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Abstract 

      Steganography  is one of the important  fields of information 

security that depends on hiding secret information in a cover media, like 

(video, image, audio, text) such that un authorized person fails to realize 

where the secret information had been embedded. If the cover is a text, it 

is difficult to hide secret information inside it, because of the lack of 

existing bits compared to the image.  

  

      In this method a new proposed approach to hide English texts (Secret 

data) in the Arabic text (Cover media). The secret text will be passed 

through several steps, Eventually it will be embedded in the cover text. In 

the proposed coding step each English character is converted to the 

binary code through secret tables that exist on the two sides (sending and 

receiving), which give us compression  data. The output from the 

proposed coding will be two parts and these parts will be input to the 

next steps.  

The next step is Modified RNA Codon (MRNAC) which takes the first 

part that result from binary code and returns a stream of binary to be 

ready for embedding in embedding step. The main purpose of this step is 

adding complexity and security to the proposed method. 

The next step is Modified Run Length Encoding (MRLE) that takes the 

second part that results from the proposed coding method and this result 

always contains a sequence of ones with fewer zeros, and apply RLE to 

this result. After that, this result modified with secret tables which contain 

ASCII of non-printed characters. The main purpose of this step is to add 

lossless compression technique and increase level of security to the 

proposed methods. 

 The last step is the embedding step using specific Arabic Unicode 

characters and non-printed characters to embed the secret information 

and provide complete similarity between cover text and stego text since 

these characters don’t appear when written.  

      The proposed method is implemented on many Arabic texts and the 

results are tested according to the measures that are used in this field. 

And a comparison of results with other of steganography methods shows 

that the proposed method is better in all measures. The proposed method 

has achieved a high capacity ratio for steganography ranging between 

(76% .... 100%( when compared with those of other methods such as  



(10.25%,71.45%,89%) and provides very good security (transparency)  

depending on some of the similarity measures such as (1.0) when 

compared with other methods such as (0.44,0.95). The proposed method 

was implemented using the logical programming language (Visual 

Prolog 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخالصة

اخفاء المعلومات هو واحد من اهم المجاالت في امنية البيانات الذي يعتمد على اخفاء المعلومات 

السرية في وسيلة الغطاء, مثل )الفيديو, الصورة, الصوت, النص( لذلك الشخص الغير مخول 

. اذا الغطاء نص , فمن الصعوبة اخفاء قد تم اخفاء المعلومات السرية يفشل في ادراك اين

 مقارنة بالصورة.المعلومات في داخله بسبب قلة عدد البتات الموجودة 

في هذه الطريقة نظام مقترح جديد الخفاء نص انكليزي )معلومات سرية( في نص عربي)وسيلة 

في النهاية سوف يضمن في وسيلة  الغطاء(. النص السري سوف يمر من خالل عدة خطوات,

من خالل   الغطاء. في خطوة الترميز المقترحة تحويل كل حرف انكليزي الى الرمز الثنائي

جداول سرية التي موجودة في الجانبين )االرسال واالستالم(, التي تعطينا ضغط للبيانات. 

مدخالت للخطوات المخرج  الترميز المقترحة سوق تكون جزئين وهذه المخرجات سوف تكون 

 القادمة.

( التي تاخذ الجزء االول الناتج من MRNCترميز ار ان اي ) الخطوة االحقة هي تحديث

الترميز الثنائي وترجع سيل من الرمز الثنائي لتكون جاهزة للتضمين في خطوة التضمين. 

 الغرض الرئيسي من هذه الخطوة هي اضافة تعقيد وامنية للطريقة المقترحة.

الذي ياخذ الجزء الثاني الناتج من ( MRLEالالحقة هي تحديث تشغيل طول الترميز)الخطوة 

طريقة الترميز المقترحة وهذه النتيجة دائما تحتوي على سلسلة من الواحدات مع قليل من 

( على هذه النتيجة. وبعد ذلك تحديثات هذه النتائج مع الجداول السرية RLEاالصفار, ونطبق )

لالحرف الغير مطبوعة. الغرض الرئيسي من هذه الخطوة هي اضافة  ASCIIالتي تحتوي على 

 .الضغط بدون فقدان وزيادة مرحلة االمنية للطريقة المقترحة  تقنية

لللغة  (Unicode)الخطوة االخيرة هي خطوة التضمين باستخدام نوع محدد من النظام الموحد 

سرية وتوفير التشابه الكامل بين نص العربية واالحرف الغير مطبوعة الخفاء المعلومات ال

 الغطاء ونص االخفاء  بما انه هذه االحرف التظهر عند الكتابة.

تم تطبيق الطريقة المقترحة على العديد من النصوص العربية وتم اختبار النتائج باالعتماد على 

بين الطريقة بعض المقاييس التي تستخدم في هذا االمجال. بعد ذلك تم تنفيذ بعض المقارنات ما 

المقترحة وطرق اخرى واظهرت المقارنات بان الطريقة المقترحة هي االفضل حسب كل 

المقاييس المعتمدة.حيث ان الطريقة المقترحة وصلت لنسب عالية من السعة في االخفاء تتراوح 

( مقارنة مع االعمال االخرى التي وصلت لسعة في االخفاء تتراوح ما %100... %76ما بين )

(.وكذلك حققت نسبة جيدة من االمنية )الشفافية( وذلك من خالل %89,%71.45,%10.25) بين

( وذلك عندما تم مقارنتها مع بقية االعمال 1.0االعتماد على بعض مقاييس التشابه وصلت ل)

(.تم تنفيذ)برمجة( الطريقة المقترحة 0.44,0.95السابقة التي تراوحت قيم التشابه فيها ما بين )

 .(Visual Prolog5.1)م لغة البرمجة المنطقية ال باستخاد
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