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Abstract 

 Every few years, computer security has to re-invent itself. New technologies and 
new application bring new threats, and force us to invent new protection mechanisms. 
Cryptography became important when businesses started to build networked computer 
systems .The main goal of this work is combining the curve security methods with 
cryptography algorithms in order to increase the capability of cryptography. The 
weakness of the cryptographic key generated from normal color image is clear due to the 
nearest pixel values of image. This led to propose in this paper a new method in order to 
generate a cryptographic key depending on generated (2D & 3D) mathematical models 
(digital image) and clipping the key according to an algorithm and the data of curve 
generation. 
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 توليد مفتاح تشفير باستخدام توليد صور رقمية ثالثية االبعاد

 
 الخالصة

في السنوات االخيرة الماضية أمنية الحاسوب أخذ بأعادة تطوير نفسها حيث أن ظهور التكنولوجيا                 
جال االتصاالت ونقـل    الحديثة و التطبيقات الجديدة جلبت تهديدات جديدة  خاصة مع نمو المتزايد في م             

هذا الذي جعل الحاجة الى  التشفير وأمنية البيانات من المتطلبات االساسية في كافة مجاالت               .  البيانات  
أن الهدف االساسي في هذا البحث هو دمج بين أمنيـة المنحنـي و              . االتصاالت ونقل وحماية البيانات     

حيث ان الضعف فـي مفتـاح التـشفير المولـد          . خوارزميات التشفير من أجل زيادة أمكانيات التشفير      
 للصورة هذا الذي قادنا في هذا العنصريه االعتيادية واضح بسبب التقارب  القيم        الملونه بواسطة الصور 

البحث الى تقديم طريقة جديدة لتوليد مفتاح التشفير باالعتماد على توليد نماذج رياضية ثنائيـة وثالثيـة            
 توليد المنحني   و بيانات   أستقطاع  مفتاح التشفيرباألعتماد على خوارزمية      ومن ثم )  صور رقمية (االبعاد

.  
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