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Узагальненою моделлю перетворення даних є мо-

дель, що описується як відображення елементів множини 
М в елементи цієї або іншої множини. З даною моделлю 
пов’язане  поняття функції. Існують різні форми представ-
лення функцій: аналітична, графічна, таблична та ін.. На 
практиці використовують таку форму представлення фун-
кції, яка є зручнішою для розв’язання конкретної задачі. 
Наприклад, бінарна операція групи часто описується від-
повідною таблицею Келі. 

Якщо поставити задачу описати k  різних за змістом 

бінарних операцій на елементами однієї множини, то буде 

потрібно скласти k  різних таблиць Келі й при розв’язанні 

конкретної задачі використовувати їх у певній послідовно-
сті. Для спрощення такої задачі автори пропонують нову 
табличну модель перетворення даних. 

Нехай дані D  і G , елементами яких є числа, що 

належать множині цілих додатних чисел  )1(,...,1,0  mA , 

представлені в вигляді кортежів nddd ||...|||| 21D  і 

nggg ||...|||| 21G . Результатом виконання певної послі-

довності різних бінарних операцій над D  і G  буде кортеж 

nccc ||...|||| 21C . 



 

79 

Для спільного опису виконуваних операцій та одер-
жуваних результатів складається таблиця за таким прави-
лом. У комірку, що знаходиться на перетині стовпця з но-

мером і ( ni ,...,2,1 ) та рядка з номером gi, записується 

елемент di. Інші елементи і-го стовпця є елементами певної 
перестановки чисел множини А, в який елемент у позиції 
gi є елементом di. 

Наприклад, для даних 1||...||)1(||0||2  mG  має-

мо таку таблицю: 

 
1g =2 2g =0 3g =т-1 … 

ng =1 

0 
10p  2d  30p  … 

0np  

1 
11p  21p  31p  … 

nd  

2 
1d  22p  32p  … 

2np  

… … … … … … 

т-1 
)1(1 mp  )1(2 mp  3d  … 

)1( mnp  

 

Результат перетворення формується шляхом вибору 

за певним правилом одного елемента з кожного стовпця.  

 Наприклад, у разі вибору елементів тільки одного 

рядка з номером 1 результат перетворення має вигляд 

ndppp ||...|||||| 312111C   або  при виборі з різних рядків - 

232110 ||...|||||| npdppC . 

Запропонована таблична модель може бути викори-

стана для опису нових алгоритмів шифрування з секрет-

ним ключем та хешування даних. При шифруванні даних 

D  одна складова секретного ключа використовується для 

формування за певним правилом даних G , друга складова 

визначає правила перестановок у стовбцях, а третя – пра-

вило вибору по одному елементу з кожного стовпця при 

формуванні результату шифрування. 


