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INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit AFDELING A en AFDELING B.

2. Beantwoord AL die vrae.

3. Begin elke vraag op 'n NUWE bladsy.

4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie
vraestel gebruik is.

5. Neem kennis dat die vrae in AFDELING B op 'n scenario wat aan die begin
van AFDELING B geskets word, gebaseer is.
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AFDELING A

VRAAG 1

1.1 Kies 'n item uit KOLOM B om by 'n beskrywing in KOLOM A te pas.  Skryf
slegs die letter (A - N) langs die vraagnommer (1.1.1 - 1.1.10) in die antwoor-
deboek neer.

KOLOM A KOLOM B

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

'n Lêeruitbreiding van 'n grafikalêer

'n Voorbeeld van vlugtige geheue

Die primêre metod eof protokol wat gebruik
word om webblaaie op die Wêreldwye Web
(World Wide Web) oor te dra

Die eenheid wat met die stoorkapasiteit van
'n stiffie geassosieer word

Die geheue wat sy inhoud behou, selfs al is
die krag afgeskakel

Die spesifikasie wat met 'n laserdrukker
geassosieer word

'n Optiese stoormedium

Die lêeruitbreiding wat met digitale musiek
geassosieer word

Die eenheid wat met die stoorkapasiteit van
'n hardeskyf geassosieer word

'n Spesifikasie wat tipies met 'n verwerker
geassosieer word

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

AVI

DVD

GB

GHz

GIF

HTTP

IDV (ISP)

MB

MP3

OCR

PPM

LSG (RAM)

LAG (ROM)

URL

(10 x 1) (10)
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1.2 Verskeie moontlike opsies word as antwoorde vir die volgende vrae verskaf.
Skryf slegs die letter (A - D) langs die vraagnommer (1.2.1 - 1.2.5) in die ant-
woordeboek neer.

1.2.1 Rangskik die volgende rekenaartoestelle in DALENDE volgorde
van hulle verwerkingsvermoë (van die kragtigste tot die mins krag-
tige):

A
B
C
D

Hoofraam, persoonlike rekenaar, lêerbediener, PDA
Lêerbediener, persoonlike rekenaar, hoofraam, PDA
PDA, persoonlike rekenaar, lêerbediener, hoofraam
Hoofraam, lêerbediener, persoonlike rekenaar, PDA   (1)

1.2.2 Watter EEN van die volgende is NIE 'n voorbeeld van 'n appara-
tuurtoestel nie?

A
B
C
D

Skandeerder (Scanner)
Modem
Soekenjin (Search Engine)
Geheueskyf (Flash disk)   (1)

1.2.3 Watter EEN van die volgende stellings rakende sekondêre geheue
of stoor is WAAR?

A
B
C

D

Sekondêre geheue is vlugtig
Alle sekondêre geheue stoor data elektronies
Die tipiese toegangstyd tot sekondêre geheue is stadiger as
die van LSG (RAM)
Sekondêre geheue is duurder as primêre geheue in terme
van eenheidskoste   (1)

1.2.4 Watter EEN van die volgende stellings rakende Internet is WAAR?

A

B
C

D

Die wêreld wye web (world wide web) is 'n ander term vir die
internet
'n Unieke adres op die internet is bekend as 'n URL
Die boonste vlak domeinnaam .MIL, verwys gewoonlik na 'n
nie-winsgewende organisasie
Toegang tot alle webtuistes op die internet en hulle inhoud is
gratis   (1)

1.2.5 Een van die algemeenste gesondheidsrisiko's wat met die lang-
durige gebruik van 'n rekenaar geassosieer word, is RSI.  Watter
van die volgende is die beste manier om RSI te vermy?

A
B

C
D

Maak seker dat jou monitor op die regte hoogte is
Maak seker dat jou rekenaar in 'n goed beligte area geplaas
is wat sal verhoed dat sonlig daarop skyn
Kontroleer altyd dat die vertrek goed geventileer is
Maak seker dat jy met jou gewrigte op dieselfde vlak as die
sleutelbord werk   (1)

TOTAAL AFDELING A:   15



Rekenaar-Toegepaste Tegnologie/V2 (Teorie) DoE/Model
NSS

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

5

AFDELING B

Scenario:

Jou pa het vir 20 jaar as 'n drukker by die plaaslike koerant gewerk.  Die koerant het
egter nou hul werkswyses gerekenariseer en jou pa is oorbodig verklaar en is 'n skei-
dingspakket aangebied.  Hy voel dat hy nie op sy ouderdom 'n nuwe werk sal kry nie
en het daarom besluit om sy eie besigheid te begin en hom as 'n eiendomsagent te
kwalifiseer.  Hy wil 'n tuiskantoor oprig, sodat hy vanaf die huis kan werk.  Hy sal sy
skeidingspakket moet gebruik om die nodige kantoortoerusting aan te koop.  Sy on-
middellike behoeftes is:

• Om 'n rekenaar aan te koop en rekenaargeletterd te word
• Om in staat te wees om dokumente te kopieer en te faks
• Om 'n eenvoudige elektroniese boekhoustelsel op die been te bring
• Om in staat te wees om sy eie besigheidskaartjies, briefhoofde, strooibiljette vir be-

marking en enige ander relevante besigheidsdokumentasie self te kan maak

Hy het al die advertensies van rekenaars waaro hy sy hand kon lê bestudeer en het sy
keuse tot die volgende twee rekenaars beperk:

Rekenaar A
Rekenaar B

Intel Pentium 4  2.8 GHz
180 GB HDD
128 MB RAM
21” SVGA kleurmonitor
DVD/CD-writer combo-aandrywer
MS Windows XP Home
Optical muis
Free Zeon ink-jet drukker
Ergonomies ontwerpte QWERTY sleutelbord
Gratis digitale kamera
AMD 3.02 GHz
80 GB HDD
1 GB RAM
17” SVGA kleurmonitor
CD writer
MS-Office 2003
Infra-rooi muis
56 K faksmodem
Bluetooth sleutelbord
Free 512 MB flash disk

Hy sal baie swaar op jou advies moet leun, aangesien sy rekenaarkennis op die oom-
blik maar swak is en hy nie 'n fout kan maak met so baie op die spel ten opsigte van
hierdie nuwe besigheidsprojek nie.
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VRAAG 2

2.1

2.2

2.3

2.4

Jou pa is bekommerd dat die spesifikasie vir die monitor van rekenaar B
minderwaardig is aan die een van rekenaar A.

Verduidelik vir jou pa wat hier-die spesifikasie is en hoe dit hom mag
beïnvloed.

Watter noodsaaklike programmatuur moet aangekoop word indien rekenaar B
aangekoop word?

Sal die feit dat die een rekenaar baie meer RAM as die ander rekenaar het,
die spoed van die rekenaar beïnvloed?  Verduidelik jou antwoord kortliks.

Die advertensie vir rekenaar B verwys na 'n 56 K-modem.

  (2)

  (1)

  (2)

2.4.1

2.4.2

Verduidelik kortliks hoekom en waar 'n mens 'n modem sal moet
gebruik.

Verduidelik wat 56 K beteken.

  (2)

  (1)

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Jou pa moet 'n drukker koop.

Noem TWEE faktore of spesifikasies (behalwe die koste) wat hy in ag moet
nee wanneer hy besluit watter tipe drukker om te koop.

Gee DRIE algemene tipes (NIE die handelsname van die programme nie)
toepassings wat mens in so 'n pakket soos MS-Office sal kry.

MS-Office '97 is op die rekenaar by die huis geïnstalleer.  Sal dit moontlik
wees om lêers tussen die rekenaar by die huis en die nuwe rekenaar waarop
MS-Office 2003 geïnstalleer is, uit te ruil?  Verduidelik jou antwoord kortliks.

'n Belangrike lêer wat die kontakinligting van kliënte bevat, is per ongeluk uit-
gevee.

Is daar enige manier waarop hierdie lêr herwin kan word?  Verduidelik jou
antwoord kortliks.

Daar moet besluit word of daar met kliënte via e-pos of met behulp van fakse
gekommunikeer sal word.

Gee VIER redes waarom dit verkiesliker is om e-pos as 'n kommunikasiemid-
del te gebruik.

Jou pa wil weet hoeveel ander eiendomsagente huidiglik in dieselfde area as
hy werk.  Hy tik die soekfrase estate agents in 'n soekenjin, en ontvang  
129 miljoen raakskote.

Gee TWEE strategieë wat jou pa kan toepas om sy soektog meer effektief te
maak en sodoende die aantal raakskote wat hy sal ontvang, te verminder.

  (2)

  (3)

  (2)

  (2)

  (4)

  (2)
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2.11 Nie alle webuistes is eg en betroubaar nie en verskaf akkurate inligting nie.
Gee DRIE kriteria of metodes wat jy kan gebruik om die egtheid en betrou-
baarheid van 'n webtuiste te beoordeel.

  (3)
[26]

VRAAG 3

Beskou die volgende skermkopie en beantwoord die daaropvolgende vrae.

3.1 'n Vriend wat 'n grafiese kunstenaar is, het die ontwerp van 'n logo vir jou pa
se besigheid geskandeer en dit as 'n bitmap-lêer onder die naam photo.bmp
gestoor.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Watter tipe program moet hy gebruik om hierdie lêer te open?

Sal hy hierdie lêer op 'n stiffie kan stoor of op 'n 512 MB flash disk
wat hy ontvang het toe hy die rekenaar gekoop het?

Verduidelik jou antwoord kortliks deur na albei die toestelle te ver-
wys.

Jou pa wil hierdie lêer as 'n aanhangsel na die drukkers stuur,
maar dit neem baie lank om te versend.

Noem TWEE maniere hoe hy die versendingsproses via e-pos kan
versnel, sonder om enige apparatuur-veranderinge aan te bring.

  (1)

  (2)

  (2)

3.2 Jou pa sê dat hy gehoor het dat dit handig is om kortpadsleutels na lêers te
skep.

Verduidelik wat kortpadsleutels is en hoekom dit handig kan wees.   (2)
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3.3

3.4

3.5

3.6

Op 'n dag toe jou pa sy woordverwerkingsprogram toemaak, word hy met die
volgende boodskap gekonfronteer:

A large amount of information is stored on the clipboard.  Do you want to save
it for later use?

Verduidelik kortliks wat die knipbord is en waarom hierdie boodskap verskyn
het.

Jou pa het 'n inkomste- en uitgawestaat opgestel deur van tabelle in 'n woord-
verwerkingsdokument gebruik te maak.

Gee DRIE redes waarom hy eerder 'n sigblad vir hierdie doel moes gebruik
het.

Sedert jou pa se uitdiensstelling, is jou ma van mening dat tegnologie te
vinnig ontwikkel het en dat dit veroorsaak dat mense hul werk verloor.

Debatteer die rol van tegnologie deur 'n teenargument vir haar standpunt te
voorsien.  Gee DRIE goed-gefundeerde, toepaslike kommentaarstellings in
jou antwoord.

Die drukker in die kantoor het opgehou werk.  Jou ma is oortuig dat 'n virus
die drukker beskadig het.

  (2)

  (3)

  (3)

3.6.1

3.6.2

Verduidelik wat 'n virus is en hoe dit funksioneer.

Dink jy dit is moontlik dat dit 'n virus kan wees?  Motiveer jou ant-
woord kortliks.

  (3)

  (2)

3.7 Gee TWEE gebruike van rekenaartegnologie in elk van die volgende sektore
(jy mag NIE enige toepassingsprogramme in jou antwoord spesifiseer nie).

3.7.1

3.7.2

Onderwys

Mediese veld

  (2)

  (2)
[24]

VRAAG 4

4.1 Jou pa het van LAG (ROM) gehoor, maar het opgemerk dat dit nie in enige
van die advertensies gelys is nie.

4.1.1

4.1.2

Wat is die hoofverskil tussen LSG ('RAM') en LAG ('ROM')?

Waarom moet 'n rekenaar LAG (ROM) hê?

  (1)

  (1)
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4.2 Nie een van die advertensies in die scenario verwys na 'n stiffie-aandrywer
nie.

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Gee TWEE redes hoekom die gewildheid van stiffies afgeneem
het.

Hoeveel stiffies se inhoud kan naastenby op 'n 512 MB flash drive
pas?

Toon ALLE berekeninge.

Baie flash drives word in 'n USB-poort gekoppel.

Noem TWEE voor-dele van 'n USB-poort.

Noem EEN ander toestel wat tipies aan 'n USB-poort sal koppel.

  (2)

  (2)

  (2)

  (1)

4.3 4.3.1

4.3.2

Oor die algemeen, wat is die DRIE belangrikste apparatuurkompo-
nente om na te kyk in die advertensie van 'n rekenaar?

Beskryf kortliks die funksie van elk van die drie apparatuurkompo-
nente waarna jy in jou antwoord in VRAAG 4.3.1 verwys het.

  (3)

  (3)

4.4

4.5

Rekenaar B sluit 'n gratis digitale kamera in, maar jou pa besit reeeds 'n ge-
sofisitkeerde konvensionele (nie-digitale) kamera.

Gee TWEE voordele van 'n digitale kamere wanneer dit met 'n konvensionele
kamera vergelyk word.

Rekenaar A verwys na 'n ergonomies-ontwerpte QWERTY sleutelbord en
rekenaar B verwys na 'n Bluetooth-sleutelbord.

  (2)

4.5.1

4.5.2

Verduidelik die betekenis van die term QWERTY en Bluetooth in
terme van die sleutelspesifikasies van 'n sleutelbord.

Verduidelik kortliks wat ergonomies-ontwerpte beteken deur na
een tipiese eienskap van 'n ergonomies-ontwerpte sleutelbord te
verwys.

  (2)

  (2)

4.6 Die advertensies verwys na 'n optiese en 'n infra-rooi muis.

4.6.1

4.6.2

Is beide voorbeelde van koordlose muise?  Verduidelik jou ant-
woord kortliks.

Gee TWEE voordele van 'n optiese muis wanneer dit met 'n
normale meganiese muis vergelyk word.

  (2)

  (2)

4.7 Hoekom word die kapasiteit van die hardeskyf in die advertensie gelys, maar
nie die kapasiteit van die CD of DVD-aandrywers nie?   (2)

[27]
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VRAAG 5

Jou pa wil 'n rekenkundige pakket koop om die rekeninge van die besigheid mee te
doen.  Hy moet die minimum en die voorgestelde apparatuur- en programmatuurver-
eistes van die pakket in ag neem voordat hy enige aankope doen.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Noem EEN gewilde boekhoupakket.

Gee TWEE tipiese apparatuurvereistes.

Gee EEN tipiese programmatuurvereistes.

Wat is die verskil tussen minimum en voorgestelde vereistes?

Wanneer jou pa probeer om die program te installeer, word hy vir 'n custom of
full-installasie gevra.

Verduidelik die verskil tussen hierdie TWEE opsies.

  (1)

  (2)

  (1)

  (2)

  (2)
  [8]

TOTAAL AFDELING B:

GROOT TOTAL:

 85

100


