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Abstract 
Steganography is the art of hiding, and transmitting information using 

apparently innocent carrier without expose any suspicion. This paper present a 
natural language steganography technique, which is different from all the natural 
language steganography technique, that uses structure of the sentence constituents 
in natural language text in order to insert a secret hidden information, or all others 
techniques, which hide information by modifying the appearance of text elements, 
such as lines, words, or characters. The proposal technique use the secret hidden 
text information to generated the stego-cover carrier text by using algorithms 
depend on natural language processing, particularly text generation field. A survey 
for natural language terminology, techniques, and tools for text processing, a 
natural language steganography technique and its difficulties to implement 
methods like LSB's is presented. The results shows that, the proposal technique is, 
a successful one in implementing methods like, LSB's for natural language bit  
steganography .  

 
Keywords: natural language  steganography, natural language processing, secret 

text hiding, LSB's, text generation field 

 

  :الخالصة

تعرف على أنها فن أخفاء المعلومات المرسلة، في نوا قل بريئة المظهر وبدون غطاة الكتابة الم
أن الطريقة  . هذه المقالة تقدم تقنية إلخفاء في نص مكتوب باللغة الطبيعية. إثارة الشكوك

عية المقترحة هي مختلفة عن الطرق السابقة إلخفاء نص في نص مكتوب بأحد اللغات الطبي
وكذلك الطرق التي تعتمد على . والذي يستعمل فيه الهيكل األساسي لبناء الجمل  باللغة الطبيعية

أن   .تغير مظهر مكونات النص كوسيلة إلخفاء المعلومات كالخطوط، للكلمات، أو األحرف
ومات التقنية اإلخفاء المقترحة تستعمل النص السري المطلوب إخفائه لتوليد الغطاء الحامل للمعل

السرية باستعمال خوارزميات تعتمد على تقنيات معالجة اللغة الطبيعة وبصورة خاصة حقل توليد 
نظرة  .النصوص

تقنية لإلخفاء في . معالجة النصوص المكتوبة باللغة الطبيعية سبل وأساليبعامة عن مصطلحات وتقنيات و 
الطريقة المقرحة تظهر  .ء األقل أهميةنص مكتوب باللغة الطبيعية والمعوقات التي تواجه طريقة الجز

  .أمكانية استعمال الجزء األقل أهمية كتقنية إلخفاء في نص مكتوب باللغة الطبيعية
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