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виразів як границі послідовності безперервних функцій, що забезпечує їх без-

перервність в узагальненому сенсі та усуває виниклу суперечливість в даному 

випадку. Практична значущість роботи полягає у побудові моделі взаємної ко-

реляції узагальнених координат лінійної системи з урахуванням особливостей 

поведінки кореляційних функцій. 
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Тестування на проникнення використовується для пошуку недоліків у 

комп’ютерних системах з метою вжиття відповідних заходів безпеки для захи-

сту даних та підтримки функціональності. На єтапі проектування програмісти 

та системні архітектори, керуючись вимогами, розробляють високорівневий 

дизайн системи. Створення і тестування прототипу із залученням цільової 

групи - найкращий спосіб оцінити новий проект і зрозуміти, чи буде він успі-

шним як комерційний продукт. Тестування прототипу надає можливість ґрун-

товно вивчити проект на самому початковому етапі робіт і внести необхідні 

зміни відповідно до поставлених цілей [1, 2].  

Проведення автоматизованого тестування забезпечує повноцінну працез-

датність продукту після його випуску. Тестування прототипу дозволяє знизити 

ризики розробки шляхом раннього виявлення невідповідностей бізнес-вимогам, 

«вузьких місць» в структурі додатки, зручності для користувачів і дефектів ло-

гіки функціоналу додатка ще до початку розробки. Своєчасні зміни виконані на 

етапі прототипування, допомагають запобігти коштовні переробки системи на 

стадіях розробки.  Завдяки кваліфікованій роботі QA інженерів, тестування про-

тотипу дозволить розрахувати потенційні витрати на кожному етапі створення 

продукту і визначитися з найбільш ефективною моделлю розробки. На етапі 

проектування QA інженер починає створювати тестову документацію. Ство-

рення тестової документації значно покращує якість продукту за рахунок більш 

тісної співпраці, уточнення деталей при розробці плану тестування і документа-

ції. Після завершення тестування наявність тестової документації дозволяє пе-

ревірити, наскільки успішно були проведені всі етапи тестування.  
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