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Belangrijke informatie

Texas Instruments geeft geen garantie, expliciet dan wel impliciet, met inbegrip
van maar niet beperkt tot willekeurig welke impliciete garanties van
verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot
welke programma's of boekmaterialen dan ook, en stelt dergelijke materialen
uitsluitend beschikbaar "zoals ze zijn". Texas Instruments is in geen enkel
geval aansprakelijk voor speciale, indirecte, incidentele of voortvloeiende
schade in verband met of voortkomend uit de aankoop of het gebruik van deze
materialen, en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Texas
Instruments, ongeacht de actievorm, is niet hoger dan de aankoopprijs van dit
product. Voorts is Texas Instruments niet aansprakelijk voor welke eis van
welke aard dan ook tegen het gebruik van deze materialen door enige andere
partij.

Grafische producttoepassingen (Apps) zijn gelicentieerd. Zie de voorwaarden
van de licentieovereenkomst voor dit product.

© 2014 Texas Instruments Incorporated

Mac® en Windows® zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren.
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TI TestGuard™

TI TestGuard™ is een toepassing waarmee docenten controle kunnen
uitoefenen over de rekenmachine van een leerling in een toetsomgeving.
Deze toepassing is voor TI-83 Plus, TI-84 Plus en TI-84 Plus C Silver Edition
grafische rekenmachines.

Docenten kunnen de TI TestGuard™-toepassing gebruiken om:

• Geselecteerde gegevens op rekenmachines van leerlingen te wissen voor
toetsen.

• Geselecteerde gegevens op rekenmachines van leerlingen uit te
schakelen voor toetsen, inclusief een optie voor het uitschakelen van alle
programma's en geselecteerde toepassingen.

Belangrijk! Zorg ervoor dat u de aanbevelingen in de paragraaf Voordat u
TI TestGuard™ gebruikt volgt.

• Eerder uitgeschakelde programma's en toepassingen op rekenmachines
van leerlingen weer in te schakelen na toetsen (indien nodig).

Vereisten voor TI TestGuard™

De TI TestGuard™-toepassing is vrij beschikbaar. Download de nieuwste
versie van TI TestGuard™ op education.ti.com.

Belangrijk! U moet TI Connect™ op uw computer installeren voordat u
TI TestGuard™ op uw docentenrekenmachine kunt installeren. Ga voor
instructies voor het installeren van TI Connect™ naar education.ti.com/software.

Hardwarevereisten (voor docenten)
• TI-83 Plus, TI-84 Plus en TI-84 Plus C Silver Edition rekenmachines.

• TI USB-connectiviteitskabel voor Windows®/Mac® – om TI TestGuard™
over te zenden van uw computer naar uw rekenmachine.

• I/O (Input/Output) rekenmachine-naar-rekenmachinekabel – om de
rekenmachine-instelling naar de rekenmachine van een leerling over te
zenden.

Opmerking: TI TestGuard™ werkt niet in de TI-84 Plus-modus van de TI-Nspire™
rekenmachinesoftware.
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2 Voordat u TI TestGuard™ gebruikt

Softwarevereisten (voor docenten)
• 1500 bytes vrij RAM op uw rekenmachine.

• Voor TI-83 Plus rekenmachines – OS versie 1.19.

• Voor TI-84 Plus rekenmachines – OS versie 2.55MP.

• Voor TI-84 Plus C rekenmachines – OS versie 4.2.

Opmerking: ga naar education.ti.com voor de nieuwste OS-versie.

Voordat u TI TestGuard™ gebruikt

Lees de volgende aanbevelingen voordat u TI TestGuard™ gaat gebruiken:

• Zorg dat u het juiste besturingssysteem (OS) op uw rekenmachine
gebruikt. De TI TestGuard™-toepassing werkt met OS versie 1.19 voor de
TI-83 Plus, met 2.55MP voor de TI-84 Plus en met 4.2 voor de TI-84 Plus C
Silver Edition rekenmachines.

• Adviseer leerlingen om het nieuwste OS te installeren voor een toets.

• Breng leerlingen ervan op de hoogte dat TI TestGuard™ alle programma's
en toepassingen op een TI-83 Plus-rekenmachine wist. Leerlingen
moeten een back-up maken van programma's en toepassingen op de
rekenmachine en deze weer terugzetten met behulp van TI Connect™ of
door hun rekenmachine te koppelen aan een andere rekenmachine.

• Let op: omdat de functie Disable logBASE en summation (sommatie) S( 
alleen werkt op een TI-84 Plus met OS 2.55MP en de TI-84 Plus C met OS
4.0 en hoger, geldt het volgende:

- TI TestGuard™ negeert de DISABLE FUNC-instelling en geeft geen
foutmelding weer als u een rekenmachine-instelling creëert om deze
functies uit te schakelen en deze instelling overzendt naar de TI-84
Plus met OS 2.43 of lager of naar de TI-83 Plus.

- TI TestGuard™ geeft een foutmelding als u de functies logBASE en
summation (sommatie) S( probeert uit te schakelen op de TI-84 Plus
met OS versie 2.53MP. U moet het OS upgraden naar 2.55MP en
vervolgens de rekenmachine-instellingen overzenden.

• Zorg dat de rekenmachine van de leerling 2500 bytes vrij RAM heeft.

Opmerking: als de rekenmachine van de leerling niet genoeg vrij RAM
heeft, dan geeft TI TestGuard™ een geheugenfout weer. In dat geval moet
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u handmatig RAM-gegevens verwijderen van de rekenmachine van de
leerling voordat u TI TestGuard™ kunt uitvoeren.

• Zorg dat u zowel uw eigen rekenmachine als de rekenmachine van de
leerling in uw bezit heeft wanneer u de rekenmachine-instellingen
overzendt.

- Zorg dat de rekenmachine van de leerling op het Home-scherm staat.

- Zorg dat er geen programma's actief zijn op de rekenmachine van de
leerling.

Opmerking: een programma wordt uitgevoerd als u bewegende
verticale lijntjes of een cirkel (TI-84 Plus C) in de rechterbovenhoek
van de rekenmachine ziet. Druk opÉ om lopende programma's te
stoppen. Als er een ERR: BREAK-bericht verschijnt, selecteer dan
QUIT (Afsluiten).

- Zorg dat de rekenmachine van de leerling niet in de SEND/RECEIVE-
modus (Verzenden/Ontvangen) staat.

Opmerking: een rekenmachine staat in de SEND/RECEIVE-modus als
op het schermWaiting... (Wachten...) te zien is.

- Opmerking: nadat u een rekenmachine-instelling naar de
rekenmachine van een leerling heeft verzonden en programma's
vervolgens weer inschakelt, kan het zijn dat de leerlingen
programma's met willekeurige namen zien als ze op¼ drukken.
Leerlingen kunnen deze programma's niet openen, maar ze wel
verwijderen door opyLMem Management/Delete
(Geheugenbeheer/Wissen) te drukken.

TI TestGuard™ openen

Voer de volgende stappen uit om de toepassing te openen:

1. Druk opÉ.

2. Druk opŒ.

3. Scrol met de pijltjestoetsen door de lijst met toepassingen en selecteer
TestGrd4. Het scherm TESTGUARD HOME wordt weergegeven.

4. Selecteer een TI TestGuard™ menuoptie met de pijltjes- of cijfertoetsen.

TI TestGuard™ openen 3



4 TI TestGuard™ openen

Menuopties van TI TestGuard™

Wanneer u TI TestGuard™ start, verschijnen de volgende menuopties op het
scherm TESTGUARD HOME:

• Setup Calcs (Rekenmachines instellen) – Hiermee kunt u de
toetsomgeving voor een rekenmachine van een leerling configureren.

• Start Transfer (Overzenden starten) – Hiermee kunt u de door u
geconfigureerde toetsomgeving verzenden naar een rekenmachine van
een leerling.

• Setup Summary (Overzicht van de instellingen) – Hiermee kunt u een
overzicht van de toetsomgeving die u geconfigureerd heeft bekijken
voordat u deze verzendt.

• Re-enable (Opnieuw inschakelen) – Hiermee kunt u functies, programma's
of toepassingen, die u vanwege een toets eerder heeft uitgeschakeld op
een rekenmachine van een leerling, opnieuw inschakelen of herstellen.

• TI Validation (TI-validatie) – Hiermee kunt u verifiëren of het OS dat op dit
moment op een rekenmachine van een leerling geïnstalleerd is, geldige
TI-software is.

• About (Info) – Hiermee kunt u controleren welke versie van TI TestGuard™
u gebruikt. Gebruik altijd het nieuwste OS voor de grafische rekenmachine
en de nieuwste versie van TI TestGuard™.

TI-84 Plus C

Menuopties op het scherm
Menuopties verschijnen aan de onderkant van het scherm en corresponderen
elk met een rekenmachinetoets.

• TESTGUARD HOME – Help (r), Quit (Afsluiten) (s)

• TESTGUARD 4 HELP – Terug (o), OK (q)



• Setup Calcs (Rekenmachines instellen) – Terug (o), OK (q), Help
(r)

• Setup Summary (Overzicht van de instellingen) – OK (q), Help (r)

Opmerking: u kunt teruggaan naar een vorig scherm door op het terug-pijltje te
drukken (o). Als u het terug-pijltje gebruikt worden instellingen niet
opgeslagen. U kunt instellingen alleen opslaan door op OK (q) of APPS
(q) te drukken, afhankelijk van het scherm.

Opties van de SET UP CALCS-modus
(Rekenmachines instellen)

Het scherm SETUP CALCS biedt de volgende configuratie-opties:

• DELETE-modus (Wissen)

• DISABLE-modus (Uitschakelen)

• Instellingen voor Angle en Stat Diagnostics (Hoek en Stat diagnostiek)

• DISABLE FUNC-instelling (Functie uitschakelen)

• APPS TO KEEP-instelling (te behouden apps)

DELETE-modus (Wissen)

Verwijdert gegevens en toepassingen op de rekenmachine van een leerling:

ALL (Alles)

(Standaardinstelling) Verwijdert apps plus Vars in
RAM/Archives, laat aangevinkte (ü) apps op de
rekenmachine staan. Wist Pic en Image Vars (plaatjes
en beeldvariabelen) (TI-84 Plus C).

RAM/ARC
Wist Vars in RAM/Archives, laat apps op de
rekenmachine staan. Wist Pic en Image Vars (plaatjes
en beeldvariabelen) (TI-84 Plus C).

APPS

Verwijdert apps, laat het RAM/Archive en aangevinkte
(ü) apps op de rekenmachine staan. Laat Pic en Image
Vars (plaatjes en beeldvariabelen) op de rekenmachine
staan (TI-84 Plus C).

Opmerking:

Opties van de SETUP CALCS-modus (Rekenmachines instellen) 5



6 Opties van de SETUP CALCS-modus (Rekenmachines instellen)

• Als u APPS selecteert als de DELETE-modusinstelling en ook de functies
logBASE en/of summation S( uitschakelt, dan verandert TI TestGuard™ de
modusinstelling in ALL en wist de programma's. U moet programma's
verwijderen om te voorkomen dat de rekenmachine voorgeladen
programma's bewaart met functies of functionaliteit die niet zijn toegestaan
bij toetsen.
Het volgende bericht verschijnt:

DISABLE-modus (Uitschakelen)

Schakelt programma's of toepassingen op de rekenmachine van een leerling
uit.

BOTH (Beide)

(Standaardinstelling) Schakelt apps en
programma's uit. Laat aangevinkte (ü) apps op de
rekenmachine staan. AppVars worden gewist als er
apps zijn aangevinkt. RAM/Archive wordt gewist.

PROGRAMS
(Programma's)

Schakelt alle gebruikersprogramma's en bruikbare
apps uit. AppVars worden gewist met RAM/Archive.

APPS
Schakelt apps uit. Laat AppVars, RAM/Archive en
aangevinkte (ü) apps op de rekenmachine staan.

• Als DISABLE FUNC (Functie uitschakelen) is ingesteld op CHOOSE
(kiezen, standaardinstelling), zie dan de paragraaf “DISABLE FUNC-
instelling” in dit hoofdstuk. Als APPS TO KEEP (Te behouden apps) is
ingesteld op CHOOSE (kiezen), zie dan de paragraaf “APPS TO KEEP-
instelling” in dit hoofdstuk.

• Op de rekenmachine van een leerling geeft het symbool "is niet gelijk aan"
uitgeschakelde programma's of toepassingen aan (yLMem
Mgmt/Del).



TI-84 Plus C

• Als u DISABLE, BOTH (Uitschakelen, Beide) selecteert en APPS TO KEEP
(Te behouden apps) instelt op NONE (Geen), dan blijven AppVars
bewaard.

Belangrijk!

• Bewaar uw taallokaliseringstoepassing bij het instellen van uw
rekenmachine. De rekenmachine van de leerling wordt standaard
ingesteld op Engels na het instellen van TI TestGuard™. U kunt de leerling
de taallokaliseringstoepassing opnieuw laten uitvoeren als dit gewenst is
bij de toets.

• Er bestaat een speciale situatie bij de apps Fundamental Topics in
Science (FunSci) en Science Tools (SciTools). Als u SciTools wel
uitschakelt, maar FunSci niet, dan gebeurt het volgende: wanneer FunSci
de app SciTools oproept, dan start de app SciTools en wordt deze dus
weer ingeschakeld. Deze situatie geldt alleen voor de TI-83 Plus en de TI-
84 Plus.

• Als u APPS selecteert als de DISABLE-modusinstelling en ook de functies
logBASE en/of summation S( uitschakelt, dan verandert TI TestGuard™ de
modusinstelling in BOTH (Beide) en verwijdert programma's. U moet
programma's uitschakelen om te voorkomen dat de rekenmachine
voorgeladen programma's bewaart met functies of functionaliteit die niet
zijn toegestaan bij toetsen.
Het volgende bericht verschijnt:

Opties van de SETUP CALCS-modus (Rekenmachines instellen) 7



8 Opties van de SETUP CALCS-modus (Rekenmachines instellen)

Instellingen voor Angle en Stat Diagnostics (Hoek en Stat
diagnostiek)

Met TI TestGuard™ kunt u ook de modusinstellingen ANGLE (Hoek) en STAT
DIAGNOSTICS (Stat diagnostiek) selecteren.

ANGLE en STAT DIAGNOSTICS bevatten de volgende opties:

ANGLE

Past RADIAN (radialen) of DEGREE (graden,
standaardinstelling) toe op de rekenmachine van
een leerling. De leerling kan deze optie nog
steeds wijzigen in de MODE-instellingen van de
rekenmachine.

STAT
DIAGNOSTICS

Staat het gebruik van de correlatiecoëfficiënten r
en r2 toe met de optie ON (aan,
standaardinstelling), of staat deze niet toe met de
optie OFF (uit). (Deze optie voert het commando
DiagnosticsOn of DiagnosticsOff uit.) De leerling
kan deze optie nog steeds wijzigen door het
gewenste commando uit te voeren, of door de
modusinstellingen te veranderen.

DISABLE FUNC-instelling (Functie uitschakelen)

U kunt de logBASE- en summation (sommatie) S(-functies op de
rekenmachine van een leerling uitschakelen door een rekenmachine-instelling
te creëren.

Opmerking: dit werkt alleen bij de TI-84 Plus met OS versie 2.55MP en de TI-84
Plus C met OS versie 4.0 en hoger.

TI TestGuard™ stelt DISABLE FUNC (Functie uitschakelen) standaard in op
CHOOSE (Kiezen).



TI-84 Plus C

Opmerkingen:

• Als u DISABLE FUNC (Functie uitschakelen) instelt op CHOOSE (Kiezen)
en APPS TO KEEP (Te behouden apps) ook op CHOOSE, dan verschijnt
het scherm DISABLE FUNC het eerst.
In dit scherm:

a) Druk op APPS (q) om verder te gaan naar het scherm YOUR
APPS LIST (uw lijst met apps).

b) Selecteer de toepassingen die u wilt behouden.

c) Druk op OK.

• Omdat de functie Disable logBASE en summation (sommatie) S(  alleen
werkt op een TI-84 Plus met OS 2.55MP of op een TI-84 Plus C met OS 4.0
en hoger gebeurt het volgende:

- TI TestGuard™ negeert de DISABLE FUNC-instelling en geeft geen
foutmelding weer als u een rekenmachine-instelling creëert om deze
functies uit te schakelen en deze instelling overzendt naar de TI-84
Plus met OS 2.43 of lager of naar de TI-83 Plus.

- TI TestGuard™ geeft een foutmelding als u de functies logBASE en
summation S( probeert uit te schakelen op de TI-84 Plus met OS
versie 2.53MP. U moet het OS upgraden naar 2.55MP en vervolgens
de rekenmachine-instellingen overzenden.

• Als u APPS selecteert als de DELETE-modusinstelling en ook de functies
logBASE en/of summation S( uitschakelt, dan verandert TI TestGuard™ de
modusinstelling in ALL (Alles) en wist de programma's. U moet
programma's wissen om te voorkomen dat de rekenmachine voorgeladen
programma's bewaart die functies of functionaliteit bevatten die niet zijn
toegestaan bij toetsen.
Het volgende bericht verschijnt:

Opties van de SETUP CALCS-modus (Rekenmachines instellen) 9



10 Opties van de SETUP CALCS-modus (Rekenmachines instellen)

Als u APPS selecteert als de DISABLE-modusinstelling en ook de functies
logBASE en/of summation S( uitschakelt, dan verandert TI TestGuard™ de
modusinstelling in BOTH (Beide), dus dan worden programma's ook
uitgeschakeld. Ook programma's moeten worden uitgeschakeld, om te
voorkomen dat voorgeladen programma's met functies of functionaliteit die niet
zijn toegestaan bij toetsen, bewaard blijven.
Het volgende bericht verschijnt:

APPS TO KEEP-instelling (te behouden apps)

TI TestGuard™ stelt APPS TO KEEP (Te behouden apps) standaard in op
NONE (Geen). Om bepaalde toepassingen op de rekenmachine van een
leerling te behouden, voert u de volgende stappen uit:

1. Stel in het menu SETUP CALCS (Rekenmachines instellen) de optie APPS
TO KEEP(Te behouden apps) in op CHOOSE (Kiezen).

2. Druk op OK (q). Het scherm YOUR APPS LIST (Uw lijst met apps)
verschijnt:



Opmerking:

• Catalog Help (CtlgHelp) staat altijd in de lijst met apps.

• Als u DISABLE FUNC (Functie uitschakelen) instelt op CHOOSE
(Kiezen) en APPS TO KEEP (Te behouden apps) ook op CHOOSE,
dan verschijnt het scherm DISABLE FUNC het eerst. Druk in dit scherm
op APPS (q) om verder te gaan naar het scherm YOUR APPS
LIST.

3. In het scherm YOUR APPS LIST selecteert of deselecteert u, navigerend
met de pijltjestoetsen, de functies door op de toets met het vinkje (s)
te drukken.

4. Als u een toepassing aan de lijst wilt toevoegen, drukt u op NEW (p)
(Nieuw). Het scherm ADD TO APP LIST (Toevoegen aan lijst met apps)
verschijnt:

Voer de naam van de toepassing in in dit scherm.

Opmerking: u moet de correcte naam van de toepassing invoeren, zodat
TI TestGuard™ deze kan herkennen. Druk op Char (s) om speciale
tekens in te voeren.

Als u klaar bent drukt u op OK (q).

5. Druk op OK (q).

Instructies voor een Snelle Start

Op uw docentenrekenmachine kunt u TI TestGuard™ gebruiken om de
gegevens die leerlingen op hun rekenmachine gebruiken bij een toets in te
stellen, te bekijken en over te zenden.

Een rekenmachine-instelling creëren

1. Selecteer en start de TI TestGuard™-toepassing.

Instructies voor een Snelle Start 11



12 Instructies voor een Snelle Start

2. Selecteer op het TestGuard Home-scherm optie 1: Setup Calcs
(Rekenmachines instellen). Het scherm SETUP CALCS verschijnt, met
configuratie-opties.

Opmerking: standaardopties zijn gemarkeerd.

TI-84 Plus C

3. Gebruik de pijltjestoetsen om uw selectie(s) te maken en druk opÍ:

a) DELETE - ALL, RAM/ARC of APPS - Selecteer Delete (Wissen) om
bestanden permanent te verwijderen. Wanneer u gegevens wist, wordt het
RAM gereset en worden gearchiveerde gegevens verwijderd (behalve Apps
die u specifiek heeft bewaard), afhankelijk van de optie die u
geselecteerd heeft.

b) DISABLE: BOTH, PROGRAMS of APPS - Selecteer DISABLE
(Uitschakelen) om bestanden alleen tijdelijk te verwijderen, zodat ze
na de toets weer kunnen worden ingeschakeld. Wanneer u gegevens
uitschakelt, worden programma's en toepassingen uitgeschakeld
(behalve Apps die u specifiek heeft bewaard), afhankelijk van de optie
die u geselecteerd heeft.

c) ANGLE: RADIAN of DEGREE - Selecteer de gewenste hoekinstelling
(radialen of graden).

d) STAT DIAGNOSTICS: ON of OFF - Selecteer ON om de r en r2
waarden in statistische maten (statistics) te bekijken.

e) DISABLE FUNC: NO of CHOOSE - Selecteer de standaardinstelling
CHOOSE (Kiezen) om de logBASE- en/of summation S( -functies uit te
schakelen.

Opmerking: TI TestGuard™ kan alleen de logBASE- en/of summation S
( -functie op de TI-84 Plus met OS versie 2.55MP en de TI-84 Plus C
met OS versie 4.0 en hoger van een leerling uitschakelen. Leerlingen



met de TI-84 Plus OS 2.53MP moeten hun OS updaten naar 2.55MP
als deze functies uitgeschakeld moeten worden voor een toets.

f) APPS TO KEEP: NONE of CHOOSE -

- TI TestGuard™ stelt APPS TO KEEP (Te behouden apps)
standaard in op NONE (Geen).

- Selecteer CHOOSE (Kiezen) om geselecteerde Apps voor een
toets op de rekenmachine van een leerling te beheren.

4. Druk na het maken van uw selecties op OK (q).

Opmerking: zie Bijlage A voor voorbeelden van het testen van
modusinstellingen en de resultaten op grafische rekenmachines van
leerlingen.

TI TestGuard™ bewaart de voorkeursinstellingen voor toetsing in een
toepassingsvariabele (AppVar) met de naam “AppList4." (Dit is afhankelijk van
welke versie u heeft. Ga naar education.ti.com voor de nieuwste versie.) U kunt
deze AppVar overzenden naar een andere TI-83 Plus, TI-84 Plus en TI-
84 Plus C Silver Edition grafische rekenmachine.

Het overzenden starten

1. Sluit uw rekenmachine aan op een grafische rekenmachine van een
leerling, één tegelijk, met behulp van een I/O rekenmachine-naar-
rekenmachinekabel.

2. Druk op de rekenmachine van de leerling opÉ en vervolgens opu.

3. Selecteer op de rekenmachine van de docent in het TESTGUARD HOME-
scherm de optie2:Start Transfer (Overzenden starten).

a) De rekenmachine geeft het bericht TRANSFERRING... (Bezig met
overzenden....) weer.

b) Wanneer het overzenden voltooid is, wordt het scherm
TRANSFERRING COMPLETE (Overzenden voltooid) weergegeven
met daarop een willekeurig gegenereerd wachtwoord. Hetzelfde
wachtwoord verschijnt op de rekenmachine van de leerling, zodat
geverifieerd kan worden of het overzenden gelukt is.

Instructies voor een Snelle Start 13

http://education.ti.com/


14 Instructies voor een Snelle Start

4. Sluit de rekenmachine van de volgende leerling aan, druk op 1:Again
(Nogmaals) om verder te gaan met het overzenden.

5. Wanneer u klaar bent met het overzenden naar de rekenmachines van alle
leerlingen, drukt u op 2:Quit (Afsluiten) op uw eigen rekenmachine om terug
te keren naar het TESTGUARD HOME-scherm.

Opmerking: op de TI-84 Plus C-rekenmachine van de leerling wordt een
blauwe statusbalk weergegeven wanneer die de status TEST MODE
ENABLED (Toetsmodus ingeschakeld) heeft.

Overzicht van instellingen

Nadat u een rekenmachine-instelling gecreëerd heeft, kunt u een overzicht
bekijken op uw docentenrekenmachine door 3:Setup Summary (Overzicht van
instellingen) te selecteren in het TESTGUARD HOME-scherm.



Programma's en toepassingen weer inschakelen

U kunt TI TestGuard™ gebruiken om de functies, programma's en toepassingen
die u uitgeschakeld heeft bij het instellen van een rekenmachine, weer in te
schakelen.

Als een leerling bestanden, die gecreëerd zijn tijdens een toets, van de
rekenmachine moet wissen, lees dan voordat u dit doet, eerst de Opmerking
voor de docent:

Opmerking: op TI-83 Plus rekenmachines kunt u programma's en toepassingen
alleen verwijderen, niet uitschakelen. Leerlingen met een TI-83 Plus
rekenmachine moeten programma's en toepassingen opnieuw installeren via
TI Connect™ of door hun rekenmachine aan te sluiten op een andere
rekenmachine.

1. Verbind uw docentenrekenmachine met de rekenmachine van een
leerling met een I/O rekenmachine-naar-rekenmachinekabel.

2. Selecteer op uw docentenrekenmachine in het TESTGUARD HOME-
scherm de optieRe-enable (Opnieuw inschakelen).

Het scherm wordt gewist en geeft het bericht TRANSFERRING... (Bezig met
overzenden...) Als het overzenden voltooid is, verschijnt het scherm
TRANSFERRING COMPLETE (Overzenden voltooid):

Opmerking: het scherm TRANSFERRING COMPLETE geeft een
bevestigingscode weer op zowel de rekenmachine van de docent als die
van de leerling.

3. Als u functies, programma's en toepassingen ook opnieuw wilt
inschakelen op een rekenmachine van een andere leerling, sluit dan die
rekenmachine aan en selecteer Again (Nogmaals).

4. Als u geen andere rekenmachine opnieuw wilt inschakelen, selecteert u
Quit (Afsluiten) om terug te keren naar het TESTGUARD HOME-scherm.

Programma's en toepassingen weer inschakelen 15
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Opmerking: leerlingen kunnen functies, programma's en toepassingen ook
opnieuw inschakelen door hun rekenmachine aan een andere
rekenmachine aan te sluiten en vervolgens bestand(en) over te zenden
door opy8, SEND/RECEIVE (Verzenden/Ontvangen) te drukken.



TI-validatie

U kunt TI TestGuard™ gebruiken om te controleren of een bepaalde
rekenmachine geldige software heeft.

Voer de volgende stappen uit om de OS-versie te valideren:

1. Sluit uw docentenrekenmachine aan op de rekenmachine van de
leerling met een I/O rekenmachine-naar-rekenmachinekabel.

2. Selecteer op uw docentenrekenmachine in het TESTGUARD HOME-
scherm de optieTI Validation (TI-validatie). TI TestGuard™ kan maximaal
een minuut nodig hebben om de rekenmachine van een leerling te
valideren.

Als de validatie voltooid is, verschijnt het scherm Validating TI:

TI-84 Plus C

Opmerking: het scherm geeft een willekeurig gegenereerde
bevestigingscode weer. Dezelfde code wordt weergegeven op de
rekenmachine van de docent en op die van de leerling. TI TestGuard™
genereert elke keer dat u TI-validatie uitvoert een nieuwe
bevestigingscode.

3. Als u het besturingssysteem van een nog een rekenmachine wilt
valideren, sluit dan de rekenmachine van een andere leerling aan en
selecteer Again (Nogmaals).

4. Als u geen andere rekenmachine wilt valideren, selecteert u Quit
(Afsluiten) om terug te keren naar het TESTGUARD HOME-scherm.

Als u een foutmelding krijgt, druk dan op HELP (r) voor meer informatie.
Bel 1-800 TI-Cares met het foutnummer op het scherm.

TI-validatie 17
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Opmerking: het kan handig zijn om als docent extra grafische rekenmachines
beschikbaar te hebben voor leerlingen bij de toets, voor als er een fout
optreedt bij TI-validatie.



TI TestGuard™ verwijderen

Voer de volgende stappen uit om TI TestGuard™ te verwijderen:

1. Druk opyL om het menu MEMORY (Geheugen) weer te geven.

2. Selecteer Mem Management/Delete (Geheugenbeheer/Wissen).

3. Gebruik} of† om Apps te selecteren.

4. Gebruik} of† om TestGrd4* te selecteren.

5. Druk op{.

6. Selecteer Yes om te bevestigen.

7. Druk opy5 om terug te keren naar het Home-scherm.

*Dit is afhankelijk van de versie die u heeft. Ga naar education.ti.com voor de nieuwste versie.

Press-to-Test (Druk-om-te-toetsen) gebruiken

Als alternatief voor TI TestGuard™ wist Press-to-Test het gehele RAM en
Archive en schakelt het programma's, apps, Pic Vars en Image Vars uit.

U kunt Press-to-Test openen op TI-84 Plus rekenmachines met OS versies
2.40, 2.43, 2.53MP en 2.55MP, en op de TI-84 Plus C met OS versie 4.0 en
hoger.

Opmerking: Press-to-Test bevat minder rekenmachineopties op de TI-84 Plus
met OS versie 2.40, 2.43 en 2.53MP.

Voer de volgende stappen uit om Press-to-Test te gebruiken op de
rekenmachine van een leerling:

1. Met de TI-84 Plus of TI-84 Plus C UITGESCHAKELD houdt u de toetsen
naar rechts, naar links en ON ingedrukt, en laat u ze weer los.

2. Het scherm RESET OPTIONS (Reset-opties) verschijnt:

TI TestGuard™ verwijderen 19
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TI-84 Plus C

Opmerkingen:

• Er wordt een blauwe statusbalk op de TI-84 Plus C weergegeven in
de TEST MODE (toetsmodus) en in de TEST MODE ENABLED
(Toetsmodus ingeschakeld).

• Pic en Image Vars worden uitgeschakeld op de TI-84 Plus C. Deze
Vars zijn opgeslagen in het archiefgeheugen op de TI-84 Plus C. Vars
worden verwijderd uit het RAM en Arc op de TI-84 Plus en de TI-83
Plus.

• ANGLE (Hoek) wordt standaard ingesteld op DEGREE (Graden),
STAT DIAGNOSTICS (Stat diagnostiek) wordt ingesteld op ON (Aan)
en DISABLE logBASE (logbBASE uitschakelen) en DISABLE S(
(Sommatie uitschakelen)

worden ingesteld op YES (Ja).

• Press-to-Test kan alleen de logBASE of summation S(-functies op de
TI-84 Plus met minimaal OS versie 2.53MP en de TI-84 Plus C met OS
versie 4.0 en hoger van een leerling uitschakelen.

3. Om de standaardinstellingen te veranderen beweegt u de cursor over de
gewenste instelling en drukt u opÍ.

4. Druk op OK (q). Het scherm RESET COMPLETE (Reset voltooid)
verschijnt.



TI-84 Plus C

5. Druk op de rekenmachine van de leerling opŒ om te controleren of de
toepassingen uitgeschakeld zijn. Het volgende scherm verschijnt:

TI-84 Plus C

Opmerking:

• Alle variabelen, behalve AppVars, die opgeslagen zijn in het RAM en
in het gearchiveerde geheugen worden gewist.

6. Druk op de rekenmachine van de leerling op¼ om te controleren of de
programma's uitgeschakeld zijn. Het volgende scherm verschijnt:

TI-84 Plus C

Press-to-Test (Druk-om-te-toetsen) gebruiken 21
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7. Druk op de rekenmachine van de leerling op » om te controleren of
logBASE en summation S( uitgeschakeld zijn. Het volgende scherm
verschijnt:

TI-84 Plus C

8. Op de TI-84 Plus C rekenmachine van de leerling worden Pic en Image
Vars weergegeven als uitgeschakeld.

      TI-84 Plus C

9. In het geheugenbeheer (yLMem Mgmt/Del) worden uitgeschakelde
bestanden weergegeven met het "is niet gelijk aan"-teken.

TI-84 Plus C



Een rekenmachine uit de toetsmodus halen

Docenten kunnen functies, programma's, toepassingen, Pic Vars en Image
Vars weer inschakelen op één van de volgende manieren:

• Koppel een rekenmachine aan de rekenmachine van de leerling en zend
bestand(en) over door opy8, SEND/RECEIVE
(Verzenden/Ontvangen) te drukken.

-of-

• Verzend een rekenmachinebestand vanaf de computer met TI Connect™.

-of-

• Gebruik de functie voor opnieuw inschakelen van de TI TestGuard™ App.

Opmerking voor de docent:

Als een leerling bestanden, die gecreëerd zijn tijdens een toets, van de
rekenmachine moet verwijderen gebruik dan de volgende twee stappen.

Als u geen bestanden hoeft te wissen, volg dan stap 2 hieronder.

1. Reset rekenmachinebestanden.

a) Schakel de rekenmachine uit terwijl deze in de Press-to-Test- of
toetsmodus staat.

b) Open "Press-to-Test" nogmaals — houd de toetsen naar rechts, links en
ON ingedrukt en laat ze weer los.

c) Selecteer OK wanneer u het Reset Verification Screen
(Verificatiescherm reset) ziet. De rekenmachine is nu "schoon".

2. Schakel bestanden weer in om de toetsmodus uit te schakelen.

a) Koppel de rekenmachine en verzend een bestand om de rekenmachine
uit de toetsmodus te halen.

Press-to-Test (Druk-om-te-toetsen) gebruiken 23
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Bijlage A: Instellingen van TestGuard™-
toetsmodi

De volgende tabellen zijn voorbeelden van instellingen van toetsmodi en de
resultaten ervan op de grafische rekenmachines van leerlingen.

Opmerking: deze scenario's bevatten geen voorbeelden van de mogelijkheid
DISABLE FUNC (functies uitschakelen).

Referentietabellen DELETE-modus

De volgende referentietabellen bevatten Als/Dan-scenario's voor de DELETE-
modus op de volgende rekenmachines:

Rekenmachine van docent Rekenmachine van leerling

TI-84 Plus C OS 4.2
met TI TestGuard™ App versie 4.2

TI-83 Plus OS 1.19 en lager

TI-84 Plus C OS 4.2
met TI TestGuard™ App versie 4.2

TI-84 Plus OS 2.55MP en lager

TI-84 Plus C OS 4.0 en lager

Opmerkingen:

• Als u APPS selecteert als de DELETE-modusinstelling en ook de functies
logBASE en/of summation (sommatie) S( uitschakelt, dan verandert TI
TestGuard™ de modusinstelling in ALL (alles) en wist programma's.

• De TI-83 Plus en de TI-84 Plus hebben alleen Pic Vars die leerlingen in
het RAM of Arc-geheugen opslaan. TI TestGuard™ behandelt deze als
variabelen (zoals te zien is in de tabellen).

• Een uitzondering op onderstaande tabellen is: De TI-84 Plus C slaat
plaatjes en Pic Vars alleen in het Arc-geheugen op. De TI-84 Plus C wist
deze als de docent DELETE ALL (alles wissen) of DELETE RAM/ARC
(RAM/ARC wissen) selecteert. Anders worden ze uitgeschakeld, zodat ze
gemakkelijk weer kunnen worden ingeschakeld na de toets.

In de volgende tabellen geeft “PlySmlt2” aan dat u ervoor gekozen heeft om
één of meer toepassingen te behouden.



ALLES wissen
Als u het gehele RAM/ARC wist, is het volgende scenario van toepassing:

Apps Programma's RAM AppVars
Overige
archiefvariabelen

Modusinstellingen
(behalve
Hoek/Stat
diagnostiek)

83 Plus en 84
Plus alle OS-
versies, 84
Plus C

Gewist Gewist Gewist Gewist Gewist Gereset

ALLES wissen, PlySmit2 behouden
Als u het RAM wist, maar PlySmit2 behoudt, is het volgende scenario van
toepassing:

Apps Programma's RAM AppVars
Overige
archiefvariabelen

Modusinstellingen
(behalve
Hoek/Stat
diagnostiek)

83 Plus en
84 Plus alle
OS-versies,
84 Plus C

Gewist,
behalve
PlySmit2

Gewist Gewist Gewist Gewist Gereset

RAM/ARC wissen
Als u het RAM/ARC wist, is het volgende scenario van toepassing:

Apps Programma's RAM AppVars
Overige
archiefvariabelen

Modusinstellingen
(behalve
Hoek/Stat
diagnostiek)

83 Plus en
84 Plus alle
OS-versies,
84 Plus C

Bewaard Gewist Gewist Gewist Gewist Gereset

Alleen APPS wissen
Als u alleen APPS (vastleggen) wist, is het volgende scenario van toepassing:

Apps Programma's RAM AppVars
Overige
archiefvariabelen

Modusinstellingen
(behalve
Hoek/Stat
diagnostiek)

Bijlage A: Instellingen van TestGuard™-toetsmodi 25
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83 Plus en
84 Plus alle
OS-versies,
84 Plus C

Gewist Bewaard Bewaard Bewaard Bewaard Behouden

APPS wissen, PlySmit2 behouden
Als u alle APPS (vastleggen) wist, maar PlySmit2 behoudt, is het volgende
scenario van toepassing:

Apps Programma's RAM AppVars
Overige
archiefvariabelen

Modusinstellingen
(behalve
Hoek/Stat
diagnostiek)

83 Plus en
84 Plus alle
OS-versies,
84 Plus C

Gewist,
behalve
PlySmit2

Bewaard Bewaard Bewaard Bewaard Behouden

Referentietabellen DISABLE-modus

De volgende referentietabellen bevatten Als/Dan-scenario's voor de DISABLE-
modus op de volgende rekenmachines:

Rekenmachine van docent Rekenmachine van leerling

TI-84 Plus C OS 4.2
met TI TestGuard™ App versie 4.2

TI-83 Plus OS 1.19 en lager

TI-84 Plus C OS 4.2
met TI TestGuard™ App versie 4.2

TI-84 Plus OS 2.55MP en lager

TI-84 Plus C OS 4.0 en lager

Opmerkingen:

• De functie Disable logBASE (uitschakelen logBASE) en summation
(sommatie) S(  werkt op een TI-84 Plus met OS 2.55MP en de TI-84 Plus C
met OS 4.0 en hoger.

• Als u APPS selecteert als de DISABLE-modusinstelling en ook de functies
logBASE en/of summation (sommatie) S( uitschakelt, dan verandert TI
TestGuard™ de modusinstelling in BOTH (beide) en schakelt programma's
uit.



In de volgende tabellen geeft “PlySmlt2” een situatie aan waarin één of meer
toepassingen gemarkeerd zijn om behouden te blijven en niet gewist of
uitgeschakeld te worden.
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Beide uitschakelen (programma's en APPS)
Als u zowel programma's als toepassingen uitschakelt, is het volgende
scenario van toepassing:

Apps Programma's RAM AppVars
Overige
archiefvariabelen

Modusinstellingen
(behalve
Hoek/Stat
diagnostiek)

83 Plus en
84 Plus,
met oudOS

Gewist Gewist Gewist Gewist Gewist Gereset

84 Plus met
OS 2.40 -
2.55MP

Uitgeschakeld Uitgeschakeld Gewist Bewaard Gewist Gereset

84 Plus C
met OS 4.0
en hoger

Uitgeschakeld Uitgeschakeld Gewist Bewaard Gewist Gereset

Beide uitschakelen (APPS en programma's), PlySmlt2 behouden
Als u zowel toepassingen als programma's uitschakelt, maar PlySmit2
behoudt, is het volgende scenario van toepassing:

Apps Programma's RAM AppVars
Overige
archiefvariabelen

Modusinstellingen
(behalve
Hoek/Stat
diagnostiek)

83 Plus en
84 Plus,
met oud
OS

Gewist,
behalve
PlySmit2

Gewist Gewist Gewist Gewist Gereset

84 Plus
met OS
2.40 -
2.55MP

Uitgeschakeld,
behalve
PlySmit2

Uitgeschakeld Gewist Gewist Gewist Gereset

84 Plus C
met OS 4.0
en hoger

Uitgeschakeld,
behalve
PlySmit2

Uitgeschakeld Gewist Gewist Gewist Gereset

PROGRAMMA'S uitschakelen
Als u alleen programma's uitschakelt, is het volgende scenario van toepassing:

Apps Programma's RAM AppVars
Overige
archiefvariabelen

Modusinstellingen
(behalve
Hoek/Stat
diagnostiek)

83 Plus en Bewaard Gewist Gewist Gewist Gewist Gereset



84 Plus, met
oudOS
84 Plus met
OS 2.40 -
2.55MP

Bewaard Uitgeschakeld Gewist Gewist Gewist Gereset

84 Plus C
met OS 4.0
en hoger

Bewaard Uitgeschakeld Gewist Gewist Gewist Gereset

APPS uitschakelen
Als u alleen toepassingen uitschakelt, is het volgende scenario van
toepassing:

Apps Programma's RAM AppVars
Overige
archiefvariabelen

Modusinstellingen
(behalve
Hoek/Stat
diagnostiek)

83 Plus en
84 Plus,
met oudOS

Wissen Bewaard Bewaard Bewaard Bewaard Behouden

84 Plus met
OS 2.40 -
2.55MP

Uitgeschakeld Bewaard Bewaard Bewaard Bewaard Behouden

84 Plus C
met OS 4.0
en hoger

Uitgeschakeld Bewaard Bewaard Bewaard Bewaard Behouden

APPS uitschakelen, PlySmlt2 behouden
Als u toepassingen uitschakelt, maar PlySmit2 behoudt, is het volgende
scenario van toepassing:

Apps Programma's RAM AppVars
Overige
archiefvariabelen

Modusinstellingen
(behalve
Hoek/Stat
diagnostiek)

83 Plus en
84 Plus,
met oud
OS

Gewist,
behalve
PlySmit2

Bewaard Bewaard Bewaard Bewaard Behouden

84 Plus
met OS
2.40 -
2.55MP

Uitgeschakeld,
behalve
PlySmit2

Bewaard Bewaard Bewaard Bewaard Behouden

84 Plus C
met OS 4.0
en hoger

Uitgeschakeld,
behalve
PlySmit2

Bewaard Bewaard Bewaard Bewaard Behouden
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Bijlage B: Problemen oplossen bij TI
TestGuard™

In dit hoofdstuk worden foutmeldingen beschreven en tips voor het oplossen
van problemen met TI TestGuard™ gegeven.

• Fouten in toepassingen

• Batterij bijna leeg

• Archief vol

• Communicatiefout

• Validatiefout

• Fout in controlecijfer (Checksum)

• Andere foutmeldingen

Fouten in toepassingen

Foutmelding Beschrijving

Controleer het volgende:

• De rekenmachine van de leerling
moet een TI-83 Plus, TI-84 Plus of
een TI-84 Plus C zijn.

• De I/O rekenmachine-naar-
rekenmachinekabel moet stevig
bevestigd zijn aan zowel de
rekenmachine van de docent als
die van de leerling. Probeer de
kabel los te maken en opnieuw
aan te sluiten op beide
rekenmachines. Controleer ook of
u een I/O rekenmachine-naar-
rekenmachinekabel gebruikt en
geen USB-kabel om de
rekenmachines op elkaar aan te
sluiten. TI TestGuard™ werkt niet
met USB-kabels.



• De rekenmachine van de leerling
moet minimaal 2500 bytes aan vrij
geheugen hebben. Als dit niet het
geval is, wis dan handmatig
enkele items uit het RAM.

• Druk op de TI-83 Plus, TI-84 Plus
en TI-84 Plus C opyL en
selecteer Mem Mgmt/Del om RAM
FREE (vrij RAM) weer te geven.
Vanaf dit scherm kunt u items
wissen om RAM vrij te maken.
Selecteer een gegevenstype
(bijvoorbeeld Prgm), markeer een
item om te verwijderen en druk op
{.

• Er kan al een programma met de
naam 'test' op de rekenmachine
van de leerling staan. Wis het
programma en voer TI TestGuard™
opnieuw uit.

Deze fout treedt op als de
rekenmachine van de docent niet
genoeg vrij RAM heeft. De fout kan
optreden tijdens het instellen van
TI TestGuard™ of na een poging om TI
TestGuard™ uit te voeren om een
rekenmachine te wissen.

Om het probleem te verhelpen:

• Sluit TI TestGuard™ af.

• Verwijder of archiveer items uit het
geheugen van uw rekenmachine
tot u minimaal 1500 bytes vrij
geheugen heeft.

• Start TI TestGuard™ en ga verder
met het instellen of wissen van
rekenmachines.
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Deze fout treedt alleen op op een
rekenmachine van een leerling als TI
TestGuard™ is ingesteld om Apps te
verwijderen of uit te schakelen. De
foutmelding verschijnt alleen bij
leerlingen met een TI-83 Plus-
rekenmachine.

De leerling heeft opÍ gedrukt
na het bericht Done (Gereed) wanneer
TI TestGuard™ uitgevoerd is. De
grafische rekenmachine is ontworpen
om het laatste programma in het
geheugen uit te voeren als opÍ
wordt gedrukt. Het betreffende
programma staat echter niet meer op
de rekenmachine van de leerling.

Om de fout te wissen:

• Selecteer Quit (Afsluiten) om terug
te keren naar het scherm TI
TestGuard™ Calculator Clear
(Rekenmachine gewist).

• Druk op een willekeurig cijfer, een
serie cijfers of voer een
vergelijking in.

• Druk opÍ.

Batterij bijna leeg

De melding dat de batterij bijna leeg is wordt weergegeven op het Home-
scherm. Als de melding dat de batterij bijna leeg is op de rekenmachine
verschijnt, probeer dan geen Flash-download uit te voeren. Als u deze
foutmelding krijgt tijdens het installeren van een toepassing, verwissel dan de
batterijen en probeer het opnieuw. U kunt ook proberen de batterij op te laden.



Archief vol

Deze fout treedt op als de TI-83 Plus, TI-84 Plus of TI-84 Plus C grafische
rekenmachine niet voldoende geheugen voor de toepassing heeft. Om ruimte
te creëren, moet u een toepassing en/of gearchiveerde variabelen van de
rekenmachine verwijderen. Voordat u een toepassing verwijdert van de
rekenmachine, kunt u er met TI Connect™een back-up van maken op een
computer. Als deze is opgeslagen, kunt u de back-up later weer op de
rekenmachine laden met TI Connect™.

Communicatiefout

Deze fout geeft aan dat het Flash™-installatieprogramma niet kan
communiceren met de TI-83 Plus, TI-84 Plus of de TI-84 Plus C grafische
rekenmachine. Dit probleem hangt doorgaans samen met de kabel en de
aansluiting ervan op de rekenmachine en/of de computer. Zorg ervoor dat de
kabel stevig in de rekenmachine en de computer is gestoken. Als het probleem
aanhoudt, probeer dan een andere kabel en start uw computer opnieuw op.
Als u deze foutmelding blijft krijgen, neem dan contact op met
education.ti.com/support voor assistentie.

Validatiefout

Deze fout treedt op als een verbinding niet tot stand kon worden gebracht door
elektrische storing toen u een toepassing op uw rekenmachine laadde.
Probeer de toepassing opnieuw te installeren. Als u deze foutmelding blijft
krijgen, ga dan naar education.ti.com/support voor meer informatie.

Opmerking: deze fout heeft niets te maken met de TI-validatiecontrole in
TI TestGuard™.

Fout in controlecijfer (Checksum)

Het Flash™-installatieprogramma kon niet verifiëren of een toepassing volledig
geïnstalleerd was. Sluit het installatieprogramma af en probeer de toepassing
opnieuw te installeren. Als het probleem aanhoudt, ga dan naar
education.ti.com/support voor meer informatie.

Andere foutmeldingen

Zie de handleiding bij de TI-83 Plus, TI-84 Plus of TI-84 Plus C grafische
rekenmachines. Ga voor meer informatie naar education.ti.com/go/download.
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Texas Instruments (TI) Ondersteuning en Service

Informatie over TI-
producten en
diensten

Neem voor meer informatie over TI-producten
en diensten contact op met TI via e-mail of ga
naar de website van TI.

E-mail: ti-cares@ti.com
Internet: education.ti.com

Informatie over
service en garantie

Zie voor informatie over de duur en de
voorwaarden van de garantie of over
productservice het garantiecertificaat bij dit
product, of neem contact op met uw plaatselijke
Texas Instruments-leverancier/distributeur.

mailto:ti-cares@ti.com
http://education.ti.com/
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