonały model? 

Wybór stosowanego modelu jest najczęściej wynikiem arbitralnej decyzji 
co do wyboru modelu bazowego i wag przypisywanych poszczególnym 
interakcjom. Na jakiej podstawie powinniśmy tę decyzję podjąć? Najczę-
ściej usłyszymy radę, by „testować różne modele i wybrać ten, który się 
najlepiej sprawdza”. Jest to odpowiedź o tyle prawdziwa, co wymijająca. 
Idealna atrybucja powinna dokładnie określać wpływ każdej 
z interakcji na całościowy wynik. Przede wszystkim powinna 
dawać ona odpowiedź na pytanie o to, co by się stało, gdyby danej 
interakcji na ścieżce nie było. Ile konwersji stracimy, gdy usuniemy dane 
źródło? Ile w takim razie warto zapłacić, by te konwersje odzyskać? 

Ramka 1

Popularna marka konsumencka prowadzi w wyszukiwarce Google  
kampanie, w których słowami kluczowymi jest jej własna nazwa. 
Co prawda strona sklepu firmy znajduje się na pierwszym miejscu 
w bezpłatnych wynikach wyszukiwania jej marki w Google, ale 
niski koszt konwersji i duży wolumen generowanych transakcji 
skłania firmę do prowadzenia tej kampanii. 
Ważnym argumentem jest też to, że przy wynikach wyszukiwania 
tych słów czasem pojawiają się również reklamy konkurencyj-
nych marek. 
Ponieważ nasze reklamy wykorzystujące marki konkurencji 
przynoszą konwersje, spodziewamy się, że konkurencji w ten 
sam sposób również udaje się odbierać nam naszych klientów.  
Jednak jeśli przyjrzeć się bliżej naszym ścieżkom konwersji słów 
będących markami konkurencji to zauważymy, że w większości 
przypadków nasza własna marka „była w grze” jeszcze zanim 
klient zaczął wyszukiwać konkurenta (Rys. 1). 
Ponadto, kiedy ograniczamy reklamy w Google, rośnie odpo-
wiedni ruch organiczny (Rys. 2). 
Świadczy to o tym, że reklama w wyszukiwarce na własną 
markę nie jest konieczna, by użytkownik trafił do sklepu. Ale 
czy brak reklamy nie powoduje jednak pewnej utraty klientów?
Do przeprowadzenia testu została wykorzystana funkcja grup 
użytkowników w Google Analytics (user buckets). Przypomnij-
my: przypisuje ona losowo każdemu z użytkowników numer od 
1 do 100. Na tej podstawie stworzono segmenty użytkowników 
grupy eksperymentalnej (1–50) i kontrolnej (51–100).
Następnie, przy pomocy utworzonych z tych segmentów list 
remarketingowych (RLSA), zablokowano wyświetlanie reklamy 
w wyszukiwarce połowie powracających użytkowników (Rys. 3). 
Okazało się, że przyrost konwersji w grupie poddanej reklamie 
był… ujemny – wyniósł on  minus 213 konwersji. 
Czy to oznacza, że reklama miała negatywny wpływ na konwer-
sje? Nie, gdyż odczyt ten w tym przypadku nie miał istotności 
statystycznej, a wpływ kampanii na przychody był na poziomie 
błędu statystycznego. 
Innymi słowy, pomiar ten wykazał z dużym prawdopodobień-
stwem, że prowadzenie reklamy w wyszukiwarce na własną 
nazwę dla tego reklamodawcy1 nie zwiększa sprzedaży – mimo 
odnotowanych 1574 konwersji po kliknięciu reklamy.

 Rys. 1. Ścieżki słów własnej marki i konkurencji

 Rys. 2. Wzrost ruchu organicznego po ograniczeniu reklam

 Rys. 3. RLSA w oparciu o grupy użytkowników blokuje wyświe-
tlenie reklam połowie powracających użytkowników, co pozwala 
zmierzyć inkrementalny wpływ reklamy na konwersje

1  Na podstawie wyników tego badania nie można wyciągać ogólnych wniosków. W przypadku każdego innego reklamodawcy wynik analogicznego 
eksperymentu może okazać się inny i/lub może się zmieniać w czasie. 
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Innymi słowy – wkład marginalny określa, ile dana kombinacja 
zyskuje dzięki włączeniu do niej danego gracza. 
Wartość Shapleya obliczamy w następujący sposób: 

Ramka 2 przedstawia sposób obliczania wartości Shapleya dla 
przykładowej gry.

Ramka 2

W przykładowej grze biorą udział biznesmen (B) oraz dwaj pra-
cownicy (P1 i P2). Wynikiem gry jest przychód przedsiębiorstwa. 
Każdy z pracowników jest w stanie wytworzyć przychód 
o wartości $10. Aby przedsiębiorstwo działało, potrzebny jest 
biznesmen – a więc sami pracownicy, razem czy w pojedynkę, 
nie zarabiają nic. Biznesmen bez pracowników również nic nie 
zarabia. Gdy pracują w trójkę, zarabiają $20, a gdy biznesmen 

zatrudnia tylko jednego z pracowników, firma zarabia tylko $10.
Obliczmy teraz wartość Shapleya dla pracownika P1. W tym celu 
obliczamy wyniki wszystkich kombinacji, w których P1 może 
wziąć udział. Następnie obliczamy dla tych kombinacji wkłady 
marginalne. Aby je uzyskać, od obliczonych wyników odejmuje-
my wyniki tychże kombinacji pozbawionych gracza P1 (Tab. 1).
Zgodnie z formułą wartość Shapleya dla P1 wynosi: 

$10
2

$10
1

Sh
(P1) $5

0
1

3 graczy

0
2

+ +
==

+

Moglibyśmy teraz wykonać obliczenia dla wszystkich graczy, ale 
wykorzystamy tu pewne własności wartości Shapleya. 
Sytuacja pracownika P2 w tej grze jest identyczna, jak P1, dlatego 
jego wartość Shapleya musi być taka sama: 

Sh
(P2)

 = $5

Wartości Shapleya graczy muszą sumować się do wyniku gry, 
w której biorą udział wszyscy gracze. Łączny przychód zespołu 
B, P1, P2 wynosi $20, więc gracz B „bierze resztę” po odjęciu 
wartości Shapleya graczy P1 i P2: 

Sh
(B)

 = $20 - $5 - $5 = $10

Kombinacja 
z udziałem P1

Rozmiar 
kombinacji

Liczba kombinacji 
danego rozmiaru

Wynik 
z P1

Ta kombinacja 
bez P1

Wynik 
bez P1

Wkład marginalny 
P1 do tej kombinacji

P1 1 gracz 1 0 NULL 0 0

P1, B 2 graczy 2 $10 B 0 $10

P1, P2 2 graczy 2 0 P2 0 0

P1, P2, B 3 graczy 1 $20 P2, B $10 $10

Tabela 1. Wyliczenie wartości Shapleya dla pracownika P1

Załóżmy, że udało nam się znaleźć odpowiedzi na te pytania – że, 
przykładowo, rezygnacja z Google powoduje spadek udziału 
w konwersjach o 50%, z Facebooka – o 40%, a wyłączenie re-
marketingu obniża sprzedaż o 30%. Wtedy pojawia się kolejny 
problem. Jeśli zsumujemy te „udziały”, uzyskamy łącznie 120%. 
A że budżet nie jest z gumy, nie możemy rozdysponować więcej 
niż 100% budżetu. Pojawia się więc pytanie – jak na podstawie 
tych informacji określić udział w konwersjach? 
Ponieważ nie dysponujemy uniwersalnymi odpowiedziami na 
te pytania, to może w jakiś sposób da się je wywnioskować na 
podstawie analizy ścieżek konwersji? Z tym zadaniem próbują 
się zmierzyć modele atrybucji oparte na danych (data-driven 
attribution), wykorzystujące różne modele matematyczne. 

Wartość Shapleya

Wartość Shapleya to pojęcie z teorii gier, które określa, jakiego 
wynagrodzenia powinien się spodziewać gracz w grze zespoło-
wej, biorąc pod uwagę jego średni wkład do każdej z możliwych 
kombinacji graczy. 
Do jego zrozumienia konieczne jest zaznajomienie się z poję-
ciem wkładu marginalnego. Wkład marginalny gracza do danej 
kombinacji graczy to różnica między jej wynikiem, a wynikiem 
dla tej kombinacji po usunięciu z niej danego gracza: 

 Rys. 4. Przedsiębiorstwo złożone z biznesmena i dwóch pracowników
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Jak obliczać wartość Shapleya dla ścieżek wielokanałowych? Wy-
obraźmy sobie kampanię, w której biorą udział tylko dwa kanały, 
Google i Facebook, w której znamy liczbę kliknięć i konwersji dla 
każdej z kombinacji tych kanałów (Tab. 2). 

Kombinacja 
kanałów

Kliknięcia Konwersje Wsp. konw.

Google 1000 50 5%

FB 2000 60 3%

Google + FB 750 45 6%

Tabela 2. Wyniki dla kombinacji kanałów 
na ścieżkach

Na podstawie tych danych możemy obliczyć wkłady marginalne 
Google do poszczególnych kombinacji (Tab. 3). 

Kombinacja 
kanałów z 

udziałem Google

Wsp. 
konw.

Kombinacja 
kanałów bez 

Google

Wsp. 
konw. bez 

Google

Wkład 
marginalny

Google

Google 5% NULL 0% 5%

Google + FB 6% FB 3% 3%

Tabela 3. Obliczenia wkładów marginalnych

Wartość Shapleya dla Google’a wynosi: 

Sh
(Google) 2 graczy

3%
1

5%
1 +

= = 4%

Wartość Shapleya dla Facebooka uzyskamy odejmując Sh(Google) 
od współczynnika konwersji ścieżki Google + FB:

Sh
(Facebook)

 = 6% - 4% = 2%

Aby wyliczyć samą atrybucję konwersji, musimy obliczyć konwersje 
przypadające na poszczególne kanały, z uwzględnieniem cząstko-
wych wkładów (wartości Shapleya) dla poszczególnych kombinacji 
kanałów, a następnie zsumować je dla każdego z kanałów (Tab. 4). 

Kombinacja 
kanałów

Kliknięcia Sh
(FB)

Sh
(Google)

Atrybucja
FB

Atrybucja 
Google

Google 1000 - 5% - 50

Facebook 2000 3% - 60 -

Google + FB 750 2% 4% 15 30

SUMA (atrybucja kanału): 75 80

Tabela 4. Obliczenia atrybucji na bazie wartości 
Shapleya współczynników konwersji

Zainteresowanych bardziej rozbudowanymi przykładami i szer-
szym omówieniem tematu wartości Shapleya w modelowaniu 
atrybucji odsyłam do mojego artykułu na blogu Adequate: bit.ly/
WartoscShapleya. 

Łańcuchy Markowa 

Łańcuchy Markowa stanowią alternatywę dla modeli stworzonych 
na bazie wartości Shapleya. Łańcuch Markowa to ciąg zdarzeń, 
w którym prawdopodobieństwo każdego zdarzenia zależy jedynie 

od wyniku poprzedniego. Działanie atrybucji opartej o łańcuchy 
Markowa najlepiej zrozumieć na przykładzie. Wyobraźmy sobie, 
że mamy cztery ścieżki interakcji użytkownika z reklamą, z których 
dwie doprowadziły do konwersji (Rys. 5). 

 Rys. 5. Ścieżki konwersji

Ścieżki te można przedstawić w postaci grafu, w którym węzłami są 
poszczególne kanały połączone łukami w postaci strzałek (Rys. 6). 
Ułamek przy łukach wynika z liczby występujących przejść mię-
dzy węzłami grafu. Interpretujemy go jako prawdopodobieństwo 
przejścia po danym łuku. 

Przykładowo: po interakcji z Facebookiem na dwóch ścieżkach 
nastąpi interakcja z Google, a na jednej – z remarketingiem. 
Łącznie są to trzy ścieżki, stąd prawdopodobieństwa tych 
przejść wynoszą odpowiednio 2/3 i 1/3.

 Rys. 6. Graf łańcucha Markowa dla ścieżek konwersji

Łączne prawdopodobieństwo przejścia od startu do konwersji 
wynosi 1/2 (mamy cztery ścieżki, z których dwie konwertują). 
Prawdopodobieństwo to można też obliczyć sumując prawdopo-
dobieństwa przejścia po wszystkich możliwych ścieżkach w grafie, 
które prowadzą od węzła START do węzła KONWERSJA (Rys. 7).

 Rys. 7. Prawdopodobieństwo konwersji wyliczone na podstawie 
łańcucha Markowa
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Zobaczmy teraz, jak zmieni się prawdopodobieństwo konwersji 
w przypadku usunięcia jednego z kanałów. Po usunięciu Facebooka 
jest tylko jedna ścieżka prowadząca do konwersji z prawdopodo-
bieństwem 1/9 (Rys. 8). 

 Rys. 8. Prawdopodobieństwo konwersji po usunięciu Facebooka 
z grafu

Analogicznie, po usunięciu Google’a prawdopodobieństwo konwersji 
wynosi 1/6 (Rys. 9).

 Rys. 9. Prawdopodobieństwo konwersji po usunięciu Google’a z grafu

Z kolei usunięcie remarketingu powoduje, że po grafie nie można 
dotrzeć do konwersji, czyli jej prawdopodobieństwo wynosi 0 (Rys. 10). 

 Rys. 10. Prawdopodobieństwo konwersji po usunięciu remarketingu 
z grafu

Teraz obliczmy efekt usunięcia, czyli jaką część prawdopodobieństwa 
konwersji utraciliśmy przez usunięcie poszczególnych kanałów. Przy-
kładowo, po usunięciu Google prawdopodobieństwo konwersji spada 
z 1/2 do 1/6, czyli o 66,7% (Tab. 5).
Widzimy, że efekty usunięcia nie sumują się do 100%, dlatego aby 
obliczyć udział w wyniku dla poszczególnych kanałów, obniżamy je 
proporcjonalnie tak, by sumowały się do jedności. 
Na koniec, aby obliczyć atrybucję konwersji, mnożymy łączną liczbę 
konwersji (w tym przykładzie są to dwie konwersje) przez udział 
w wyniku (Tab. 5). 
Klasyczne łańcuchy Markowa nie mają „pamięci”, czyli np. praw-
dopodobieństwo konwersji po interakcji z remarketingiem nie 
zależy od tego, czy wizyta poprzedzająca kliknięcie remarketingu 
była z Google czy Facebooka. Intuicyjnie czujemy, że tak nie jest. 

Kanał
Prawdopodobieństwo konwersji 

bez danego kanału
Efekt usunięcia Atrybucja konwersji

Facebook

Google

Remarketing

ŁĄCZNIE 244,4% 2,00

Tabela 5. Obliczenie atrybucji opartej o łańcuch Markowa
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Rozwiązaniem tego problemu są łańcuchy Markowa wyższego rzędu, 
których węzły posiadają „pamięć”, a prawdopodobieństwa przejścia 
do kolejnych węzłów zależą od również od historii wcześniejszych 
interakcji. Tę kwestię poruszam w moim artykule na ten temat: bit.
ly/LancuchyMarkowa. 

Shapley czy Markow?

Który z opisanych modeli jest lepszy? Nietrudno się domyślić, że nie 
ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Wartość Shapleya jest 
modelem spójnym matematycznie, którego właściwości doskonale 
odpowiadają modelowaniu atrybucji. Model ten bardzo dobrze wy-
krywa click spam, tj. interakcje, które choć bardzo często występują 
na ścieżkach, nie mają większego wpływu na konwersje (zob. też 
artykuł: bit.ly/fraudads). Takie interakcje nie będą miały żadnego 
wkładu marginalnego do żadnej ze ścieżek, przez co nie zostanie 
im na tych ścieżkach przypisana żadna wartość. 
Klasyczny model oparty o wartość Shapleya nie bierze pod uwagę 
kolejności, w jakiej występowały kanały na ścieżce. Oznacza to, że 
np. ścieżka Facebook > Google oraz Google > Facebook są w takim 
modelu tą samą kombinacją kanałów (Facebook + Google). Na wej-
ściu wymazujemy dane, które intuicyjnie mogłyby mieć znaczenie 
dla oceny roli kanału w procesie konwersji. 

Wartość Shapleya ma tendencję do premiowania kanałów 
o wyższym współczynniku konwersji. Wydaje się też, że bardzo 
niesprawiedliwie traktuje remarketing. Dzieje się tak dlatego, 
że kanał ten nie generuje samodzielnie żadnych konwersji, co 
automatycznie obniża jego wagę na pozostałych ścieżkach.

Wartość Shapleya jest też bardzo wrażliwa na zakłócenia. Współ-
czynniki konwersji poszczególnych kombinacji kanałów traktowane 
są równorzędnie, niezależnie od liczby tych konwersji, dlatego 

algorytm ten należy stosować wyłącznie dla ścieżek, dla których 
posiadamy dane o odpowiedniej istotności statystycznej. Ponadto 
złożoność obliczeniowa wartości Shapleya rośnie wykładniczo (2n) 
wraz z liczbą kanałów biorących udział w procesie konwersji. To 
wszystko powoduje, że wartość Shapleya sprawdza się przy dużej 
ilości danych i przy niewielkiej granulacji kanałów. 
Algorytm atrybucji opartej na danych stosowany przez Google wy-
korzystuje m.in. wartość Shapleya w swoich obliczeniach. 
Łańcuchy Markowa, choć pozwalają uwzględniać sekwencję interakcji, 
również nie są pozbawione wad. Kanały, które mają jedną interakcję na 
ścieżce, często tracą udział w konwersjach na rzecz innych kanałów – 
a przecież to nie ma sensu! Jeśli na ścieżce jest tylko jedna interakcja, 
całość konwersji powinna być przypisana właśnie jej. 
Sposobem na poprawienie tego mankamentu jest wydzielenie 
ścieżek jednokanałowych oraz analiza tylko tych ścieżek, które 
zawierają dwie lub więcej interakcji. Nie zmienia to faktu, że model 
Markowa obarczony jest błędem, który widoczny jest nawet w tym 
trywialnym przypadku ścieżek jednokanałowych (wady tej nie ma 
model oparty o wartość Shapleya). 
Mimo że złożoność obliczeniowa łańcuchów Markowa jest niższa 
niż Wartości Shapleya, ręczne obliczanie złożonych łańcuchów 
Markowa, zwłaszcza w przypadku występujących w grafach pętli, 
może być bardzo pracochłonne. Pomóc w tym mogą takie narzędzia, 
jak np. bit.ly/MarkovTool. 

Ułomność modeli algorytmicznych

Żaden z opisanych powyżej modeli nie radzi sobie z interakcjami 
typu conversion hijacking, takimi jak wyszukiwania własnej marki, 
kupony rabatowe wyszukiwane po podjęciu decyzji zakupowej, 
interpretowanie wizyty z bramki płatności jako źródła itd. 
(zob. też wspomniany wcześniej artykuł: bit.ly/fraudads). Ich 
udziały w konwersjach pozostają niewzruszone w stosunku do 
klasycznych modeli atrybucji, a często są nawet wzmacniane. 
Conversion hijacking to ruch o wysokim współczynniku kon-
wersji, występujący na znacznej części ścieżek prowadzących 
do konwersji. Tyle, że jest on skutkiem, a nie przyczyną wy-
sokiej intencji zakupowej – ale algorytm tego nie wie. Dzieje 
się tak dlatego, że obecnie stosowane algorytmy opierają się 
o analizę obserwowanych ścieżek konwersji. Na postawie 
obserwowanych korelacji między interakcjami i konwersjami 
wyciągają one wnioski na temat wpływu tych interakcji na 
efekty kampanii. Tymczasem korelacja może wskazywać na 
istnienie związku przyczynowo-skutkowego, ale nie jest jego 
dowodem. W niektórych przypadkach okaże się bowiem, że na 
jej podstawie wyciągniemy mylne wnioski. Mechanizm tej iluzji 
ilustruje przykład z ramki 3. 

Conversion lift 

Metoda pomiaru wpływu kampanii na konwersje (wykorzystana 
również w przykładzie z ramki 1), zwana jest pomiarem conversion 
lift. Polega ona na losowym podziale osób z grupy docelowej kam-
panii na dwie grupy: testową i kontrolną. Jedna z nich normalnie 
widzi reklamy z danej kampanii. W przypadku osób z drugiej grupy 
wyświetlenie reklamy jest zablokowane, a w ich miejsce wyświetlana 
jest kolejna reklama z aukcji. Niemniej, zachowane jest śledzenie tych 
użytkowników i dzięki temu możemy po pewnym czasie porównać 
liczbę konwersji w tych dwóch grupach. Różnica będzie stanowiła 
konwersje wygenerowane dzięki testowanej kampanii, a nie nieza-
leżnie od niej (Rys. 13). 

Conversion hijacking  
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konwersji. 
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Ten sposób pomiaru pozwala bezpośrednio odpowiedzieć na jedno 
z podstawowych zagadnień stojących u podstaw modelowania 
atrybucji, czyli o marginalny wkład danego kanału do łącznego 
wyniku. Metoda ta może być obecnie stosowana jedynie z wykorzy-
staniem list remarketingowych, a ostatnio pojawiała się możliwość 
prowadzenia eksperymentów conversion lift na Facebooku i dla 
niektórych kampanii YouTube.
Niedawno Facebook ogłosił, że model atrybucji opartej na danych, 
stosowany w Facebook Attribution, wykorzystuje randomizowane 
eksperymenty conversion lift w procesie uczenia algorytmu, co jest 
pierwszym krokiem w kierunku rzeczywistego wykrywania przez 

algorytmiczną atrybucję faktycznego wpływu poszczególnych 
kanałów na konwersje. 

Czy to już? 

Dostępne obecnie algorytmiczne modele atrybucji nie wydają się 
być jeszcze rozwiązaniami ostatecznymi. Ślepa wiara w ich wyniki 
może prowadzić do błędnych wniosków. Ich ograniczenia wynikają 
nie tylko z samych modeli matematycznych, ale również ze sposobu 
zbierania danych (nie wspominając już o ich kompletności). Sytuacji 
nie ułatwia też korzystanie przez użytkowników z coraz większej 
liczby urządzeń, rosnący odsetek użytkowników uczulonych na 
punkcie prywatności (tryb incognito, adblock), a także ograniczenia 
w śledzeniu wprowadzane przez przeglądarki (np. ITP 2.0). 
Z drugiej strony szersze zastosowanie metodologii conversion lift oraz 
inteligentnych algorytmów ekstrapolacji brakujących danych dają na-
dzieję, że atrybucja oparta na danych będzie w stanie generować coraz 
trafniejsze wyniki. Z całą pewnością daleko jeszcze do uzyskania narzę-
dzia, które będzie samodzielnie wspierać decyzję o przydziale budżetu 
na poszczególne kanały marketingowe. Do tego czasu modelowanie 
atrybucji będzie ważnym, ale wciąż jedynie wspomagającym narzę-
dziem w złożonym procesie optymalizacji stawek i alokacji budżetów. 

Ramka 3

Rysunek 11 przedstawia metodologię modelu atrybucji 
opartego na danych wykorzystywanego przez Google (data-
-driven attribution). Na podstawie analizy ścieżek konwersji 
algorytm uznaje, że obecność określonej interakcji na ścieżce 
powoduje wzrost współczynnika konwersji, co jest sygnałem 
do przypisania mu określonej wartości na ścieżce konwersji.
 

Spójrz teraz na rysunek 12. Podobna metodologia zastoso-
wana do danych demograficznych doprowadziła do wniosku, 
że bociany przyczyniają się do przyrostu naturalnego. 

 Rys. 12. Korelacja może być przesłanką, ale nie jest 
dowodem istnienia związku przyczynowo-skutkowego. 
Zastosowanie metodologii atrybucji opartej na danych w tym 
przypadku doprowadziło do wniosku, że bociany zwiększają 
prawdopodobieństwo narodzin dziecka

Oczywiście wiemy, że bociany nie mają z tym nic wspólnego. 
Po prostu na wsi rodzi się więcej dzieci, a bociany – z zupełnie 
innych powodów – przeważnie osiedlają się na terenach 
wiejskich. Przypisywanie bocianom udziału w przyroście 
naturalnym byłoby więc błędem.

 Rys. 11. Metodologia atrybucji opartej na danych (na pod-
stawie informacji Google: bit.ly/atrybucja-dda). Z porównania 
współczynników konwersji ścieżek wynika, że pojawienie się 
na ścieżce reklamy display zwiększa prawdopodobieństwo 
konwersji o 50%

Facebook ogłosił, że model 
atrybucji opartej na danych, 
stosowany w Facebook 
Attribution, wykorzystuje 
randomizowane eksperymenty 
conversion lift w procesie 
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rzeczywistego wykrywania 
przez algorytmiczną atrybucję 
faktycznego wpływu 
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 Rys. 13. Zasada eksperymentu conversion lift
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