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1 Inleiding
De programmeertaal die in de TI-84 Plus Color zit, is TIBasic . Dit is
een dialect van BASIC, een programmeertaal waarmee Bill Gates (Microsoft)
zijn faam heeft verworven. BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruc-
tion Code) werd ontworpen om ook de leek in staat te stellen om kleine
programma’s te schrijven. Het TIBasic-dialect is trouw aan deze filosofie:
er is geen enkele programmeer-ervaring nodig om programma’s te schrijven
voor de TI-84 Plus Color . Enkel een beetje doorzettingsvermogen en zelf-
vertrouwen is nodig.

De programmeertaal voor de TI-Nspire vertoont kleine verschillen en is
veel minder uitgebreid dan bij de TI-84 Plus Color . Vooral de grafische
mogelijkheden bij het programmeren zijn bij de TI-Nspire zeer beperkt.
Daarom bestaat er niet voor ieder programma een rechtstreekse vertaling
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van de TI-84 Plus Color naar de TI-Nspire . Wij proberen echter om de
voorbeelden en toepassingen bij beide toestellen in deze bundel naast elkaar
te zetten.

2 Hello world!
Traditioneel begint men in een taal te programmeren door als eerste pro-
gramma een ’Hello world’-programma te maken.

Hoe doe je dit op de TI-84 Plus Color ?

Om een programma te schrijven ga je naar
�� ��prgm . Je kunt hier kiezen om

een programma uit te voeren ([exec]), te veranderen ([edit]) of om een
nieuw programma te schrijven ([new]). Indien je de laatste keuze maakt,
wordt er naar een naam gevraagd. Nadien kom je op de editor uit, waar je
jouw programma kan invoeren. De commando’s die met het programmeren
te maken hebben, zitten nu onder

�� ��prgm . Een draaiend programma kan
altijd stopgezet worden door de

�� ��on -toets.
Op de TI-84 Plus Color gaat dit als volgt. Gebruik eerst

�� ��prgm [new]
om een nieuw programma te maken.

In het menu
�� ��prgm [I/O] vind je alle input en output commando’s, o.a.

[ClrHome], dit zal het tekstscherm leegmaken. Verder vindt je er ook het
commando [Disp] dat een tekst op het scherm kan zetten. De tekst staat
tussen aanhalingstekens.
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Eenmaal het programma geschreven is, doe
�� ��2nd [Quit] om uit het program-

meerscherm te gaan. Met
�� ��prgr [exec] kan je nu je programma starten.

Hoe doe je dit op de TI-Nspire ?

Om een programma te schrijven ga je naar
�� ��menu [9:Programma-editor

toevoegen]. Je kunt hier o.a. kiezen om een nieuw programma te schrij-
ven ([1:Nieuw]), een opgeslagen programma te openen ([2:Openen]), een
bestaand programma te importeren ([3:Importeren]). Indien je de eerste
keuze maakt wordt er naar een naam gevraagd. Nadien kom je op de editor
uit, waar je jouw programma kan invoeren. De commando’s die met het
programmeren te maken hebben, zitten nu onder

�� ��menu . Een draaiend pro-
gramma kan altijd stopgezet worden door de

�� ��on -toets ingedrukt te houden.
Op de TI-Nspire gaat dit als volgt. Gebruik eerst

�� ��menu [9:Programma-editor
toevoegen][1:Nieuw] om een nieuw programma te maken.

Onder
�� ��menu [I/O] vind je alle input en output commando’s. Operator

[ClrHome] zal je hier bij de TI-Nspire , in tegenstelling tot bij de TI-
84 Plus Color , niet terugvinden. Je kan het scherm van je rekenblad wel
handmatig leegmaken met

�� ��menu [1:Acties][5:Geschiedenis wissen]. Je
vindt wel het commando [Disp] dat een tekst op het scherm kan zetten. De
tekst staat tussen aanhalingstekens.
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Eenmaal het programma geschreven is, of ook na een aanpassing aan een pro-
gramma, moet je de syntax controleren en opslaan. Dit kan onder

�� ��menu [2:Syntax
controleren en opslaan][1:Syntax controleren en opslaan], of nog
sneller met sneltoetscombinatie [Ctrl+B].

Om het programma uit te voeren, kan je onder het laatste menu [3:Uitvoeren]
terugvinden, of het kan ook met sneltoetscombinatie [Ctrl+R]. Er wordt
automatisch een nieuw rekenblad geopend met de naam van het programma
reeds ingetypt. Door op

�� ��enter te drukken, wordt het programma uitge-
voerd.

3 Variabelen en bewerkingen
Elke programeertaal kent variabelen en de nodige basisbewerkingen. In een
variabele kan men een waarde opslaan en men kan er bewerkingen mee uit-
voeren.

Hoe doe je dit op de TI-84 Plus Color ?

Op de TI-84 Plus Color zijn er 26 variabelen (A,B, . . . , Z). Via
�� ��sto kan

men hierin een waarde opslaan. Onderstaand programma gebruikt
�� ��prgm [I/O][Prompt]
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om de parameters van een tweedegraadsfunctie op te vragen en in de varia-
belen A,B en C te stoppen. Hiermee worden dan de coördinaten van de top
van de parabool bepaald.

Naast de gewone variabelen die getallen bevatten, kent de TI-84 Plus
Color ook een aantal speciale variabelen. We zullen volgende variabelen nog
wel tegenkomen:

• Er zijn zes lijsten (L1 t.e.m. L6) die lijsten van getallen bevatten.

• Daarnaast zijn er ook een aantal variabelen zoals Xmin,Xmax, Y min
en Y max die een speciale betekenis hebben zoals het bepalen van de
grenzen van de assen op het grafisch scherm. Alle deze variabelen vind
je onder

�� ��vars .

Hoe doe je dit op de TI-Nspire ?

Op de TI-Nspire kan je de variabelen zelf een gewenste naam geven (voor-
beelden: ”A”, ”b”, ”getal1”, ”topx”). Let wel op dat je geen namen van
bestaande commando’s of dergelijke gebruikt (bijvoorbeeld ”solve”). Via�� ��sto of

�� ��:= kan men in deze variabelen een waarde opslaan. Onderstaand
programma gebruikt

�� ��menu [6:I/O][3:Request] om de parameters van een
tweedegraadsfunctie op te vragen en in de variabelen A,B en C te stoppen.
Hiermee worden dan de coördinaten van de top van de parabool bepaald.

Naast de gewone variabelen die getallen bevatten, kent de TI-Nspire
ook een aantal speciale variabelen zoals de functies en lijsten. Variabelen
met een waarde zijn terug te vinden onder de knop

�� ��vars .
Merk op:
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• In dit voorbeeld gebruiken we [:=] om waarden aan de getallen toe te
kennen maar dat kon even goed met [sto].

• Bij commando [Request] staat eerst een tekst tussen aanhalingstekens
en vervolgens na de komma de naam van de variabele waar de waarde
in opgeslagen zal worden.

• Probeer zelf te achterhalen hoe we in de laatste regel van het pro-
gramma trachten om het coördinaat van de top zo mooi mogelijk op
het scherm te krijgen.

4 Voorwaardelijke structuren
Naast variabelen en bewerkingen kent elke programmeertaal ook een voor-
waardelijke structuur, nml. de if-structuur. De volledige vorm is:

If voorwaarde
Then
commando’s
Else
commando’s
End

Bij deze if-structuur zal de eerste reeks commando’s uitgevoerd worden in-
dien de voorwaarde waar is, anders zal de tweede reeks commando’s afge-
handeld worden.

Hoe doe je dit op de TI-84 Plus Color ?

If en aanverwante commando’s vind je terug in het control-menu
�� ��prgm [ctl].

De symbolen =, >,<, . . . die nodig zijn om de voorwaarde uit te drukken vind
je onder

�� ��2nd [test] Onderstaand programma gebruikt een if structuur om
een vierkantsvergelijking op te lossen.

Wanneer er slechts één commando moet worden uitgevoerd als de voorwaarde
waar is, kan een verkorte vorm van de if-structuur gebruikt worden.
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If voorwaarde:commando

We kunnen hiermee bovenstaand programma vereenvoudigen.

Merk op dat we nu een lijst {. . .} gebruiken om met één Disp-commando de
twee wortels af te drukken. Het programma zal echter niets geven indien er
geen wortels bestaan.

Hoe doe je dit op de TI-Nspire ?

If en aanverwante commando’s vind je terug onder
�� ��menu [4:Besturing].

De symbolen =, >,<, . . . die nodig zijn om de voorwaarde uit te drukken
vind je onder

�� ��ctrl +
�� ��= Onderstaand programma gebruikt een if structuur

om een vierkantsvergelijking op te lossen.

We kunnen beide voorwaarden uittesten met twee voorbeelden.

Wanneer er slechts één commando moet worden uitgevoerd als de voorwaarde
waar is, kan ook hier een verkorte vorm van de if-structuur gebruikt worden
(zie voorbeeld van de TI-84 Plus Color ). Er kunnen ook programma’s
bedacht worden met meerdere voorwaarden, m.b.v. ElseIf...Then.
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5 Lussen
Een laatste item dat elke programmeertaal naast variabelen, bewerkingen en
de if-structuur moet hebben is een lus. Dit is een manier om een aantal
commando’s te herhalen. De meest eenvoudige lus is onderstaande for-lus
die een aantal commando’s n keer herhaalt.

For(var, 1, n)
commando’s
End

Als voorbeeld maken we een spelletje. Tienmaal wordt een dobbelsteen
geworpen en mag je de uitkomst raden. Dit bepaalt je score.

Hoe doe je dit op de TI-84 Plus Color ?

De worp wordt gesimuleerd d.m.v.
�� ��math [prob][randInt] dat willekeurig

een geheel getal kiest tussen twee gegeven grenzen. We gebruiken het com-
mando input (

�� ��prgm [i/o]) om tegelijk een tekst af te drukken en een waarde
op te vragen, dit als alternatief voor een Disp- en een Prompt-commando.
Om de score S aan te passen gebruiken we een verkorte if.

Indien we de for-lus door volgende een while-lus vervangen:

While S ≤ 5 …End

wat is dan het resultaat?

Hoe doe je dit op de TI-Nspire ?

De worp wordt bij de TI-Nspire ook gesimuleerd d.m.v. [randInt] dat
willekeurig een geheel getal kiest tussen twee gegeven grenzen. We gebruiken
het commando

�� ��menu [6:I/O][3:Request] om tegelijk een tekst af te druk-
ken en een waarde op te vragen. Om de score aan te passen gebruiken we
een verkorte if.

8



Met een programma kan je altijd zo ver gaan als je zelf wil. Ook zijn er
altijd verschillende manieren om eenzelfde probleem te programmeren. Dit
programma kunnen we nog op verschillende manieren uitbreiden en/of aan-
passen:

• We kunnen paramater k in de for-lus gebruiken om het aantal opgaven
te nummeren.

• We kunnen het rekentoestel laten vragen hoeveel opgaven we willen, of
tussen welke grenzen we willen raden.

• Met while kunnen we opgaven blijven genereren zolang we het juist
hebben en dan op die manier een score bijhouden.

Opmerking

De functies die toevallig getallen genereren (rand, randInt(),…) gebruiken
een zogenaamde pseudo random generator. Indien je vooraf aan rand een
waarde toekent (de seed) zullen steeds dezelfde willekeurige getallen worden
gekozen. Probeer maar eens.

6 Toepassing: hoger-lager
Het spelletje Hoger-lager is gemakkelijk programmeerbaar. De computer
kiest een willekeurig getal tussen 1 en 100. Met een lus mag jij het in vijf
beurten trachten te raden!
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Hoe doe je dit op de TI-84 Plus Color ?

• Eerst wordt via
�� ��math [prob][randint] een willekeurig geheel getal

gekozen en opgeslagen met
�� ��sto in de variabele G.

• Met Disp druk je een tekst af op het scherm zodat de speler weet wat
hij of zij moet doen.

• Daarna begint een For-lus om de speler vijf beurten te geven.

• Met input wordt een getal opgevraagd en in de variabele A onthouden.

• Via een If…Then…End-structuur wordt in het geval dat G = A gemeld
dat de speler gewonnen heeft en wordt het programma gestopt met het
commando stop (

�� ��prgm [ctl]).

• Indien G en A verschillend zijn, wordt een If…Then…Else…End-structuur
gestart om na te gaan of G < A en afhangend hiervan ’Hoger’ of ’Lager’
af te drukken.

• De For-lus wordt tenslotte afgesloten zodat de volgende beurt kan be-
ginnen.

• Wanneer de laatste beurt gedaan is, wordt het gekozen getal afgedrukt.

Hoe doe je dit op de TI-Nspire ?

Voor de TI-Nspire gaan we de gebruiker ongelimiteerd laten raden en het
aantal raadbeurten bijhouden als een score. Op deze manier kunnen we
while introduceren in een realistische toepassing.
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• Eerst wordt via [RandInt()] een willekeurig geheel getal gekozen tus-
sen 0 en 100 en opgeslagen met [:=] in de variabele getal.

• Met Disp druk je een tekst af op het scherm zodat de speler weet wat
hij of zij moet doen.

• We stellen de variabelen score en gok in op 0.

• Daarna begint een While-lus. Zolang de gok van de speler niet over-
eenkomt met het willekeurig getal zal alle code tussen While ... en
EndWhile herhaald blijven worden.

• Met Request wordt een getal opgevraagd en in de variabele getal
onthouden.

• Via een If…Then…ElseIf…Then…Else…EndIf-structuur wordt gekeken
en gemeld dat de speler te laag of te hoog heeft gegokt of dat deze
gewonnen heeft.

• Na de If heeft de speler geraden en kunnen we 1 optellen bij de huidige
score.

• Indien de speler juist gokte en gok en getal niet meer verschillend zijn,
wordt de While niet meer herhaald en zal het programma verder gaan
met de code na EndWhile.

• Met Disp drukken we nog net het aantal pogingen als score af.

Opmerking

• Bij dit spel bestaat een optimale strategie om te winnen. Beschrijf
deze. Hoeveel rondes heb je nodig om zeker altijd te winnen?

• Kan je het omgekeerde spel programmeren? Jij hebt een getal in ge-
dachte en je rekentoestel raadt het.

• We merken nogmaals op dat je dit probleem op verschillende manieren
kan programmeren. Als je een hele klas deze opgave geeft, kan je
verschillende oplossingen te zien krijgen.

7 Toepassing: ééndimensionale random walk
Een ééndimensionale random walk wordt het best vergeleken met een dron-
keman die in een straat stapt. Telkens gaat hij willekerig ofwel een stap naar
voor, ofwel een stap naar achter.
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Hoe doe je dit op de TI-84 Plus Color ?

• Eerst wordt het grafisch scherm leeggemaakt en begint de dronkeman
op positie S.

• Met een for-lus over K zet hij 100 stappen.

• De huidige positie wordt in de tijdelijke variabele T onthouden.

• Met
�� ��math [prb][rand] wordt er willekeurig een getal tussen 0 en 1

gekozen, indien dit getal kleiner is dan 0, 5 wordt er een stap vooruit
gezet, anders een stap achteruit.

• We tekenen nu de positie op de y-as t.o.v. het aantal gezette stappen
K.

Het resultaat is als volgt:

Hoe doe je dit op de TI-Nspire ?

Zoals we reeds vermeld hebben in de inleiding is de TI-Nspire veel beperkter
in programmeer-mogelijkheden t.o.v. de TI-84 Plus Color . De grafische
commando’s uit deze toepassing (bijvoorbeeld [Draw]) zijn in de TI-Nspire
niet terug te vinden. Het is dan ook niet mogelijk om een letterlijke vertaling
te maken van dit programma naar een programma op de TI-Nspire .
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Opmerking

Random walks worden in de gevorderde kansrekening uitvoerig bestudeert en
leveren onmiddellijke toepassingen in o.m. de financiële sector. Bovenstaande
dronkemanswandeling is analoog aan een spel in een casino waarbij er telkens
een bepaald bedrag winst of verlies gemaakt wordt, of nog aan een beurskoers
waar op het einde van de dag ook verlies of winst wordt gemaakt.

Wiskundig kan men tonen dat in het ééndimensionaal geval de random
walk uiteindelijk terug langs haar vertrekpunt punt zal passeren. Dit heeft
belangrijke gevolgen:

• Een dronkeman die vaaf zijn huis vertrekt, zal uiteindelijk vroeg of laat
toch thuis zal komen.

• Een speler in de casino die start met een bepaald bedrag, zal uiteindelijk
toch op nul komen.

8 Toepassing: tweedimensionale random walk
We zullen ons in deze paragraaf richten op twee dimensionale random walks.
Om dit te illustreren nemen we opnieuw de analogie met een dronkeman. Hij
begint deze keer in het midden van een plein en start een wandeling. Bij elke
stap die hij zet neemt hij willekeurig een kwartdraai naar links of rechts. Het
pad dat hij zo afglegd is een tweedimensionale random walk.

Hoe doe je dit op de TI-84 Plus Color ?

• De random walk begint in het punt (X,Y ) = (0, 0) in de richting
(U, V ) = (1, 0).

• Een for-lus zorgt voor 500 stappen.

• De huidige positie (X,Y ) wordt onthouden in (A,B).
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• Met
�� ��math [prb][rand] wordt er willekeurig een getal tussen 0 en 1

gekozen, indien dit getal kleiner is dan 0, 5 wordt er naar links gedraait,
anders naar rechts. De regel U → T : −V → U : T → V zorgt, mits
een tijdelijke variabele T , voor een draaing naar rechts. We gaan dit
na op het voorbeeld (U, V ) = (0, 1). Na het toepassen van deze regel
is de richtingsvector (−1, 0) geworden, een kwartdraai naar links dus.
Analoog draait de volgende regel naar rechts.

• Aan de hand van de nieuwe richting (U, V ) wordt de nieuwe positie
(X,Y ) bepaald.

• Tenslotte tekent de TI-84 Plus Color het pad van (A,B) naar (X,Y )
en wordt de for-lus gesloten.

Voor je het programma aanroept kan je best de grafisch venster instellen
via

�� ��zoom [ZStandard]. Als je een globaal beeld wil hebben kan je ook�� ��zoom [Zoom Out] gebruiken.

Hoe doe je dit op de TI-Nspire ?

Door de beperkte grafische programmeer-mogelijkheden is het ook in deze
toepassing niet mogelijk om een letterlijke vertaling te maken naar een pro-
gramma op de TI-Nspire .

Opmerking

Ook in het tweedimensionale geval geldt dat een random walk uiteindelijk
terugkomt langs haar vertrekpunt.

In het driedimensionale geval echter, is het niet zeker dat een random
walk terugkomt. Vaak wordt dit vertaald als:

Een mens mag dronken worden, maar een vogel niet.
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