
 Альманах науки 

 
72 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 
Ченька М. 

студентка ІV курсу напряму «Міжнародна інформація»  

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

CAMBRIDGE ANALYTICA ТА ІНФОРМАЦІНА БЕЗПЕКА У СОЦІАЛЬНИХ 

МЕДІА 
 

У статті проведено аналіз впливу Cambridge Analytica на інформаційну безпеку у соціальних мережах. Проведено 

дослідження, яке демонструє можливість викрадення персональних даних з метою використання у власних цілях, 

зокрема для маніпуляції цільовою аудиторією за допомогою таргетованої реклами. Cambridge Analytica 

використовувала персональні дані користувачів для того, щоб проводити рекламні кампанії, зокрема компанія була 

долучена до президентської кампанії Дональда Трампа. У статті описано принцип роботи API додатка, який 

збирав дані користувачів Дана тема гостро піднімається ЗМІ, які проводять журналістські розслідування з метою 

викрити незаконну діяльність компанії. Окрім того, визначено, як саме персональні дані використовуються 

компаніями для створення цільової реклами.  
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Мета: дослідити діяльність компанії 

Cambridge Analytica та її вплив на 

інформаційну безпеку персональних даних у 

соціальних мережах. 

Результати досліджень: визначено 

особливості діяльності компанії Cambridge 

Analytica і особливості технології збору 

персональних даних.  

Нещодавно соціальні медіа, ЗМІ та 

інтернет-мережа повнились гучними 

заголовками, пов’язаними із компанією 

Cambridge Analtica та Facebook. Історія 

пов’язана з дослідженнями, які грунтуються на 

психометричних даних. Cambridge Analytica 

досягла вагомого впливу на президентські 

вибори в США, а також значних успіхів в 

галузі аналізу та обробки даних, що дозволило 

виробити успішні моделі рекламних кампаній.  

Незважаючи на таку результативність, 

Cambridge Analytica стала одним із фігурантів 

гучної справи, пов’язаної із витоком даних. 

Коган зібрав понад 50 млн персональних 

даних. Вони дозволили сформувати профіль 

особи з інформацією про інтереси, релігійні, 

політичні погляди, особливості характеру 

тощо. Зібрати дані можна за допомогою 

різноманітних тестів. Крім того, вчені виявили 

ще одну можливість збору необхідної 

інформації – відслідковування цифрового 

сліду – лайки в мережі, геодані, пошукові 

запити тощо.  

Саме тут виникає ім’я М. Косинські. 

Вчений, працюючи у Центрі Психометрії, 

розробив систему, що складає психологічний 

портрет людини на основі опитувань, профілів 

у соціальних мережах. Це технологія збору 

психометричних даних користувачів. Тобто, 

Косинські отримав змогу «читати» особистість 

людини через аналіз активності особи в 

соціальних мережах.  

Дослідженняпроводились на основі даних, 

зібраних додатком у Facebook, що називається 

myPersonality. Це опитування включало в себе 

100 запитань, які визначали риси характеру 

людини. Багато респондентів, які пройшли 

дане опитування, дозволили додатку отримати 

доступ до своїх даних у профілі Facebook та 

інформацію про контакти у соціальній мережі. 

Це дозволило дослідникам будувати модель 

кореляції і схожості між користувачами. З 

цією моделлю дослідники створювали чітке 

уявлення про особистість користувача, 

використовуючи лише список контактів та 

інформацію про цифровий слід.[13] 

Cambridge Analytica звернулась до 

Косинські з проханням використати дану 

систему для аналізу профілів користувачів на 

замовлення певної компанії. Косинські 

відмовив у даному проханні. Згодом у 

інтерв’ю він стверджував, що дану систему 

можна розробити самостійно. Він 

обґрунтовував це тим, що в системі 

використовуються стандартні статистичні 

методи. Основна мета дослідження – 

цифровий слід людини здатний замінити 

різноманітні тести. Саме це дає багато переваг 

для сфери маркетингу [18]. Згодом компанія 

скористалась послугами О. Когана, професора 
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психології Кембріджського університету, який 

був знайомий з роботою центру та Косинські 

особисто. 

У 2007 році Facebook запустив платформу, 

яка передбачала, що більшість додатків 

повинні бути соціальними. Для цього було 

дозволено входити в додатки та ділитися з 

друзями та деякою інформацією про них. У 

2013 році О. Коган створив додаток для тестів 

для особистості. Його встановили близько 300 

000 людей, які поділилися своїми даними, а 

також деякими даними своїх друзів. З огляду 

на те, яка політика використання додатків була 

у той час, то це означало, що Коган отримав 

доступ до мільйонів даних користувачів.[2] 

Видання «The New York Times» провело 

розслідування у цій справі. Журналісти 

вияснили, що О. Коган, за аналогом Косинські, 

налаштував модель збору даних. Він також 

використовував добровольців для 

проходження психологічного тесту. Крім того, 

учасникам цього експерименту платили гроші 

(взагальному приблизно 800 тисяч доларів). Ці 

тести паралельно збирали інформацію з 

профілів користувачів та їхніх контактів. 

Додаток This is your digital life отримав 

інформацію понад 50 млн користувачів. Коган 

запевняв учасників експерименту, що ці дані 

будуть використані виключно в наукових 

цілях від іменні його компанії GSR. Саме ці 

дані дозволили проводити таргетування 

реклами з високою ефективністю.[13] 

У 2014 році Facebook змінив політику щодо 

обмеження доступу до даних користувачів за 

допомогою додатків. Був проваджений новий 

інструмент, який вимагав погодження від 

користувача, перш ніж з’являлась можливість 

отримати чи надіслати будь-які конфіденційні 

дані. Соцмережа дізналася про витік даних. 

Розробники Facebook заблокували додаток 

Когана, а компанія вимагала видалити всі дані, 

які були отримані незаконним чином. [2] 

В супереч правилам Facebook, дані були 

передані третій стороні – Cambridge Analytica. 

Важливим є факт, що адміністрація мережі 

заявила, що кількість зібраних даних за 

допомогою додатка, може сягати 87 млн.[14] 

З принаймні 87 мільйонів користувачів, чиї 

дані отримала компанія незаконним шляхом, 

понад 70 мільйонів людей перебувають у 

США, а понад мільйон - у Великобританії, 

Індонезії та Філіппінах [12] 

Крістофер Уайлі, колишній працівник 

Cambridge Analytica, стверджує, що компанії 

вдалося зібрати особисті дані мільйонів 

користувачів Facebook за допомогою API 

додатка This is your digital life [16]. Глобальна 

маніпуляція персональними даними 

перетворилася в реальність, і це вже більше, 

ніж попередження науковців, журналістів та 

юристів. Доступ величезної кількості 

користувачів в мережу дозволяє компаніям 

або зацікавленим особам все простіше 

отримувати і використовувати дані. Причому 

це змінює саме поняття конкуренції та 

ефективності, а клієнтам дає небувалі 

можливості. 

Крістофер Уайлі стверджує, що більша 

частина особистої інформації була отримана 

без дозволу. Cambridge Analytica використала 

дані для створення потужної програми для 

прогнозування та впливу на виборців. 

"Ми використовували недосконалість 

програмного забезпечення Facebook для збору 

інформації з мільйонів профілів і побудови 

моделей, які дозволяли нам дізнаватися про 

людей", - зауважив Уайлі. [16] 

Насправді ж, Facebookнаводить зворотні 

аргументи. Компанія заявила про те, що 

порушення даних не було. О. Коган отримав 

доступ до даних користувачів, які вирішили 

пройти «тест», і всі учасники дали свою згоду. 

Люди свідомо надавали інформацію, а жодні 

системи не були пошкодженi [17]. Основна 

проблема соціальної мережі в тому, що 

Facebook занадто довіряє розробникам, які 

використовують особливості її програмного 

забезпечення.[10] Зокрема, прикладом є те, що 

Facebook знав про даний дотаток і збір даних 

вже кілька років, але не прийняв ніяких дій, 

лише формально просив видалити дані. 

Cambridge Analytica неодноразово 

заперечувала факт збору та використання 

даних незаконним способом. Такі заяви були і 

у парламенті Великобританії, на слуханнях 

щодо справи. Cambridge Analytica визнала, що 

придбала персональні дані у Когана. У свою 

чергу вона стверджує, що видалила всі 

отримані дані ще кілька років тому на вимогу 

соціальної мережі.  

Facebook і Cambridge Analytica понесли 

економічні втрати. Вартість цінних паперів 

Facebook ще у березні знизилася на 7%.[3] 

Главу Cambridge Analytica, О. Нікса, 
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відсторонили від посади після виходу на екран 

фільму-розслідування від телеканалу Channel 

4.[7] В силу останніх подій, судових позовів 

Cambridge Analytica навіть оголосила про 

закриття компанії. 

Цукерберга викликали до Європейського 

парламенту і в британську Палату громад для 

пояснень щодо витоку персональних даних. У 

США Федеральна комісія з торгівлі почала 

розслідування щодо Facebook.[4] Цукерберг 

приносив вибачення користувачам соціальної 

мережі. Однак це не сильно вплинуло на 

ситуацію. Користувачі запустили флешмоб 

#deletefacebook із закликом до видалення 

облікового запису з соціальної мережі.  

У зв'язку з цим компанія прийняла ряд 

заходів, спрямованих на підвищення безпеки 

приватності даних. Соціальна мережа тепер 

попереджає всіх власників скомпрометованих 

акаунтів про те, якою саме персональною 

інформацією заволоділа Cambridge Analytica. [9] 

На хвилі скандалу компанія Mozilla 

оголосила про запуск нового розширення для 

браузера Firefox. За допомогою нього 

користувачі можуть не турбуватися за 

збереження своїх даних. Розширення Facebook 

Container допомагає ізолювати персональні 

дані користувача після переходу на сторінку 

Facebook за посиланням з іншого сайту. 

Браузер відкриває соцмережу в спеціальній 

вкладці-контейнері, попередньо видаливши 

файли cookie. Mozilla переконує, що це 

ускладнить для Facebook збір даних для 

використання з метою показу таргетованої 

реклами та інших повідомлень.[6] 

Тим не менше, вчені з Прінстона з'ясували, 

що існуються сторонні JavaScript-бібліотеки, 

які збирають інформацію про відвідувачів 

сайту через функцію аутентифікації «Увійти 

через Facebook». Більшість ресурсів навіть не 

підозрюють про те, що відбувається. 

Один із спосібів крадіжки даних 

засовується на сайтах, де можлива авторизація 

через акаунт Facebook. У процесі 

аутентифікації API соцмережі формує запит до 

її серверів, і ті повертають дані, до яких 

користувач дозволив доступ. Проблема в тому, 

що існує сторонній код JavaScript, який 

завантажується на сторінці авторизації, і 

здатний перехопити ці дані і виокремити з них 

інформацію про користувача. (рис.1) [15] 

 
Рис. 1 Схема крадіжки персональних даних 

за допомогою стороннього коду JavaScrit 

Дослідники вважають, що подібні витоки 

пов'язані не з помилками в авторизації через 

Facebook, а з відсутністю кордонів безпеки 

між ресурсами і сторонніми скриптами в 

Інтернеті. 

Цікавим є те, що Cambridge Analytica не єдина 

компанія, яка займається, а точніше займалась, 

збором персональних даних. Видання CNBC 

виявило, що компанія CubeYou слідувала 

Cambridge Analytica і використовувала дані 

користувачів Facebook в рекламних цілях. 

Соціальна мережа закрила для неї доступ до 

персональної інформації людей і почала 

розслідування. CubeYou проводила опитування за 

допомогою яких дізнавалася ім’я, номер телефону 

і дані про місце роботи користувача. Отримана 

інформація використовувалась для створення 

детальних профілів і продавалася маркетологам. 

Генеральний директор CubeYou повідомив, 

що опитування «You Are What You Like», що 

визначає риси характеру людей на основі 

профілю в Facebook, попереджало про 

можливість передачі інформації третім особам. 

Також він зазначив, що CubeYou не 

використала дані про друзів користувачів, як 

це робила Cambridge Analytica.[11] 

Загалом після гучного скандалу, падіння 

акцій компанії та зустрічей в Конгресі із 

поясненням, Facebook відмовився від 

партнерських відносин з брокерами даних, які 

допомагають рекламодавцям орієнтувати свою 

кампанію на конкретних користувачів. [8] 

Соціальна мережа протягом багатьох років 

дозволяла рекламодавцям проводити 

таргетовану рекламу на основі даних, зібраних 

такими компаніями, як Acxiom. На сайті 

Facebook перераховані дев'ять постачальників 

даних, з якими працювала компанія, 

включаючи Acxiom, Experian PLC, Oracle Data 

Cloud, TransUnion та WPP PLC.[5] 
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Загалом, основна цінність даних 

користувачів – можливість створювати більш 

ефективну таргетовну рекламу. Це рекламні 

оголошення, які спеціально налаштовані на 

певну аудиторію.Перш за все, визначається 

цільова аудиторія за допомогою різних 

параметрів (стать, вік, місце проживання, 

сфера діяльності, мова, хобі тощо). Згодом 

створюється оголошення, яке повинне 

привернути увагу користувачів. Особливістю 

цього типу реклами є те, що вона 

поширюєтьсяне на всіх користувачів 

соціальної мережі, а лише на обраних, які 

відповідають заданим параметрам. Така увага 

за допомогою вдало підібраного тексту та 

візуальної частини здатна не лише привернути 

увагу користувача, а й спонукати його до дій. 

Саме за таким принципо здійснювалась 

рекламна капанія Трампа у мережі Facebook. 

"Важливість історії Cambridge Analytica, 

насправді, не в тому, що компанія допомогла 

Трампу в передвиборчій кампанії, - говорив 

Косинські в інтерв'ю Радіо Свобода в грудні 

2016 року. - Це комерційна фірма, у них є 

технологія, вони хочуть заробляти гроші, тут 

все ясно. Важливим є те, що якщо раніше ви 

хотіли скласти чийсь психологічний профіль, 

ви повинні були попросити людину заповнити 

опитувальник, пройти тест - і людина 

розуміла, що саме зараз, в цей самий момент, 

хтось вимірює його психологічні 

характеристики. А тепер можна робити те ж 

саме, але людина не дізнається, що його 

особливості прямо зараз хтось оцінює і 

вимірює. Досить подивитися на цифровий 

слід: записи в соціальних мережах, лайки, 

історію перегляду сторінок в інтернеті, історію 

пошукових запитів ".[1] 
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CAMBRIDGE ANALYTICA AND INFORMATION SECURITY IN SOCIAL MEDIA 

The article presents an analysis of the influence of Cambridge Analytica on information security in social networks. A study 

has been conducted that Research demonstrates the possibility of stealing personal information for use in its own purposes, in 

particular for manipulating a target audience with the help of targeted advertising. Cambridge Analytica used personal data 

for advertising campaigns. For example, the company was involved in Donald Trump's presidential campaign. The article 

describes the principle of the application API that collected data. This topic is topical in media which conduct journalistic 

investigations to reveal the illegal activities of the company. In addition, it is determined how personal data is used by 

companies to create targeted advertising. 
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