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Розширення можливостей використання інформаційних ресурсів, досту-
пних через мережу Інтернет, призвело до широкого поширення небажаної 
кореспонденції – так званого "спаму". Спам є однією з найбільш гострих 
проблем Інтернету. Поширення спаму пов'язано не тільки із втратами мере-
жевих ресурсів, але і з часовими витратами, необхідними користувачеві ме-
режі для обробки подібної інформації. 

Поширення таких видів спаму як реклама, антиреклама, фішинг, листи 
релігійного змісту та ін. [1], небезпечно ще й тим, що найчастіше повідом-
лення, що розсилаються, містять комп'ютерні віруси. У такій ситуації особ-
ливої важливості набуває спосіб створення фільтрів, які перешкоджають по-
ширенню небажаної електронної кореспонденції. Одним з таких способів є 
автоматична фільтрація – програмне забезпечення (так звані спам-фільтри). 

Існує безліч алгоритмів пошуку спаму у вхідному потоці повідомлень. 
Найбільш часто використовуваним з існуючих є алгоритм на основі теореми 
Байєса [2]. В основі методу автоматичної фільтрації лежить механізм розбит-
тя вхідних листів на умовні слова (так звані "токени"). На основі цих токенів 
складається частотний словник, і до отриманих наборів слів застосовується 
теорема Байеса. Далі, архів відсортованих повідомлень передається програмі 
навчання. Вона обчислює частотні словники для кожного типу повідомлень 
(папки: спам – не-спам): скільки разів певне слово зустрічалося в листах цієї 
папки. Коли словники заповнені, обчислення ймовірності приналежності конк-
ретного нового листа до того чи іншого типу (папки) здійснюється за форму-
лою Байеса для кожного слова нового листа. Підсумовуванням і нормалізаці-
єю ймовірностей визначення спаму в повідомленнях отримують загальну 
оцінку листів. Як правило, ймовірність приналежності повідомлення до одно-
го з типів (до папки) набагато вища, ніж його приналежність до іншого типу. 

Використання байєсівської теорії при створенні фільтрів, що перешко-
джають поширенню спаму, дозволяє з досить великою ймовірністю визнача-
ти приналежність листів до спаму на основі аналізу його заголовка і тексту з 
урахуванням раніше отриманих конкретним користувачем повідомлень. 
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