
Basisregels voor CKCIS-codering 

CKCIS maakt gebruik van de vierkante vorm van Chinese tekens en verdeelt deze in 4 delen: de 

linkerbovenhoek, de rechterbovenhoek, de linkerbenedenhoek en de rechterbenedenhoek. Elk 

deel wordt gekenmerkt door een cijfer. CKCIS gebruikt dus maximaal 4 cijfers (0-9) om een teken 

weer te geven. 

 

De strepen en eigenschappen van de onderdelen van een Chinees teken kunnen in 10 groepen 

worden ingedeeld. Om het systeem makkelijker te onthouden, kunnen gebruikers het volgende 

rijmpje uit hun hoofd leren om het verband tussen de strepen van de tekens en hun respectievelijke 

codes te onthouden: 

 
 

Opmerking: als een streep als samengestelde streep en als enkelvoudige streep kan worden 

aangeduid, kan de gebruiker beter kiezen voor de meest complexe eigenschap, 

aangezien de code daarvoor een groter deel van het teken kan beslaan. 

CKC-code voor de eigenschappen van de strepen in Chinese tekens. 

Code Streeptype  Streepeigenschappen & illustraties Uitleg 
0 Linkerkant/bocht 

naar links 
(撇、鈎) 

 
 

Een streep aan de 
linkerkant of een 
streep met een 
bocht naar links. 

1 Horizontaal 
(橫)  

 

Een horizontale 
streep of een 
oplopende 
horizontale streep 
van links naar 
rechts. 

2 Dalend 
(豎)  

 

Een verticale 
streep of een 
schuine streep 
naar links. 

3 Punt / rechterkant 
(點、捺) 

 
 

Een punt of een 
streep aan de 
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rechterkant. 
4 Kruis 

(叉)  
 

Een kruis of het 
woord “Gras”. 

5 2 kruisingen 
(插)  

 

Een dalende streep 
die 2 horizontale 
strepen kruist. 

6 Vierkant 
(方塊)  

 

Een vierkant. 

7 Hoek en bocht 
naar rechts 

(角) 
 

 

Een hoek, 2 
bovenhoeken, 2 
onderhoeken of 
een streep met een 
bocht naar rechts. 

8 De vorm van het 
Chinese nummer 
"Acht" 

(八) 

 
De vorm van het 
Chinese nummer 
"Acht" of varianten 
daarvan. 

9 De vorm van het 
Chinese teken 
voor "Klein". 

(小) 

 
 

De vorm van het 
Chinese teken dat 
"Klein" betekent, 
varianten daarvan 
en het woord voor 
"Hart". 
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CKCIS-regels voor de codering van tekens 

1. Hoofdregel 

1. De 1e code is de streep/eigenschap van de linkerbovenhoek. 

2. De 2e code is de streep/eigenschap van de rechterbovenhoek. 

3. De 3e code is de streep/eigenschap van de linkerbenedenhoek. 

4. De 4e code is de streep/eigenschap van de rechterbenedenhoek. 

 

Sommige tekens krijgen een code van minder dan 4 cijfers, omdat 1 cijfer soms beide hoeken of 

zelfs het hele teken vertegenwoordigt. 

Tekens met een 4-cijferige code  

 

Tekens met een 3-cijferige code  

 

Tekens met een 2-cijferige code  

 

100 



Tekens met een 1-cijferige code  

 

2. Bijregel 

1. Als een teken een hoekige streep in de linkerbovenhoek of rechterbovenhoek bevat, neem dan 

de eigenschap in het hoogste punt als uitgangspunt voor de codering. Voorbeeld: 

 

2. Normaalgesproken worden strepen niet opgesplitst voor codering, maar als een streep 

verschillende eigenschappen in verschillende hoeken vertoont, wordt de betreffende streep 

wel opgesplitst om de codering te vereenvoudigen. Voorbeeld:  
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CKCIS-regels voor het coderen van zinnen 

Phrase Input is een belangrijke functie in CKCIS, die het mogelijk maakt sneller zinnen in te voeren. 

De CKCIS-regels voor het coderen van zinnen zijn makkelijk te leren en bieden de gebruiker veel 

flexibiliteit. De (ENG) bibliotheek van CKCIS 2006 bevat meer dan 340.000 kant-en-klare zinnen. 

Deze zinnen bestaan ieder uit maximaal 6 codes. Met de functie User Defined Character/Phrase 

kan de gebruiker zelf veelgebruikte zinnen aan de bibliotheek toevoegen. De regels voor de 

codering van deze zinnen luiden als volgt: 

 Codeerregel voor zinnen van 2 tekens 

De CKC-code van een zin met 2 tekens bestaat uit de eerste 3 CKC-codes van elk teken, 

waardoor de codeerregel 3+3 luidt. 

Bij tekens met slechts 1 of 2 CKC-code(s) volstaat het invoeren van de beschikbare code(s) en 

hoeft er geen extra code ingevoerd te worden. Zinnen van 2 tekens bestaan uit minimaal 2 en 

maximaal 6 codes. 
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 Codeerregel voor zinnen van 3 tekens 

Bij zinnen met 3 tekens dienen de eerste 2 CKC-codes van elk teken uit de zin te worden 

ingevoerd, waardoor de codeerregel 2+2+2 luidt. 

Bij tekens met slechts 1 CKC-code volstaat het invoeren van deze code en hoeft er geen extra 

code te worden ingevoerd. 
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 Codeerregel voor zinnen van 4 tekens 

Bij zinnen van 4 tekens dienen de eerste twee CKC-codes van het eerste en het vierde teken 

te worden ingevoerd samen met de eerste CKC-code van het tweede en derde teken, 

waardoor de codeerregel 2+1+1+2 luidt. 

Wanneer er voor het eerste of vierde teken slechts 1 CKC-code beschikbaar is, volstaat het 

invoeren van deze code en hoeft er geen extra code te worden ingevoerd. 

 

 Codeerregels voor zinnen met meer dan 4 tekens 

Deze regels gelden voor zinnen van 5 tekens of meer. Neem de eerste 2 CKC-codes van het 

eerste teken en de eerste CKC-code van elk daaropvolgend teken. De codeerregel luidt dan 
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2+1+1+1+1. 

Wanneer er voor het eerste teken slechts 1 CKC-code beschikbaar is, volstaat het invoeren 

van deze code en hoeft er geen extra code te worden ingevoerd. 

 

105 



Automatische tekencodering  

 Tekens met 1-cijferige automatische codering 

Een aantal veelgebruikte tekens is voorzien van een 1-cijferige automatische codering om de 

invoer te vereenvoudigen. Voor de codering dient alleen de eerste CKC-code van de tekens te 

worden ingevoerd . Bovendien zijn de tekens voor Chinese getallen voorzien van een 

automatische 1-cijferige codering, zodat ook de Chinese getallen versneld kunnen worden 
ingevoerd. Het teken “六” wordt bijvoorbeeld automatisch gecodeerd met de 1-cijferige code 6. 

Met de functie User Defined Character/Phrase kan de gebruiker zelf automatische codes 

bepalen voor veelgebruikte tekens. 

De opeenvolgende 1-cijferig-gecodeerde tekens worden weergegeven op de eerste pagina in 

het Selectie-venster. De rode tekens zijn de tekens met een automatische coderingen de 

zwarte tekens zijn de tekens met een 1-cijferige code. 

 

 Tekens met 2-cijferige automatische codering 

Een aantal veelgebruikte tekens is voorzien van een 2-cijferige automatische codering om de 

invoer te vereenvoudigen. Voor de codering dienen de eerste twee CKC-codes van het teken 

te worden ingevoerd. De functie User Defined Character/Phrase stelt de gebruiker in staat zelf 

veelgebruikte tekens te voorzien van een automatische codering. 

Er zijn in totaal 100 2-cijferige automatische codes beschikbaar. Achter elke code staan 

ongeveer 10 tekens, waardoor er in totaal ongeveer 1000 tekens beschikbaar zijn. Het aantal 
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beschikbare 2-cijferige automatische codes is te groot om hier te kunnen weergeven.  
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Automatische zinscodering. 

De CKCIM-bibliotheek bevat ongeveer 1000 veelvoorkomende zinnen (waarvan het merendeel uit 

2 tekens bestaat) die zijn voorzien van een automatische codering. De gebruiker hoeft slechts 1 of 

2 CKC-code(s) in te geven om deze zinnen in te voeren. Automatisch gecodeerde zinnen met een 

1-cijferige code worden gecodeerd door de eerste CKC-code van de zin in te voeren, terwijl zinnen 

met een 2-cijferige code worden gecodeerd door de eerste 2 CKC-codes van de zin in te voeren. 

Met de functie User Defined Character/Phrase kan de gebruiker zelf veelgebruikte zinnen van 

een automatische codering voorzien. 

 Zinnen met een 1-cijferige automatische codering 

 

 Zinnen met een 2-cijferige automatische codering 

Een aantal veelgebruikte zinnen is voorzien van een 2-cijferige automatische codering. Om de zin te coderen 

dienen alleen de eerste twee CKC-codes van de zin te worden ingevoerd. Er bestaan in totaal 100 2-cijferige 

automatische codes. Achter elke code staan ongeveer 10 zinnen, waardoor er in totaal ongeveer 1000 zinnen 

beschikbaar zijn. Het aantal 2-cijferige automatische codes is te groot om hier te kunnen weergeven. 
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