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  ملخص الوصف الفنى

A method and apparatus for coding, transmitting, receiving and 

displaying remotely or locally, all Arabic- farsi characters or 

letters, basic arithmetic signs, numerals, punctuation marks and 

diacritical marks, as well as teleprinter operation commands in 

5- bit standard bandit codes, an Arabic- farsi teleprinter similar 

in operation to the English teleprinter and compatible with the 

international exchange systems is provided without eliminating 

any letter forms, the teleprinter operation ( the ability to 

compress the data into 5- bit characters) is based upon two basic 

criteria of the Arabic- farsi languages, namely 1) the form( start, 

middle, end or independent) of a character can be known if the 

preceding character and the following characters are known and 

2) there are six characters that are identical except for the 

presence or absence of a dot, the digital logic circuits make use 

of the above criteria to permit the encoding and decoding and 

thus the transmitting and receiving of complete Arabic- farsi 

alphabets, a particular grouping of characters with level coder 

for each grouping, as well as a key – board arrangement and 

control circuits for more versatile use of input / output device are 

also disclosed   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 طريق وجهاز الستحداث نظام للترميز واالرسال واالستقبال االختراع عبارة عن

 الفارسية -والعرض سواء اكان ذلك محليا او لمسافات بعيدة لكل الحروف العربية

واالرقام واالشارات الحسابية االساسية وعالمات الترقيم والتشكيل واوامر التشغيل 

 -مت المبرقة العربيةالمبرقة وفق نظام بودو للترقيم بخمسة ارقام، وقد صم في

لتعمل بشكل مشابة للمبرقة المستعملة للغة االنجليزية ووفق انظمة المقاسم  الفارسية

أي ) دون حذف الي من اشكال الحروف المختلفة، وتعتمد المبرقة في عملها  الدولية

على قاعدتين ( حصر البيانات في حروف لكل منها رمز من خمسة ارقام قدرتها على

في بداية ) يمكن معرفة شكل الحرف -1الفارسية وهما  -العربية لغاتاساسيتين ل

اذا عرف الحرف الذي يسبقة والحرف الذي ( نهايتها او مستقال الكلمة او وسطها او

متطابقة اال في وجود او عدم وجود نقطة عليها، وتستفيد  هناك سته حروف( 2يليه 

دتين ليصبح في االمكان ترميز الجهاز من هاتين القاع دوائر المنطق الرقمية في



 -وبالتالي ارسال واستقبال جميع الحروف العربية االصطالحات البرقية وحلها

خاصا للحروف الى مجموعات مع نظام ترميز  كما يبين االختراع تقسيما/ الفارسية

لدوائر تحكم الستعماالت مختلفة  لكل مجموعه وتنظيما للوحه المفاتيح باالضافة
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