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Abstract 

Most steganography methods suffer from many problems that effect on 
their efficiency and performance. Some of these are the capacity of cover media, 
the distortion of cover media, and etc. In this paper we are proposed a new method 
to hide audio file (WAV format) in image (BMP format) that overcomes most of 
these problems. Also the proposed method aims to meet most the requirements of 
any steganography system (like capacity, security and undetectability). It depends 
on finding the similarity between the embedded data blocks and others in the 
cover-image. It can be used as a powerful tool to get a high capacity data 
embedding and a less distortion stego-image, where the PSNR for the stego-image 
is large. 
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خوارزمیة جدیدة لنموذج إخفاء ذو تشوه قلیل وسعة عالیة باستعمال طریقة 
  القطاعات المتشابھة

  الخالصة

وبعض . تعاني معظم طرائق إخفاء المعلومات من عدة مشاكل تؤثر على كفاءتها وأدائها 
 ءإلخفااقترحنا في هذا البحث طريقة جديدة . هذه المشاكل هي سعة الوسط الغطاء وتشويهه، الخ

كما . تتجاوز معظم تلك المشاكل) BMPبهيئة (في ملف صورة ) WAVبهيئة (ملف صوت 
وهي ). السعة، السرية وعدم القدرة على االكتشاف(تحاول تلبية متطلبات أي نظام تشفير مثل 

تعتمد على إيجاد التشابه بين قطاعات البيانات المراد إخفاءها وتلك الموجودة في الصورة 
ن أن تستعمل هذه اآللية كأداة قادرة على الحصول على إخفاء بسعة كبيرة مع يمك إذ. الغطاء

  .لصورة اإلخفاء عالية PSNRتشوه قليل أو معدوم في الصورة الغطاء، إذ كانت قيم 
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