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Review van  http://www.mahjongsoft.ru/mt.html   
 
Dit is een webpagina op een Russisch domein, 
Met extensie .ru https://www.whois.com/whois/mahjongsoft.ru  
The codering is uitgevoerd en onderhouden door Alexandr Egorov (Александр Егоров) 
 
Algemeen doel 
Het algemene doel van deze pagina is om de gebruiker door het system gegenereerde Mahjong MCR 
‘handen’ te laten oefenen. 
 
Het system genereert de Mahjong MCR-voorbeeldhanden random.  
 
De gebruiker wordt uitgenodigd om de getoonde ‘hand’ te valideren, dat wil zeggen het aantal punten dat 
de hand scoort te bepalen en in te voeren in het systeem.  
 
Het systeem valideert het ingevoerde antwoord en genereert het juiste antwoord in het onderste gedeelte 
van de pagina, en houdt ook de score bij van de oefensessie. 
 
Configuratie/ Instellingen 
Het system laat zich configureren. 
 
Interface beperkingen 
Getest op een smartphone (iPhone 5s) 

• Staande oriëntatie: Het system past zich niet aan, aan de smartphone dimensies bij staande 
oriëntatie 

• Liggende oriëntatie: Bij gebruik van de smartphone in ‘landscape’ modus, is er op en neer 
navigatie nodig maar niet enorm hinderlijk. 

Getest op een Safari browser 
• Geen beperkingen – de webpagina werkt hier op z’n best op een PC/ Laptopscherm. 

 
Hoe het werkt 
 Als je de pagina voor het eerst opent zie je een webpagina die er ongeveer zoals figuur 1 uitziet. 
Je ziet meteen een aantal gebieden die belangrijk zijn voor het gebruik: 

• Declared Sets (gedeclareerde stenen – op tafel) 
• Concealed tiles (stenen in de hand) 
• Winning tile (winnende steen) 

Je ziet ook een aantal te selecteren opties (opties) 

 
 
Onder de verticale separatie lijn zie je een aantal in te stellen opties.  
We raden je aan om als beginner de volgende opties in te stellen. 
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Verander de “Special Hands” en de “Special Flags” keuzes van “Rare” naar “Never” en haal ook het 
vinkje weg mij “Min. 8 points” 

 
Het effect hiervan is het volgende:  

(a) Je oefent met “handen” die statistisch het meest frequent worden gespeeld. 
(b)  Als ook met de statistisch meest gebruikte ondersteunende primaire scorende elementen van 1 

en 2 punten. 
(c) Als ook met gegenereerde ‘handen” die ook minder dan (voor MCR minimale) 8 punten scoren  

 
Configuratie/ Instellingen 
Aan de linkerzijde zie je een aantal “schuiven” die je in staat stellen om percentages in te stellen die het 
system zal gebruiken om de “voorbeelden” te genereren. 

• Hand type (soort hand) 
• Chow 
• Pung 
• Kong 

 
Nadat je de basis onder de knie hebt “speel” dan met de instellingen om het voor jezelf uitdagender te 
maken en een grotere variëteit aan gegenereerde voorbeelden voorgeschoteld te krijgen. 
 
Aan de rechterzijde zie je twee keuzemogelijkheden die elk een uit te vouwen menu presenteren: 

• Special Hands (speciale handen) 
o De keuze heeft invloed op hoe vaak het system voorbeeld zal genereren die de minder 

frequent gebruikte secundaire scorende elementen (die scorende elementen die je soms 
met geluk “overkomen”) zal tonen, niet “Never”, zelden “Rare”, soms “Sometimes” of 
regelmatig “Often”. 

• Special Flags (speciale scorende elementen) 
o De keuze heeft invloed op hoe vaak het system voorbeeld zal genereren die de minder 

frequent gebruikte ondersteunende secundaire scorende elementen van 1, 2 en 4 punten 
(die scorende elementen die je soms met geluk “overkomen”) zal tonen, niet “Never”, 
zelden “Rare”, soms “Sometimes” of regelmatig “Often”. 
  

Aan de rechterzijde bevindt zich het keuzevakje  
• Min. 8 points (minimaal 8 punten) 

o Niet geselecteerd: Het system genereert ook voorbeelden die minder dan 8 punten 
scoren.  

o Wel geselecteerd: Het system genereert alleen voorbeelden die 8 of meer punten 
scoren.  
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Start je oefensessie 
 
http://www.mahjongsoft.ru/mt.html 

Selecteer de “Start” knop om een oefensessie te starten.  
 
De pagina genereert “handen” onder andere gebaseerd op de in stellingen die eerder zijn besproken. 
 
Hoewel de meeste onderdelen wellicht voor velen voor zichzelf spreken, lopen we je snel even door deze 
verschillende onderdelen heen. 

 
 
Alle gedeclareerde (‘open’) sets worden in het “Declared sets” gebied getoond. 

 
 
Alle verborgen (dichte) sets/ stenen worden in het “Concealed tiles” gebied getoond. 

 
 
De veertiende winnende steen wordt in het “Winning tile” gebied getoond, samen met de volgende 
aanduiding (een van de twee opties is dus geselecteerd):  

• From wall – de winnende steen is zelf gepakt van de muur. 
• From discard – de winnende steen is geclaimd van tafel. 

 
Het systeem zal in de meeste gevallen ook de Wind van de Ronde en de Eigen Wind tonen, als 
respectievelijk de “Round wind” en de “Seat wind”, af en toe blijven deze blanco (mogelijk doen ze er op 
dat moment dan niet toe). 
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De winnende steen kan ook nog andere scorende elementen tonen die extra punten scoren en eventueel 
combinaties daarvan Laatste steen “Last tile in game”, Laatste steen van vier “Last tile of its kind”, uit 
met een vervangende steen “Replacement tile” en Kongroof “Robbing the Kong” 

 
Je voert eenvoudigweg je antwoord in als aantal punten in het witte hokje…

 
.. en vervolgens selecteer je de “Check” knop 

 
Onder de configuratie/ instellingen toont het system vervolgens het juiste antwoord. 
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Hier onderscheiden we de stenen waarmee je mogelijk had uit kunnen gaan in het “Waitings” gebied. 

 
 
De uiteindelijke structuur van de hand wordt ook weergegeven in de “Structure” sectie. 

 
 
Natuurlijk wordt ook een lijst van scorende elementen weergegeven in de “Fans” (scorende elementen) 
samen met het nummer van het scorende element de Engelse benaming hoeveel dit scorende element 
volgens de regels toegepast mag worden en het totale aantal punten per scorende element en natuurlijk 
het totaal aantal punten waar het uiteindelijk om draait. 

 
 
Het system laat niet heel duidelijk zien of je het goed of fout hebt gedaan, maar zal eenvoudig weg de 
teller wel of niet ophogen.  
Je hebt dan ook gelijk de mogelijkheid om een nieuw voorbeeld te genereren met de “Next” knop. 

 

Het selectievakje aan de rechterzijde, onder de configuratie/ instellingen sectie   kan gebruikt worden 
om deze sectie naar believen te verbergen en weer te tonen! 

 
 


