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Сьогодні існує багато різноманітних соціальних мереж та месенджерів, які в 

часи пандемії коронавірусу та збройного нападу росії на Україну зайняли справді 

велику частину всього нашого життя, особливо в підтриманні робочих процесів. 

Крім того, проблема зі спамом та спамерами як ніколи актуальна, бо кількість спаму 

в робочому текстовому потоці завжди значна [1]. Під спамом ми розуміємо тексто-

вий вміст, який не є необхідним у конкретному текстовому потоці. У випадку 

спамера мається на увазі особа, яка розсилає спам-повідомлення у своїх цілях [2]. 
Проект покликаний вирішити науково-прикладну проблему виявлення спамерів та 

ідентифікації спамерських повідомлень у текстовому контексті будь-якої соціальної 

мережі чи месенджера з використанням різних алгоритмів виявлення спаму та під-

ходів до виявлення спаму.  

Метою доповіді є дослідження можливостей використання різних алго-

ритмів при розробці програмного забезпечення для виявлення спаму у тексто-

вому контенті соціальних мереж та різноманітних алгоритмів розпізнавання й 

блокування спамерів.  

В ході дослідження було реалізовано чотири алгоритми: алгоритм з викори-

станням наївного байєсівського класифікатора, машини опорних векторів, багато-

шарової персептронної нейронної мережі та згорткової нейронної мережі [1, 3]. В 
доповіді наводяться результати тестування роботи найбільш популярних алгори-

тмів розпізнавання спаму, також описано запропонований алгоритм розпізна-

вання спамерів на базі останніх повідомлень користувача. У рамках дослідження 

було вирішено науково-прикладну проблему визначення спаму та блокування 

спамерів в текстовому контексті соціальних мереж за допомогою чат-ботів у по-

пулярному месенджері Telegram. 
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