
ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2017. Ч. 3. 141 

УДК 004 

 

ЗАХИСТ ПОШТОВИХ КЛІЄНТІВ ВІД НЕБАЖАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

МЕТОДОМ БАЄСОВСЬКОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ 

 

І.В. ТИСЛЕНКО
1
, С.Ю. ГАВРИЛЕНКО

2*
 

 
1
 магістрант кафедри ОТП, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

2
 професор кафедри ОТП, канд. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

* 
email: 7573997@gmail.com 

 

Проблема боротьби із небажаною інформацією є дуже актуальною. У 

даному курсовому проекті розглядається метод фільтрації небажаної інформації 

на основі контентного аналізу електронної пошти.  

Спам - масове розсилання комерційної, політичної й іншої реклами 

(інформації) або іншого виду повідомлень особам, що не виражали бажання їх 

одержувати. Найбільший потік спаму поширюється через електронну пошту  

(e-mail). В даний час частка вірусів і спаму в загальному трафіку електронної 

пошти становить за різними оцінками від 85 до 95 відсотків. 

В роботі були розглянуті існуючі методи захисту від поштового спаму: 

реклама, «нігерійські» листи, фішинг, поштові компютерні віруси. Також 

досліджені вбудовані методи захисту популярних поштових клієнтів, виявлено, 

що найпопулярніші поштові сервіси використовують алгоритми теорії 

ймовірностей для визначення спаму. 

В основу розробки нейронної сітки було вибрано Баєсовий класифікатор 

заснований на теоремі Баєса. Формула Баєса 
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де P(A) – апріорна ймовірність гіпотези A; P(A | B) – імовірність гіпотези A при 

настанні події B; P(B | A) – імовірність настання події B при істинності гіпотези 

A; P(B) – імовірність настання події B. 

Розглянута проблема рідкісних слів під час навчання програми і створення 

словника заражених елементів. Було опрацьовано популярні методи виявлення 

спаму з електронної пошти. 

Було проаналізовано складові параметри поштового листа, визначено 

«вагу» кожної з характеристик, cтворено карти, в яких зазначені параметри і їх 

відсоткові значення, що відповідають ймовірності  того, що відповідний 

параметр – це спам. При повторній зустрічі даної складової листа - відсоток 

збільшується, що в результаті вплине на кінцеву «вагу».  

Була описана розробка програмного забезпечення, в тому числі програмні 

вимоги, організація вхідних та вихідних даних, був розроблений програмний 

інтерфейс. Було отримано перші результати роботи програми, внесено 

корективи до описаного метода. 


