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  ملخص الوصف الفنى

Abstract of US 4176974 (A) A system, and related process, for 

mechanical reproduction of Arabic script is characterized by 

immediate response to user input and by full conformity to the 

ordinary calligraphic rules of the Arabic language. The process 

involves temporary storage of text being processed in a variety 

of coded representations, discrimination of the appropriate form 

of a given letter in view of its graphic context, and immediate 

display of the appropriate form on a video monitor. This 

displayed form may subsequently be erased and replaced by a 

different form of the same letter conditioned by subsequent user 

input. The user is also enabled to delete previously entered 

characters, with appropriate modification of the other characters 

presently displayed. In general, the Arabic text displayed is 

immediately updated to reflect each new character of user input, 

and is always maintained in a state of orthographic correctness.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 راجا ميكانيكا باالستجابةابتكار لطريقة وعملية فعالة إلخراج الخط العربي إخ

. المباشرة لضغط مفاتيح اإلدخال مع التطابق التام لقواعد الخط العربي المألوفة

هذه الطرقة عملية تخزين مؤقت للحروف العربية بأشكالها المختلقة وعملية  وتشمل

األشكال االختيار شكل الحرف المطلوب للنص وعملية اظهار فوري  تمييز هذه

ويمكن محو أشكال الحروف الظاهرة . على شاشة ضوئية السليمة للحروف العربية

تتناسب مع موقع الحروف في النص المدخل ويمكن  على الشاشة واستبدالها بأشكال

   .للمستعمل حذف ما سبق
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