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Viktig information

Texas Instruments lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller
underförstådda, inklusive men inte begränsade till underförstådda garantier
om säljbarhet eller lämplighet för ett speciellt syfte, rörande program eller
bokmaterial och gör endast sådant material tillgängligt på en "i befintligt skick"-
basis. Under inga omständigheter kommer Texas Instruments att vara skyldigt
för speciella skador, kollaterala skador, olycksfall eller följdskador i samband
med eller uppkomna genom inköpet eller användningen av dessa material och
det enda och exklusiva åtagande som åligger Texas Instruments, oavsett
formen av åtgärd, skall inte överstiga denna produkts inköpspris Dessutom
kommer inte Texas Instruments att vara förpliktigat i någon form av fordran från
någon part rörande användningen av detta material

Grafiska produktapplikationer (Apps) är licensierade. Se villkoren i
licensavtalet för denna produkt.

© 2014 Texas Instruments Incorporated

Mac® och Windows® är varumärken som tillhör respektive ägare.
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TI TestGuard™

TI TestGuard™ är en applikation som ger lärare möjlighet att kontrollera en
elevs räknare i en provmiljö. Applikationen är avsedd för grafräknarna TI-83
Plus, TI-84 Plus och TI-84 Plus C Silver Edition.

Lärare kan använda applikationen TI TestGuard™ för att:

• Ta bort valda data som är lagrade i elevernas räknare före prov.

• Inaktivera valda data i en elevs räknare före prov, inklusive ett alternativ för
alla program och valda applikationer.

Viktigt! Var noga med att följa rekommendationerna i avsnittet Innan du
använder TI TestGuard™ .

• Återställ tidigare inaktiverade program och applikationer i elevernas
räknare efter prov (vid behov).

TI TestGuard™ - Krav

Applikationen TI TestGuard™ är allmänt tillgänglig. Ladda ned den senaste
versionen av TI TestGuard™ från education.ti.com.

Viktigt! Du måste installera TI Connect™ i din dator innan du kan installera
TI TestGuard™ i lärarens räknare. För instruktioner om installationen av TI
Connect™, gå till education.ti.com/software.

Krav på maskinvara (för lärare)
• Grafräknarna TI-83 Plus, TI-84 Plus och TI-84 Plus C Silver Edition.

• TI USB-anslutningskabel för Windows®/Mac® – för att överföra
TI TestGuard™ från din dator till din räknare.

• I/O-kabel "enhet till enhet" – för att överföra räknarinställningarna till en
elevs räknare.

Anmärkning: TI TestGuard™ kan inte köras i TI-84 Plus-läget i TI-Nspire™-
handenhetens programvara.

Krav på programvara (för lärare)
• 1500 bytes ledigt RAM i din räknare.

• För räknare modell TI-83 Plus – OS-version 1.19.

• För räknare modell TI-84 Plus – OS-version 2.55MP.

TI TestGuard™ 1

http://education.ti.com/
http://education.ti.com/en/us/software/search


2 Innan du använder TI TestGuard™

• För räknare modell TI-84 Plus C – OS-version 4.2.

Anmärkning: Besök education.ti.com för den senaste OS-versionen.

Innan du använder TI TestGuard™

Observera följande rekommendationer innan du använder TI TestGuard™:

• Kontrollera att du använder rätt operativsystem (OS) i din räknare.
Applikationen TI TestGuard™ fungerar med OS-version 1.19 för TI-83 Plus,
med 2.55MP för TI-84 Plus och med 4.2 för TI-84 Plus C Silver Edition.

• Uppmana eleverna att installera det senaste operativsystemet före ett
prov.

• Informera eleverna om att TI TestGuard™ tar bort alla program och
applikationer i en TI-83 Plus-räknare. Elevera måste säkerhetskopiera
eller ladda ned program och applikationer på nytt till räknaren med
TI Connect™, eller genom att länka till en annan räknare.

• Observera följande eftersom funktionerna Disable logBASE (Inaktivera
logBAS) och summering S( endast fungerar med en TI-84 Plus med OS-
version 2.55MP eller med en TI-84 Plus C med OS-version 4.0 och högre:

- TI TestGuard™ kommer att ignorera inställningen DISABLE FUNC
(Inaktivera funktion) och visar inget felmeddelande om du skapar en
räknarinställning för att inaktivera dessa funktioner och överför denna
inställning till TI-84 Plus med OS 2.43 eller tidigare eller TI-83 Plus.

- TI TestGuard™ kommer att visa ett felmeddelande om du försöker att
inaktivera funktionerna logBAS och summering S( för TI-84 Plus med
OS-version 2.53MP. Du måste uppgradera till operativsystem 2.55MP
och sedan överföra räknarens inställningar.

• Kontrollera att elevens räknare har 2500 bytes ledigt RAM.

Anmärkning: Om elevens räknare inte har tillräckligt med ledigt RAM
kommer TI TestGuard™ att visa ett minnesfel. I så fall måste du manuellt ta
bort RAM-data från elevens räknare innan du kan köra TI TestGuard™.

• Se till att du har både lärarens räknare och elevens räknare när du överför
räknarens inställningar.

- Kontrollera att elevens räknare visas på Start-skärmen.

- Se till att det inte finns några aktiva program i en elevs räknare.

http://education.ti.com/


Anmärkning: Ett program körs om du ser rörliga vertikala linjer eller en
cirkel (TI-84 Plus C) längst upp till höger på räknaren. Tryck påÉ för
att stoppa pågående program. Om meddelandet ERR: BREAK visas,
välj QUIT (Avsluta).

- Kontrollera att elevens räknare inte är i läget SEND/RECEIVE
(Skicka/Ta emot).

Anmärkning: En räknare är i läget SEND/RECEIVE om skärmen visar
Waiting... (Väntar...).

- Observera att eleverna, när du har överfört inställningarna för en
räknare och sedan återaktiverar program, kan se program med
slumpmässiga namn när de trycker på¼. Eleverna kan inte öppna
dessa program, men programmen kan tas bort genom att trycka på
yLMem Management/Delete (Minneshantering/Ta bort).

Öppna TI TestGuard™

Utför följande steg för att öppna applikationen:

1. Tryck påÉ.

2. Tryck påŒ.

3. Bläddra nedåt med pilknapparna i listan över applikationer och välj
TestGrd4. Skärmen TESTGUARD HOME visas.

4. Med pil- eller sifferknapparna, välj ett alternativ på TI TestGuard™-menyn.

Alternativ på TI TestGuard™-menyn

När du startar TI TestGuard™ visas följande menyalternativ på skärmen
TESTGUARD HOME:

• Setup Calcs (Ställ in räknare) – Här kan du ställa in testmiljön för en elevs
räknare.

• Start Transfer (Starta överföring) – Skickar testmiljön som du konfigurerat
till en elevs räknare.

• Setup Summary (Sammanfattning av inställningar) – Visar en
sammanfattning av testmiljön som du konfigurerat före överföring.

Öppna TI TestGuard™ 3



4 Öppna TI TestGuard™

• Re-enable (Återaktivera) – Här kan du återaktivera eller återställa
funktioner, program eller applikationer i en elevs räknare som du tidigare
inaktiverat för ett prov.

• TI Validation (TI-validering) – Här kan du verifiera det OS som är installerat
i en elevs räknare som giltig TI-programvara.

• About (Om) – Här kan du verifiera den version av TI TestGuard™ du
använder. Använd alltid det senaste operativsystemet för grafräknaren och
den senaste versionen av TI TestGuard™.

TI-84 Plus C

Menyalternativ på skärmen
Menyalternativ på skärmen visas längst ned på skärmen och motsvarar en
knapp på räknaren.

• TESTGUARD HOME – Help (Hjälp) (r), Quit (Avsluta) (s)

• TESTGUARD 4 HELP – Back (Tillbaka) (o), OK (q)

• Setup Calcs (Ställ in räknare) – Back (o), OK (q), Help (r)

• Setup Summary (Sammanfattning av inställningar) – OK (q), Help
(r)

Anmärkning: Du kan återgå till en föregående skärm genom att trycka på
tillbaka-pilen (o). Tillbaka-pilen sparar inte inställningar. Du kan endast spara
inställningar genom att trycka på OK (q) eller APPS (q), beroende på
skärmen.



Lägesalternativ för SET UP CALCS

Skärmen SETUP CALCS (Ställ in räknare) erbjuder följande
konfigurationsalternativ:

• Läget DELETE (Ta bort)

• Läget DISABLE (Inaktivera)

• Inställningar för Angle (Vinkel) och Stat Diagnostics (Stat Diagnostik)

• Inställningen DISABLE FUNC (Inaktivera funktion)

• Inställningen APPS TO KEEP (Applikationer att behålla)

Läget DELETE (Ta bort)

Tar bort data och applikationer i en elevs räknare.

ALL
(Standard) Rensar applikationer plus Vars i RAM/Arkiv,
behåller markerade (ü) applikationer. Rensar Pic Vars
och Image Vars (TI-84 Plus C).

RAM/ARC
Rensar Vars i RAM/Arkiv, behåller applikationer. Rensar
Pic Vars och Image Vars (TI-84 Plus C).

APPS
Rensar applikationer, behåller RAM/Arkiv och
markerade (ü) applikationer. Behåller Pic Vars och
Image Vars (TI-84 Plus C).

Anmärkning:

• Om du väljer APPS som lägesinställning för DELETE och även inaktiverar
funktionerna logBASE och/eller summation S( ändrar TI TestGuard™
lägesinställningen till ALL(Alla) och tar bort program. Du måste ta bort
program för att förhindra att räknaren bibehåller förinstallerade program
som innehåller funktioner eller funktionalitet som inte tillåts under prov.
Följande meddelande visas:

Lägesalternativ för SETUP CALCS 5
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Läget DISABLE (Inaktivera)

Inaktiverar program eller applikationer i en elevs räknare.

BOTH

(Standard) Inaktiverar applikationer och program.
Behåller markerade (ü) applikationer. AppVars tas
bort om applikationer är markerade. RAM/Archive
rensas.

PROGRAMS
Inaktiverar alla användarprogram och användbara
applikationer. AppVars tas bort med RAM/Archive.

APPS
Inaktiverar applikationer. Behåller AppVars,
RAM/Archive och markerade (ü) applikationer.

• Om DISABLE FUNC (Inaktivera funktion) ställs in på CHOOSE (Välj)
(standard), se avsnittet "Inställningen DISABLE FUNC (Inaktivera funktion)"
i detta kapitel. Om APPS TO KEEP ställs in på CHOOSE, se avsnittet
"Inställningen APPS TO KEEP (Applikationer att behålla)" i detta kapitel.

• På en elevs räknare indikerar ett olikhetstecken inaktiverade program eller
applikationer (yLMem Mgmt/Del).

TI-84 Plus C

• Om du väljer DISABLE, BOTH (Båda) och ställer in APPS TO KEEP på
NONE (Ingen) så sparas AppVars.

Viktigt!

• Spara din applikation för språklokalisering i din räknarinställning.
Elevräknaren ställs in på engelska efter inställning av TI TestGuard™. Du
kan låta eleven köra språklokaliseringen igen om så önskas för provet.

Lägesalternativ för SETUP CALCS 7



8 Lägesalternativ för SETUP CALCS

• En speciell situation föreligger mellan Fundamental Topics i
applikationerna Science (FunSci) och Science Tools (SciTools). Om du
inaktiverar SciTools, men inte FunSci, när FunSci söker SciTools, startar
applikationen SciTools och blir sålunda återaktiverad. Denna situation
gäller endast TI-83 Plus och TI-84 Plus.

• Om du väljer APPS som lägesinställning för DISABLE och även inaktiverar
funktionerna logBASE och/eller summation S( ändrar TI TestGuard™
lägesinställningen till BOTH (Båda) och tar bort program. Du måste ta bort
program för att förhindra att räknaren bibehåller förinstallerade program
som innehåller funktioner eller funktionalitet som inte tillåts under prov.
Följande meddelande visas:

Inställningar för Angle (Vinkel) och Stat Diagnostics (Stat
Diagnostik)

Med TI TestGuard™ kan du också välja lägesinställningar för ANGLE och STAT
DIAGNOSTICS.

ANGLE och STAT DIAGNOSTICS har följande alternativ:

ANGLE

Tillämpar RADIAN (Radianer) eller DEGREE
(Grader) (standard) i en elevs räknare. Eleven
kan fortfarande ändra detta alternativ i räknarens
MODE-inställningar.

STAT
DIAGNOSTICS

Tillåter korrelationskoefficienterna r och r2 med
ON (standard), eller tillåter inte med OFF. (Detta
alternativ kör kommandot DiagnosticsOn eller
DiagnosticsOff.) Eleven kan fortfarande ändra
detta alternativ genom att köra lämpligt
kommando, eller genom att ändra
lägesinställningarna.



Inställningen DISABLE FUNC (Inaktivera funktion)

Du kan inaktivera funktionerna logBASE och summation S( i en elevs räknare
genom att skapa en räknarinställning.

Anmärkning: Detta fungerar endast med TI-84 Plus med OS-version 2.55MP
och TI-84 Plus C med OS-version 4.0 och högre.

TI TestGuard™ ställer som standard in DISABLE FUNC på CHOOSE (Välj).

TI-84 Plus C

Anmärkningar:

• Om du ställer in DISABLE FUNC på CHOOSE och APPS TO KEEP
(Applikationer att behålla) på CHOOSE visas skärmen DISABLE FUNC
först.
Från denna skärm:

a) Tryck på APPS (q) för att fortsätta till skärmen YOUR APPS LIST
(Din applikationslista).

b) Välj de applikationer som du vill behålla.

c) Tryck på OK.

• Eftersom funktionerna Disable logBASE (Inaktivera logBASE) och
summation S( endast fungerar med en TI-84 Plus med OS-version 2.55MP
eller med en TI-84 Plus C med OS-version 4.0 och högre:

- TI TestGuard™ kommer att ignorera inställningen DISABLE FUNC
(Inaktivera funktion) och visar inget felmeddelande om du skapar en
räknarinställning för att inaktivera dessa funktioner och överför denna
inställning till TI-84 Plus med OS 2.43 eller tidigare eller TI-83 Plus.

- TI TestGuard™ kommer att visa ett felmeddelande om du försöker att
inaktivera funktionerna logBASE och summation S( för TI-84 Plus med

Lägesalternativ för SETUP CALCS 9



10 Lägesalternativ för SETUP CALCS

OS-version 2.53MP. Du måste uppgradera till operativsystem 2.55MP
och sedan överföra räknarens inställningar.

• Om du väljer APPS som lägesinställning för DELETE och även inaktiverar
funktionerna logBASE och/eller summation S( ändrar TI TestGuard™
lägesinställningen till ALL(Alla) och tar bort program. Du måste ta bort
program för att förhindra att räknaren bibehåller förinstallerade program
som innehåller funktioner eller funktionalitet som inte tillåts under prov.
Följande meddelande visas:

Om du väljer APPS som lägesinställning för DISABLE och även inaktiverar
funktionerna logBASE och/eller summation S( ändrar TI TestGuard™
lägesinställningen till BOTH (Båda) så att även program inaktiveras. Även
program måste inaktiveras för att förhindra att förinstallerade program som
innehåller funktioner eller funktionalitet som ej tillåts under prov behålls.
Följande meddelande visas:

Inställningen APPS TO KEEP (Applikationer att behålla)

Som standard ställer TI TestGuard™ in APPS TO KEEP på NONE (Ingen). Utför
följande steg för att behålla vissa applikationer i en elevs räknare:

1. På menyn SETUP CALCS (Ställ in räknare), ställ in APPS TO KEEP på
CHOOSE (Välj).

2. Tryck på OK (q). Skärmen YOUR APPS LIST (Din applikationslista)
visas:



Anmärkning:

• Catalog Help (Kataloghjälp) (CtlgHelp) visas alltid i applikationslistan.

• Om du ställer in DISABLE FUNC (Inaktivera funktion) på CHOOSE och
APPS TO KEEP på CHOOSE visas skärmen DISABLE FUNC först.
Från denna skärm, tryck på APPS (q) för att fortsätta till skärmen
YOUR APPS LIST (Din applikationslista).

3. Från skärmen YOUR APPS LIST, och med hjälp av pilknapparna för att
navigera, välj eller välj bort funktionerna genom att trycka på
markeringsknappen (s).

4. Om du vill lägga till en applikation på listan, tryck på NEW (Ny) (p)
varpå skärmen ADD TO APP LIST (Lägg till på applikationslista) visas:

På denna skärm, ange namnet på applikationen.

Anmärkning: Du måste ange rätt namn på applikationen för att
TI TestGuard™ ska känna igen den. Tryck på Char (s) för att skriva in
specialtecken.

När du är klar, tryck på OK (q).

5. Tryck på OK (q).

Lägesalternativ för SETUP CALCS 11



Snabbguide

Med lärarens räknare kan du använda TI TestGuard™ för att ställa in, visa och
överföra de data som elever kommer att använda i sina räknare för ett prov.

Skapa en räknarinställning

1. Välj och kör applikationen TI TestGuard™.

2. Från skärmen TestGuard Home, välj 1: Setup Calcs (1:Ställ in räknare).
Skärmen SETUP CALCS visas med konfigurationsalternativ.

Anmärkning: Standardalternativ är markerade.

TI-84 Plus C

3. Använd pilknapparna för att göra dina val och tryck sedan påÍ:

a) DELETE - ALL, RAM/ARC eller APPS - Välj Delete (Ta bort) för att ta bort
filer permanent. När du tar bort data återställs RAM och arkiverade data tas
bort (utom applikationer som du specifikt har sparat) beroende på det
alternativ du har valt.

b) DISABLE: BOTH, PROGRAMS eller APPS - Välj DISABLE (Inaktivera)
för att endast ta bort filer tillfälligt så att de kan återaktiveras efter test.
När du inaktiverar data inaktiveras program och applikationer (utom
applikationer som du specifikt har sparat) beroende på det alternativ
du har valt.

c) ANGLE: RADIAN eller DEGREE - Välj lämplig vinkelinställning.

d) STAT DIAGNOSTICS: ON eller OFF - Välj ON för att visa r- och r2-
värdena i statistik.

Snabbguide 12



13 Snabbguide

e) DISABLE FUNC: NO eller CHOOSE - Välj standardinställningen
CHOOSE (Välj) för att inaktivera funktionerna logBASE och/eller
summation S( .

Anmärkning: TI TestGuard™ kan endast inaktivera funktionerna
logBASE och/eller summation S( hos en elevs TI-84 Plus med OS-
version 2.55MP och en TI-84 Plus C med OS-version 4.0 och högre.
Elever med TI-84 Plus OS 2.53MP behöver uppdatera OS till 2.55MP
om dessa funktioner behöver inaktiveras för ett test.

f) APPS TO KEEP: NONE eller CHOOSE -

- TI TestGuard™ ställer in APPS TO KEEP (Applikationer att
behålla) på NONE (Ingen) som standardinställning.

- Välj CHOOSE (Välj) för att hantera applikationer för ett prov i
elevens räknare.

4. När du är klar med dina val, tryck på OK (q).

Anmärkning: Se Bilaga A för exempel på inställningar av testlägen och
resultaten på elevernas grafiska räknare.

TI TestGuard™ sparar preferensinställningen för test i en applikationsvariabel
(AppVar) benämnd "AppList4". (Detta beror på vilken version du har. Besök
education.ti.com för den senaste versionen.) Du kan överföra denna AppVar till
en annan grafisk räknare av modellerna TI-83 Plus, TI-84 Plus och TI-
84 Plus C Silver Edition.

Starta överföring

1. Anslut till en elevs grafräknare, en åt gången, med en I/O-kabel "enhet till
enhet".

2. På elevens räknare, tryck påÉ och sedan påu.

3. Från skärmen TESTGUARD HOME på lärarens räknare, välj 2:Start
Transfer (2:Starta överföring).

a) Enheten visar meddelandet TRANFERRING... (Överför...).

b) När överföringen är klar visar skärmen TRANSFERRING COMPLETE
(Överföring slutförd) ett slumpgenererat lösenord. Samma lösenord
visas på elevens räknare för att verifiera en lyckad process.

http://education.ti.com/


4. Anslut till nästa elevräknare och tryck på 1:Again (1:Igen) för att fortsätta
med överföringar.

5. När du är klar med överföringarna till alla elevräknare, tryck på 2:Quit
(2:Avsluta) på lärarens räknare för att återgå till skärmen TESTGUARD
HOME.

Anmärkning: Elevräknaren TI-84 Plus C visar ett blått statusfält i TEST
MODE ENABLED (Testläge aktiverat).

Sammanfattning av inställningar

När du har skapat en räknarinställning kan du visa en sammanfattning på
lärarens räknare genom att välja 3:Setup Summary från skärmen TESTGUARD
HOME.

Snabbguide 14



15 Återaktivera programoch applikationer

Återaktivera program och applikationer

Du kan använda TI TestGuard™ för att återaktivera funktioner, program och
applikationer som du har inaktiverat i inställningarna för en räknare.

Om en elev behöver rensa räknaren från filer som skapats under ett prov, se
Anmärkning för läraren:

Anmärkning: Du kan endast ta bort, ej inaktivera, program och applikationer
hos TI-83 Plus-räknare. Elever med TI-83 Plus-räknare måste återinstallera
program och applikationer med TI Connect™ eller genom att länka till en annan
räknare.

1. Anslut lärarens räknare till en elevs räknare med en I/O-kabel "enhet-till-
enhet".

2. Från skärmen TESTGUARD HOME på lärarens räknare, välj Re-enable
(Återaktivera).

Skärmen rensas och visar TRANFERRING... (Överför...). När överföringen
är slutförd visas skärmen TRANSFERRING COMPLETE (Överföring
slutförd):

Anmärkning: Skärmen TRANSFERRING COMPLETE visar en
bekräftelsekod på både lärarens och elevens räknare.

3. Om du vill återaktivera funktioner, program och applikationer i annan
räknare, anslut en annan elevs räknare och välj Again (Igen).

4. Om du inte vill återaktivera en annan räknare, väljQuit (Avsluta) för att
återgå till skärmen TESTGUARD HOME.

Anmärkning: Elever kan också återaktivera funktioner, program och
applikationer genom att länka sina räknare till en annan räknare och
sedan överföra önskade filer genom att trycka påy8, SEND/RECEIVE
(Skicka/Ta emot).



TI-validering

Du kan använda TI TestGuard™ för att kontrollera en viss räknare avseende
giltig programvara.

Utför följande steg för att validera OS-versionen:

1. Anslut lärarens räknare till elevens räknare med en I/O-kabel "enhet-till-
enhet".

2. Från skärmen TESTGUARD HOME på lärarens räknare, välj TI Validation
(TI-validering). TI TestGuard™ kan behöva upp till en minut för att validera
en elevs räknare.

När valideringen är klar visar skärmen Validating TI (Validerar TI):

TI-84 Plus C

Anmärkning: Skärmen visar en slumpgenererad bekräftelsekod. Samma
kod visas på både lärarens räknare och elevens räknare. TI TestGuard™
genererar en ny bekräftelsekod varje gång du kör TI Validation.

3. Om du vill validera operativsystemet i annan räknare, anslut en annan
elevs räknare och välj Again (Igen).

4. Om du inte vill validera en annan räknare, väljQuit (Avsluta) för att återgå
till skärmen TESTGUARD HOME.

Om du får ett felmeddelande, tryck på HELP (Hjälp) (r) för mer information.
Ring 1-800 TI-Cares och uppge felkoden som visas på displayen.

Anmärkning: Lärare kan behöva ha extra grafräknare till hands för elever under
provet ifall de stöter på ett fel i TI Validation.

TI-validering 16
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Ta bort TI TestGuard™

Utför följande steg för att ta bort TI TestGuard™:

1. Tryck påyL för att visa menyn MEMORY (Minne).

2. Välj Mem Management/Delete (Minneshantering/Ta bort).

3. Använd} eller† för att välja Apps.

4. Använd} eller† för att välja TestGrd4*.

5. Tryck på{.

6. Välj Yes (Ja) för att bekräfta.

7. Tryck påy5 för att återgå till Start-skärmen.

* Detta beror på vilken version du har. Besökeducation.ti.com för den senaste versionen.

http://education.ti.com/


Använda Tryck för att testa

Som ett alternativ till TI TestGuard™ tar Tryck för att testa bort allt RAM och Arkiv
och inaktiverar program, applikationer, Pic Vars och Image Vars.

Funktionen Tryck för att testa är tillgänglig hos TI-84 Plus-räknare med OS-
version 2.40, 2.43, 2.53MP och 2.55MP, och hos TI-84 Plus C med OS-version
4.0 och högre.

Anmärkning: Tryck för att testa har färre räknaralternativ hos TI-84 Plus med
OS-version 2.40, 2.43 och 2.53MP.

Utför följande steg för att använda Tryck för att testa på en elevs räknare:

1. Med TI-84 Plus eller TI-84 Plus C avstängd, tryck samtidigt på knapparna
höger, vänster och ON och släpp sedan.

2. Skärmen RESET OPTIONS (Återställ alternativ) visas:

TI-84 Plus C

Anmärkningar:

• Ett blått statusfält visas hos TI-84 Plus C i TEST MODE (Testläge) och
TEST MODE ENABLED (Testläge aktiverat).

• Pic Vars och Image Vars inaktiveras hos TI-84 Plus C. Dessa variabler
lagras i Arkivminnet hos TI-84 Plus C. Variabler tas bort från RAM och
Arkiv hos TI-84 Plus och TI-83 Plus.

• Som standard är ANGLE (Vinkel) inställd på DEGREE (Grader), STAT
DIAGNOSTICS (Stat Diagnostik) är inställd på ON och DISABLE
logBASE (Inaktivera logBASE) och DISABLE S( är inställda på YES
(Ja).

Använda Tryck för att testa 18
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• Tryck för att testa kan endast inaktivera funktionen logBASE eller
summation S(hos en elevs TI-84 Plus med minst OS-version 2.53MP
och en TI-84 Plus C med OS-version 4.0 och högre.

3. Om du vill ändra standardinställningarna, håll markören över önskad
inställning och tryck påÍ.

4. Tryck på OK (q). Skärmen RESET COMPLETE (Återställning slutförd)
visas.

TI-84 Plus C

5. På elevens räknare, tryck påŒ för att verifiera att applikationerna har
inaktiverats. Följande skärm visas:

TI-84 Plus C

Obs:

• Alla variabler, utom AppVars, som är lagrade i RAM och arkivminne
tas bort.

6. På elevens räknare, tryck på¼ för att verifiera att programmen har
inaktiverats. Följande skärm visas:



TI-84 Plus C

7. På elevens räknare, tryck på » för att verifiera att logBASE och
summation S( har inaktiverats. Följande skärm visas:

TI-84 Plus C

8. På elevens TI-84 Plus C-räknare visas Pic Vars och Image Vars som
inaktiverade.

      TI-84 Plus C

9. I minneshantering (yLMem Mgmt/Del) visas inaktiverade filer med ett
olikhetstecken.

Använda Tryck för att testa 20



21 Använda Tryck för att testa

TI-84 Plus C

Återställa en räknare från testläge

Lärare kan återaktivera funktioner, program, applikationer, Pic Vars och Image
Vars med en av följande metoder:

• Länka en räknare till elevens räknare och överför sedan önskade filer
genom att trycka påy8, SEND/RECEIVE (Skicka/Ta emot).

- eller -

• Skicka en räknarfil från datorn med TI Connect™.

- eller -

• Använd funktionen för återaktivering hos TI TestGuard™ App.

Anmärkning för läraren:

Om en elev behöver rensa räknaren på filer som skapats under ett prov,
använd följande tvåstegsprocedur.

Om du inte behöver rensa filer, använd steg 2 nedan.

1. Återställ räknarfiler.

a) Stäng av räknaren när den är i läget Tryck för att testa eller i testläge.

b) "Tryck igen för att testa" — tryck samtidigt ned knapparna vänster, höger
och ON och släpp sedan.

c) Välj OK när du ser skärmen Reset Verification (Återställ verifiering).
Räknaren är nu "ren".

2. Återaktivera filer för att stänga av testläget.

a) Länka och skicka en fil för att återställa räknaren från testläget.



Bilaga A: Inställningar av TestGuard™ Testläge

Följande tabeller ger exempel på inställningar av testlägen och resultaten på
elevernas grafräknare.

Anmärkning: Dessa scenarion innehåller inte exempel på funktionen DISABLE
FUNC (Inaktivera funktion).

Referenstabeller för läget DELETE (Ta bort)

Följande referenstabeller innehåller Om/Då-scenarion för läget DELETE hos
dessa räknare:

Lärarens räknare Elevens räknare

TI-84 Plus C OS 4.2
Kör TI TestGuard™ App v 4.2

TI-83 Plus OS 1.19 och tidigare

TI-84 Plus C OS 4.2
Kör TI TestGuard™ App v 4.2

TI-84 Plus OS 2.55MP och
tidigare

TI-84 Plus C OS 4.0 och tidigare

Observera:

• Om du väljer APPS som lägesinställning för DELETE och även inaktiverar
funktionerna logBASE och/eller summation S( ändrar TI TestGuard™
lägesinställningen till ALL (Alla) och tar bort program.

• TI-83 Plus och TI-84 Plus har endast Pic Vars som elever lagrar i antingen
RAM eller Arkivminne. TI TestGuard™ hanterar dessa som variabler
(såsom visas i tabellerna).

• Ett undantag från tabellerna nedan: TI-84 Plus C lagrar bilder och Pic Vars
endast i Arkivminnet. TI-84 Plus C tar bort dessa om läraren väljer DELETE
ALL (Ta bort alla) eller DELETE RAM/ARC (Ta bort RAM/Arkiv). I annat fall
inaktiveras de för en praktisk återaktivering efter provet.

I följande tabeller indikerar "PlySmlt2" att du har valt att behålla en eller flera
applikationer.
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Delete ALL (Ta bort alla)
Om du tar bort hela RAM/ARC gäller följande scenario:

Appar Program RAM AppVars
Övriga
arkivvariabler

Lägesinställningar
(utom Vinkel /
Stat Diagnostik)

83 Plus och 84
Plus alla OS,
84 Plus C

Borttagna Borttagna Borttaget Borttagna Borttagna Återställda

Delete ALL, Keep PlySmlt2 (Ta bort alla, behåll PlySmlt2)
Om du tar bort RAM, men behåller PlySmlt2, gäller följande scenario:

Appar Program RAM AppVars
Övriga
arkivvariabler

Lägesinställningar
(utom Vinkel /
Stat Diagnostik)

83 Plus och
84 Plus alla
OS, 84 Plus C

Borttagna,
utom
PlySmlt2

Borttagna Borttaget Borttagna Borttagna Återställda

Delete RAM/ARC (Ta bort RAM/Arkiv)
Om du tar bort RAM/ARC gäller följande scenario:

Apps Program RAM AppVars
Övriga
arkivvariabler

Lägesinställningar
(utom Vinkel /
Stat Diagnostik)

83 Plus och
84 Plus alla
OS, 84 Plus C

Sparade Borttagna Borttaget Borttagna Borttagna Återställda

Delete APPS (Only) (Ta bort applikationer (Endast))
Om du endast tar bort applikationer (capture) gäller följande scenario:

Apps Program RAM AppVars
Övriga
arkivvariabler

Lägesinställningar
(utom Vinkel /
Stat Diagnostik)

83 Plus och
84 Plus alla
OS, 84 Plus C

Borttagna Sparade Sparat Sparade Sparade Bibehållna



Delete APPS, Keep PlySmlt2 (Ta bort applikationer, behåll PlySmlt2)
Om du tar bort alla applikationer (capture), men behåller PlySmlt2, gäller
följande scenario:

Apps Program RAM AppVars
Övriga
arkivvariabler

Lägesinställningar
(utom Vinkel /
Stat Diagnostik)

83 Plus och
84 Plus alla
OS, 84 Plus C

Borttagna,
utom
PlySmlt2

Sparade Sparat Sparade Sparade Bibehållna

Referenstabeller för läget DISABLE (Inaktivera)

Följande referenstabeller innehåller Om/Då-scenarion för läget DISABLE hos
dessa räknare:

Lärarens räknare Elevens räknare

TI-84 Plus C OS 4.2
Kör TI TestGuard™ App v 4.2

TI-83 Plus OS 1.19 och tidigare

TI-84 Plus C OS 4.2
Kör TI TestGuard™ App v 4.2

TI-84 Plus OS 2.55MP och
tidigare

TI-84 Plus C OS 4.0 och tidigare

Anmärkningar:

• Funktionerna Disable logBASE (Inaktivera logBASE) och summation S( 
fungerar på en TI-84 Plus med OS 2.55MP och på en TI-84 Plus C med OS
4.0 och högre.

• Om du väljer APPS som lägesinställning för DISABLE och även inaktiverar
funktionerna logBASE och/eller summation S( ändrar TI TestGuard™
lägesinställningen till BOTH (Båda) och inaktiverar program.

I följande tabeller indikerar kommentaren "PlySmlt2" en situation där en eller
flera applikationer har markerats för att behållas och inte tas bort eller
inaktiveras.
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Inaktivera båda (program och applikationer)
Om du tar bort både program och applikationer gäller följande scenario:

Apps Program RAM AppVars
Övriga
arkivvariabler

Lägesinställningar
(utom Vinkel /
Stat Diagnostik)

83 Plus och
84 Plus med
gammalt OS

Borttagna Borttagna Borttaget Borttagna Borttagna Återställda

84 Plus med
OS 2.40 -
2.55MP

Inaktiverade Inaktiverade Borttaget Sparade Borttagna Återställda

84 Plus C
medOS 4.0
och högre

Inaktiverade Inaktiverade Borttaget Sparade Borttagna Återställda

Inaktivera Båda (program och applikationer), behåll PlySmlt2
Om du tar bort både program och applikationer, men behåller PlySmlt2, gäller
följande scenario:

Apps Program RAM AppVars
Övriga
arkivvariabler

Lägesinställningar
(utom Vinkel /
Stat Diagnostik)

83 Plus och
84 Plus med
gammalt OS

Borttagna,
utom
PlySmlt2

Borttagna Borttaget Borttagna Borttagna Återställda

84 Plus med
OS 2.40 -
2.55MP

Inaktiverade,
utom
PlySmlt2

Inaktiverade Borttaget Borttagna Borttagna Återställda

84 Plus C
medOS 4.0
och högre

Inaktiverade,
utom
PlySmlt2

Inaktiverade Borttaget Borttagna Borttagna Återställda

Inaktivera PROGRAM
Om du endast inaktiverar program gäller följande scenario:

Apps Program RAM AppVars
Övriga
arkivvariabler

Lägesinställningar
(utom Vinkel /
Stat Diagnostik)

83 Plus och
84 Plus med
gammalt OS

Sparade Borttagna Borttaget Borttagna Borttagna Återställda

84 Plus med
OS 2.40 -
2.55MP

Sparade Inaktiverade Borttaget Borttagna Borttagna Återställda

84 Plus C med Sparade Inaktiverade Borttaget Borttagna Borttagna Återställda



OS 4.0 och
högre

Inaktivera APPS
Om du endast inaktiverar applikationer gäller följande scenario:

Apps Program RAM AppVars
Övriga
arkivvariabler

Lägesinställningar
(utom Vinkel /
Stat Diagnostik)

83 Plus och
84 Plus med
gammalt OS

Borttagna Sparade Sparat Sparade Sparade Bibehållna

84 Plus med
OS 2.40 -
2.55MP

Inaktiverade Sparade Sparat Sparade Sparade Bibehållna

84 Plus C med
OS 4.0 och
högre

Inaktiverade Sparade Sparat Sparade Sparade Bibehållna

Inaktivera APPS, behåll PlySmlt2
Om du inaktiverar applikationer, men behåller PlySmlt2, gäller följande
scenario:

Apps Program RAM AppVars
Övriga
arkivvariabler

Lägesinställningar
(utom Vinkel /
Stat Diagnostik)

83 Plus och
84 Plus med
gammalt OS

Borttagna,
utom
PlySmlt2

Sparade Sparat Sparade Sparade Bibehållna

84 Plus med
OS 2.40 -
2.55MP

Inaktiverade,
utom
PlySmlt2

Sparade Sparat Sparade Sparade Bibehållna

84 Plus C med
OS 4.0 och
högre

Inaktiverade,
utom
PlySmlt2

Sparade Sparat Sparade Sparade Bibehållna
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Bilaga B: Felsökning av TI TestGuard™

Detta avsnitt beskriver felmeddelanden och inkluderar felsökningstips för TI
TestGuard™.

• Applikationsfel

• Låg batterispänning

• Arkiv fullt

• Kommunikationsfel

• Valideringsfel

• Fel kontrollsumma

• Övriga fel

Applikationsfel

Felmeddelande Beskrivning

Kontrollera följande:

• Elevens räknare måste vara en
TI-83 Plus, TI-84 Plus eller TI-84
Plus C.

• I/O-kabeln "enhet till enhet" måste
vara ordentligt ansluten till både
lärarens räknare och elevens
räknare. Prova med att koppla loss
kabeln och ansluta den igen till
båda enheterna. Kontrollera också
att du använder en I/O-kabel
"enhet till enhet" och inte en USB-
kabel för att ansluta räknarna. TI
TestGuard™ fungerar inte med
USB-kablar.

• Elevens räknare måste ha minst
2500 bytes ledigt minne. I annat
fall, ta manuellt bort några poster
från RAM-minnet.



• På TI-83 Plus, TI-84 Plus och TI-84
Plus C, tryck påyL och välj
sedan Mem Mgmt/Del för att visa
RAM FREE (Ledigt RAM). Du kan
ta bort poster från denna skärm för
att frigöra RAM-minne. Välj en
datatyp (t.ex. Prgm), markera en
post som ska tas bort och tryck på
{.

• Ett program benämnt test kanske
redan finns i elevens räknare. Ta
bort programmet och kör TI
TestGuard™ igen.

Detta fel inträffar när lärarens räknare
inte har tillräckligt med RAM-minne.
Det kan uppstå under inställning av
TI TestGuard™ eller vid ett försök att
köra TI TestGuard™ för att rensa en
räknare.

För att rätta till problemet:

• Avsluta TI TestGuard™ .

• Ta bort eller arkivera poster från
din räknares minne tills du har
minst 1500 bytes ledigt minne.

• Starta TI TestGuard™ och fortsätt
med att ställa in eller rensa
räknare.

Detta fel uppstår endast på en elevs
räknare om TI TestGuard™ ställs in för
att ta bort eller inaktivera applikationer.
Det drabbar endast elever med en
TI-83 Plus-räknare.

Eleven har tryckt påÍ efter att ha
fått meddelandet Done (Klar) när TI
TestGuard™ slutar köras. Grafräknaren
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är utformad för att köra det sista
programmet i minnet närÍ trycks
ned. Det exekverande programmet
finns dock inte längre i elevens
räknare.

För att rensa felet:

• Välj Quit (Avsluta) för att återgå till
TI TestGuard™-skärmen Calculator
Clear (Räknare rensad).

• Tryck på valfri siffra, en serie av
siffror eller mata in en ekvation.

• Tryck påÍ.

Låg batterispänning

Ett meddelande om låg batterispänning visas på Start-skärmen. Om räknaren
visar meddelandet om låg batterispänning, försök då inte att utföra en Flash-
nedladdning. Om du får detta meddelande när en applikation installeras, byt ut
batterierna och försök igen. Du kan också prova med att ladda batteriet.

Arkiv fullt

Detta fel uppstår när grafräknaren TI-83 Plus, TI-84 Plus eller TI-84 Plus C inte
har tillräckligt med minne för applikationen. För att skapa utrymme måste du ta
bort en applikation och/eller arkiverade variabler från räknaren. Innan du tar
bort en applikation från räknaren kan du säkerhetskopiera den till en dator med
TI Connect™. När den har sparats kan du senare ladda tillbaka den till
räknaren med TI Connect™.

Kommunikationsfel

Detta fel indikerar att Flash™-installeraren inte kan kommunicera med den
grafiska räknaren TI-83 Plus, TI-84 Plus eller TI-84 Plus C. Problemet har
vanligtvis att göra med kabeln och dess anslutning till räknaren och/eller till
datorn. Kontrollera att kabeln är ordentligt isatt i räknaren och datorn. Om detta
inte hjälper kan du prova en annan kabel och starta om din dator. Om du
fortsätter att få detta fel, kontakta education.ti.com/support för assistans.

http://education.ti.com/support


Valideringsfel

Detta fel inträffar om elektriska störningar orsakar ett länkfel när du laddar en
applikation till din räknare. Försök att installera applikationen igen. Om du
fortsätter att få detta fel, gå till education.ti.com/support för mer information.

Anmärkning: Detta fel är inte associerat med TI-valideringskontrollen i
TI TestGuard™.

Fel kontrollsumma

Flash™-installeraren kunde ej verifiera att en applikation installerades
fullständigt. Gå ur installeraren och försök installera applikationen igen. Om
detta problem kvarstår, gå till education.ti.com/support för mer information.

Övriga fel

Se handboken för grafräknarna TI-83 Plus, TI-84 Plus eller TI-84 Plus C. Besök
education.ti.com/go/download för mer information.

Texas Instruments (TI) support och service

TI produkt- och
serviceinformation

För mer information om TI:s produkter och
tjänster, kontakta TI per e-post eller besök TI:s
Internet-adress.

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

Service- och
garantiinformation

För information om tidsperioden och villkoren
för garantin eller om produktservice, se
garantisedeln som medföljde denna produkt
eller kontakta din lokala
återförsäljare/distributör för Texas Instruments.
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