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Відносини «Україна-НАТО» є найбільш резонансним геополітичним
фактором, як для самих українців, так і для сусідніх держав [1, 2]. Вплив ЗМІ
України на імідж НАТО є однією з найбільш обговорюваних соціально-
значущих проблем. Виявлення об’єктивних закономірностей інформаційного
впливу є актуальною науковою задачею [1, 2, 3]. Data Mining – сучасна тех-
нологія аналізу інформації з метою знаходження у накопичених даних раніше
невідомих, нетривіальних та практично корисних знань, що необхідні для
прийняття оптимальних рішень в різних галузях людської діяльності. Засоби
аналізу даних OLAP та Data Mining об’єднано у два середовища розробки:
Intelligence Development Studio та SQL Server Management Studio. Для ство-
рення прогнозів використовується мова Data Mining Extensions (DMX), що є
розширенням мови SQL і у своєму складі має команди для створення прогно-
зів на основі різних моделей. До складу SQL Server 2005 входять засоби кон-
вертації даних – SQL Server Integration Services (SSIS), що дозволяють вирі-
шувати ці задачі. SQL Server 2005 Analysis Services у своєму складі має
дев’ять алгоритмів: дерево рішень, кластеризація, «наївний» байєс, кластери-
зація послідовностей, часові ряди, ассоціативні правила, нейронна мережа,
лінійна регресія, логістична регресія [4]. Використовуючи комбінацію цих
алгоритмів можна створювати вирішення задач щодо виявлення прихованих
закономірностей у великих обсягах даних. Вхідними даними для виявлення
моделей впливу ЗМІ на імідж НАТО є результати контент-аналізу телевізій-
них повідомлень за період кінець 2008 – 2009 рік.

Недостатня кількість вхідних даних компенсується їх поповненням за-
вдяки використанню методів лінійної інтерполяції та апроксимації. Інтерпо-
ляція та аппроксимація вхідних даних виконується засобами інтерактивного
середовища технічних розрахунків MatLab.
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