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Instruksies en inligting 

1. Hierdie vraestel bestaan uit drie afdelings: Afdeling A (25 punte), Afdeling B (75 punte) en 

Afdeling C – die geïntegreerde scenario (50 punte).  

2. Beantwoord al die vrae. 

3. Lees die vrae versigtig, en let op na die puntetoekennings. In die algemeen word een punt per 

feit toegeken. ’n Vraag vir TWEE PUNTE sal dus TWEE FEITE vereis, ens.  

4. Nommer die antwoord volgens die nommeringstelsel wat in die vraestel gebruik word.  

5. Laat ’n reël na elke subvraag oop. 

 

 

AFDELING A 

Vraag 1  

Skryf slegs die nommer van die beskrywing in Kolom A neer, en langsaan die korrekte hoofletter 

van Kolom B wat daarby pas, byvoorbeeld 1.11 T. 

Kolom A Kolom B 

1.1 ’n Tegnologie wat gebruik word om jou posisie op die aarde se 

oppervlakte te bepaal 

A. Sitaat / 

Citation 

B. Primêre 

sleutel  

C. Switch 

D. OSS 

E. POS 

F. HDMI 

G. Proxy 

H. Memo 

I. VGA 

J. GPS 

K. OCR 

L. Kliënt 

M. URL 

N. Trojan 

O. Template 

P. ISO 

Q. Worm 

R. Hiperskakel 

S. DSLR 

1.2 ’n Tipe digitale kamera wat vir professionele gebruik ontwerp is 

1.3 ’n Rekenaar wat aan ’n netwerk gekoppel is en wat hulpbronne van 

’n bediener gebruik 

1.4 ’n Datatipe in Access wat gebruik word om jou na ’n webtuiste te 

stuur 

1.5 ’n Soort dataveld in Access wat nie leeg of blanko gelaat kan word 

nie  

1.6 ’n Soort poort wat hoëdefinisievideo en -klank na ’n skerm stuur 

1.7 ’n Soort bediener wat Internettoegang in ’n netwerk beheer en 

monitor 

1.8 ’n Soort programmatuur wat vrylik gebruik, verander en versprei mag 

word 

1.9 ’n Veld of plekhouer wat in ’n dokument by teks gevoeg word om aan 

te dui waar die inligting vandaan 

kom  
1.10 ’n Soort kwaadwillige programmatuur wat aktief word wanneer die 

gebruiker die program oopmaak en laat uitvoer 
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Vraag 2  

Sê of elk van die volgende stellings WAAR of ONWAAR is.  

As jy dink die stelling is ONWAAR, skryf die woord ‘Onwaar’ neer, en langs dit slegs die woord(e) 

wat die onderstreepte woord(e) moet vervang om die stelling WAAR te maak.  

Let wel: Geen punte sal toegeken word as ‘Onwaar’ sonder ’n voorgestelde vervanging gegee 

word nie. 

Voorbeeld 1: ’n Drukker is ’n voorbeeld van ’n afvoertoestel.  

Antwoord: Waar 

Voorbeeld 2: ’n Drukker is ’n voorbeeld van programmatuur. 

Antwoord: Onwaar – apparatuur. 

2.1  Die meeste organisasies wat netwerke en Internettoegang het, het ’n EULA wat riglyne 

oor die regte en verantwoordelikhede van hul gebruikers verduidelik. 

2.2 ’n NIC beskerm jou rekenaar teen ongemagtigde toegang vanaf die Internet. 

2.3 ’n ‘Required’ waarde in Access is ’n waarde wat outomaties aan ’n veld toegeken word 

wanneer ’n nuwe rekord geskep word.  

2.4 Die term metadata verwys na ekstra inligting oor ’n lêer en sy inhoud, en wat as deel van 

die lêer gestoor word. 

2.5 Multifunksie-drukkers kan soliede voorwerpe van ’n digitale model van die item skep deur 

verskillende lae materiaal bo-op mekaar te plaas. 

   

 [5] 

Vraag 3 

Identifiseer die korrekte antwoord vir elke vraag. Skryf slegs die nommer van elke vraag neer, 

met die enkele hoofletter wat die beste antwoord verteenwoordig langsaan, byvoorbeeld 3.11 A. 

3.1 Watter een van die volgende spesifikasies is op monitors EN drukkers van toepassing? 

A. Reaksietyd 

B. Kontrasskaal (‘Contrast ratio’)  

C. Maandelikse werkslading 

D. Resolusie

 (1) 
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3.2 Watter een van die volgende sigbladfunksies kan gebruik word om te bepaal hoeveel 

leerders daar in die uittreksel van hierdie sigblad is? 

  

A. =SUM(B2:B5) 

B. =COUNT(A2:A5) 

C. =COUNTA(B2:B5) 

D. =COUNTIF(B2:B5,">15")

 (1) 

3.3 Watter een van die volgende stappe kom NIE tipies voor wanneer mens ’n ‘wizard’ 

gebruik om ’n program te installeer nie? 

A. Stem in tot ’n lisensie-ooreenkoms 

B. Maak ’n rugsteunkopie (‘backup’) van die installasiemedia 

C. Plaas ’n kortpad (‘shortcut’) op die werkskerm (‘desktop’) 

D. Selekteer die lêergids waarin die program geïnstalleer moet 

word

 (1) 

3.4 Die beeld hieronder word geskandeer om die inligting te kry wat daarin gestoor is. Wat 

word die beeld genoem? 

  

A. QR-kode 

B. RFID-skyfie of -‘tag’ 

C. Strepieskode 

D. SD-

kaart (1) 

3.5 Watter een van die volgende faktore is die ONbelangrikste wanneer die algemene ‘krag’ 

of werkverrigting van ’n rekenaar bepaal word?  

A. Die grootte van die hardeskyf 

B. Die spoed van die SVE (‘CPU’)  

C. Die aantal USB-poorte 

D. Die hoeveelheid 

RAM (1) 

3.6 Watter een van die volgende lêeruitbreidings dui op ’n lêer wat NIE deur ’n program in die 

Microsoft Office kantoorpakket oopgemaak kan word nie?  
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A. .pptx 

B. .accdb 

C. .rtf 

D. .mpeg

 (1) 
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3.7 Watter een van die volgende is NIE ’n Internetkonneksie-tegnologie nie? 

A. iOS 

B. LTE 

C. ADSL  

D. HSDPA

 (1) 

3.8 Watter een van die volgende stellings oor netwerkkabels is ONWAAR? 

A. UTP-kabel is stadiger as optiese veselkabel. 

B. Dit is maklik en goedkoop om optiese veselkabel te installeer.  

C. Die mees algemene kabel wat in LAN’s gebruik word, is UTP. 

D. Optiese veselkabel word hoofsaaklik as ruggraat gebruik om LAN’s te koppel. 

 (1) 

3.9 Watter een van die volgende is NIE ’n toegewyde toestel nie? 

A. GPS 

B. E-leser 

C. ATM 

D. iPad

 (1) 

3.10 Watter een van die volgende verwys na ’n soort tekslêer wat dikwels gebruik word om 

data tussen programme oor te dra?  

A. PDF 

B. HTML 

C. CSV 

D. DOC

 (1) 

 

 [10] 
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AFDELING B 

Vraag 4: Stelseltegnologieë  

4.1 Bestudeer die volgende advertensie vir ’n rekenaar en antwoord die vrae wat volg: 

  

4.1.1 Na watter apparatuurkomponent verwys die spesifikasie ‘Intel Core i3 3.4 

GHz’?

 (1) 

4.1.2 Beskryf kortliks die basiese funksie van ’n moederbord, en verduidelik waarvoor 

die DIMM-gleuwe in ’n moederbord gebruik 

word.

 (2) 

4.1.3 Die groottes van die geheue (4 GB) en die hardeskyf (500 GB) word albei in 

Gigagrepe gemeet. 

 (a) Skryf die grootte van die hardeskyf in Teragrepe 

neer.

 

(1) 

 (b) Verduidelik kortliks hoekom ’n rekenaar baie meer hardeskyfspasie as 

geheue moet 

hê.

 

(2) 

4.1.4 Noem ’n soort optiese medium waarheen hierdie rekenaar kan skryf, behalwe ’n 

DVD-

skyf.

 (1) 

4.1.5 In watter eenheid word die skermgrootte van die monitor gemeet? 

 (1) 

4.1.6 Gee EEN nadeel van koordlose toevoertoestelle (bv. sleutelbord en muis) teenoor 

hul bekabelde weergawes, behalwe vir hul 

prys.

 (1) 

Intel Core i3 3.4 GHz 

Asrock Motherboard 

2 GB Graphics Card 

4 GB DDR RAM 

500 GB Hard Drive 

DVD Super Multi Writer 

18.5" Topview Monitor, 5 ms Response Time 

Wireless Keyboard & Mouse 

Windows 10 

Office 365, 1 TB Cloud Storage 
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4.1.7 Watter afvoertoestel moet by hierdie rekenaar gevoeg word om dit vir 

videokonferensies te kan 

gebruik?

 (1) 

4.1.8 Die kantoorpakket kom met ‘1 TB Cloud Storage’. 

 (a) Gee TWEE voordele van aanlyn 

stoor.

 

(2) 

 (b) Noem EEN voorbeeld van ’n aanlyn stoordiens behalwe Google 

Drive.

 

(1) 

4.1.9 Watter komponent moet opgegradeer word sodat meer programme en data 

gelyktydig gelaai en verwerk kan 

word?

 (1) 

4.2 Adobe Flash player is ’n voorbeeld van ’n ‘plug-in’-program. 

 Wat is die funksie van ’n ‘plug-in’-

program?

 (1) 

 

4.3 Dit is belangrik om te weet wat programmatuur se stelselvereistes is voordat jy dit 

installeer.  

 4.3.1 Gee EEN voorbeeld van ’n tipiese 

apparatuurstelselvereiste.

 (1) 

4.3.2 Verduidelik hoekom die apparatuurvereistes vir die installasie van programmatuur 

minder belangrik is wanneer die programmatuur aanlyn of in die ‘cloud’ gebaseer 

is, bv. Google 

Docs.

 (1) 

4.3.3 Gee TWEE algemene nadele van aanlyn 

programmatuur.

 (2) 

4.4 ’n Programmatuurfout (‘bug’) in ’n program veroorsaak soms dat ’n program ‘vries’, d.w.s. 

lyk asof dit ophou werk. 

4.4.1 Gee EEN algemene manier om van programmatuurfoute ontslae te 

raak.

 (1) 
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4.4.2 Beskryf kortliks EEN korrekte manier om ’n program heeltemal van jou rekenaar te 

verwyder, sonder om na kieslysopsies of muisklikke te verwys. 

 (1) 

4.5 Om die data op sy rekenaar te beskerm, het jou pa ’n UPS aangekoop, en ook ’n rugsteun 

gedoen.  

4.5.1 Waarteen beskerm ’n UPS ’n 

rekenaar?

 (1) 

4.5.2 Gee TWEE wenke vir ’n goeie 

rugsteunbeleid.

 (2) 

  

 [24] 

Vraag 5: Netwerk- en Internettegnologieë  

5.1 Dit is belangrik om ’n Internetkonneksiemetode te gebruik wat by jou behoeftes pas. 

5.1.1 Gee EEN nadeel of beperking van die gebruik van 

ADSL.

 (1) 

5.1.2 Verduidelik kortliks wat ’n ‘hotspot’ is in terme van ’n 

Internetkonneksie.

 (2) 

5.2 Jy kan jou slimfoon as modem gebruik om jou rekenaar aan die Internet te koppel. 

5.2.1 Gee die naam van ’n sellulêre tegnologie wat dit moontlik maak dat ’n slimfoon 

aan die Internet kan 

koppel.

 (1) 

5.2.2 Gee EEN manier hoe ’n slimfoon aan ’n rekenaar kan koppel, behalwe die gebruik 

van ’n 

‘hotspot’.

 (1) 

5.3 Sosiale netwerke soos Facebook en Instagram is baie gewild. 

5.3.1 Verduidelik hoekom dit belangrik is om na die verstekinstellings (‘default settings’) 

te kyk, en hulle indien nodig te verander wanneer jy hierdie netwerke 

gebruik.

 (1) 

5.3.2 Skole blokkeer soms sosiale netwerke om te keer dat leerders se aandag van 

hulle werk afgetrek word. 
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 Gee EEN ander rede waarom skole sosiale netwerke 

blokkeer.

 (1) 
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5.4 RSS-voere word algemeen vir nuus- en ‘blog’-webtuistes gebruik. 

5.4.1 Hoe maak ’n RSS-leserprogram dit makliker om op hoogte te bly met nuus van 

verskeie webtuistes 

af?

 (1) 

5.4.2 Gee EEN nadeel van die gebruik van RSS-voere, behalwe die feit dat nie alle 

webtuistes dit ondersteun nie. 

 (1) 

5.5 Toe iemand probeer het om toegang tot die webtuiste http://www.absa.mobi/ te verkry, het 

die volgende boodskap verskyn: 

‘Unfortunately we cannot detect your device.’ 

5.5.1 Met watter tipes toestelle word ‘mobi’-webtuistes 

geassosieer?

 (1) 

5.5.2 Gee EEN manier waarop mobi-webtuistes probeer om mense se ‘browsing’-

belewenis vir die tipes toestelle waarvoor dit ontwerp was, te 

verbeter.

 (1) 

5.6 Beskryf kortliks wat ‘spyware’ probeer doen as dit eers op ’n rekenaar geïnstalleer 

is. (2) 

5.7 Gee EEN algemene ‘search’-tegniek wat gebruik kan word om ’n spesifieke 

e-posboodskap tussen ’n groot aantal ander e-posboodskappe te soek. 

 (1) 

5.8 Die volgende is ’n voorbeeld van ’n CAPTCHA: 

 

 Wat is die doel van CAPTCHA-tegnologie? 

 (1) 

5.9 Gee TWEE nadele of beperkings van ’n ‘blog’ om inligting en idees te deel. 

 (2) 

 

 

[17] 

Vraag 6: Inligtingsbestuur 
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6.1 Kyk na die volgende taakdefinisie en beantwoord die vrae wat volg: 

  

 

6.1.1 Stel ’n geskikte geslote vraag voor wat gevra kan word om inligting te kry om die 

taak te 

voltooi.

 (1) 

6.1.2 Stel ’n geskikte oop vraag voor wat gevra kan word om die taak te 

voltooi.

 (1) 

6.2 Aanlyn opnames word dikwels gebruik om inligting van mense te verkry. 

6.2.1 Verduidelik die verskil tussen ’n teikengroep en ’n steekproefgroep wanneer jy ’n 

opname 

doen.

 (2) 

6.2.2 Gee EEN voordeel daarvan om ’n meningsopname aanlyn te doen, eerder as om 

mense een-een te nader. Moenie die spoed of gemak waarmee data verkry kan 

word, by jou antwoord insluit 

nie.

 (1) 

6.3 Gee ’n voordeel van die gebruik van ’n invoer/uitvoerstelsel (‘import / export’) om data van 

een toepassing na ’n ander oor te dra, eerder as om dit bloot te kopieer en te plak. 

 (1) 

6.4 Access word gebruik om data mee te bestuur. 

6.4.1 Verduidelik kortliks wat die term ‘append’ beteken, in terme van die invoer 

(‘import’) van rekords in ’n Access-

databasis.

 (1) 

6.4.2 Gee EEN hulpmiddel wat Access bied, wat jou in staat stel om net sekere rekords 

uit ’n tabel te 

onttrek.

 (1) 

6.5 Wat is 

plagiaat?

 (1) 

6.6 Waarvoor word die tesourus van ’n woordverwerker gebruik? 

 (1) 

 

[10] 

Die skool wil ekstra klasse aanbied vir leerders wat met 

wiskunde sukkel. 
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Vraag 7: Sosiale Implikasies  

7.1 Gee die algemene term wat gebruik word om die situasie te beskryf waar ons so baie 

inligting beskikbaar het dat dit moeilik word om al die data in te neem en te 

verwerk. (1) 

7.2 Rekenaarmisdadigers gebruik dikwels sosiale manipulasietegnieke (‘social engineering’) 

om verby sekuriteitstelsels te kom. 

7.2.1 Verduidelik wat sosiale manipulasie in hierdie konteks 

beteken.

 (1) 

7.2.2 Gee die alledaagse naam vir die sosiale manipulasietegniek wat e-pos gebruik om 

sy doel te 

bereik.

 (1) 

7.3 Verduidelik hoekom die skep van ’n kontakgroep in jou e-posprogram jou kan help om 

meer doeltreffend te 

werk. (1) 

7.4 Die ‘Print’-opdrag in ’n program soos Word het verskillende drukopsies.  

 Gee TWEE drukopsies wat gebruik kan word om papier te 

bespaar. (2) 

7.5 ’n Vriendin kla dat sy geboelie word deur iemand met wie sy in ’n kletskamer kontak 

gemaak het.  

7.5.1 Wat is ’n kletskamer (‘chat 

room’)?

 (1) 

7.5.2 Gee EEN manier waarop jy kan probeer verhoed dat jy die slagoffer van ’n 

kuberboelie word. 

 (1) 

7.6 Verduidelik kortliks waarom toenemende gebruik van die Internet ’n negatiewe effek op 

sekere besighede gehad het. Jy mag ’n voorbeeld gebruik om jou antwoord te 

illustreer.

 (1) 

 

 [9] 
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Vraag 8: Oplossingsontwikkeling 

8.1 Die File – Save As-opdrag in Word laat mens toe om ’n dokument se lêertipe te verander.  

 8.1.1 Verduidelik waarom dit soms nodig is om ’n dokument se lêertipe te 

verander.

 (1) 

8.1.2 Gee EEN voordeel om ’n Word-dokument in ’n PDF-formaat te 

stoor.

 (1) 

8.2 Noem ’n sigbladfunksie of ’n operator wat gebruik kan word om die waarde van 25 te 

bereken. 

 (1) 

8.3 Die volgende skermkopie wys die twee tipes hulp wat in Word beskikbaar is (‘Word Help 

from your computer’ is tans gekies): 

Gee TWEE redes waarom dit moontlik beter is om die opsie ‘Word Help from Office.com’ 

te 

kies. 

 (2) 

8.4 Die huts (‘hash’)-simbool ( ##### ) verskyn somtyds in ’n sel in ’n sigblad. 

 Verduidelik hoe om die probleem reg te 

stel. (1) 

8.5 Veronderstel jy word die volgende in ’n sigblad gegee: 

  

 Beskryf kortliks hoe mens die sigblad kan voltooi sodat dit soos hieronder sal lyk, sonder 

om enige inhoud in selle in te tik: 

  

 Let wel: Dit is nie nodig om die spesifieke muisklikke wat benodig word te gee 

nie. (2) 

8.6 Wat sal die sigbladfunksie/formule  =RAND()*5  oplewer, d.i. wat sal die antwoord wees? 

 (2) 
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8.7 Dit is belangrik dat data in ’n databasis geldig sowel as korrek sal wees. 

8.7.1 Gee TWEE hulpmiddele wat in die ontwerp van ’n databasis gebruik kan word om 

te verseker dat die data wat ingevoer word geldig 

is.

 (2) 

8.7.2 Verduidelik kortliks hoe dit moontlik kan wees dat data in ’n databasis geldig maar 

nog steeds verkeerd kan wees. Jy mag ’n voorbeeld gebruik om jou antwoord te 

illustreer.

 (2) 

8.8 Gee EEN voordeel daarvan om ’n vorm (‘Form’) eerder as ’n tabel (‘Table’) te gebruik om 

data in ’n Access-databasies in te 

tik. (1) 

 

 [15] 

AFDELING C   

Leerders van Graad 10 tot 12 kan ná skool in die senior rekenaarsentrum navorsing oor 

skoolprojekte doen en meer van rekenaars leer. Daar is een bediener, 30 rekenaars wat in ’n 

netwerk gekoppel is, ’n ou dotmatriks-drukker en ’n tafelbladskandeerder (‘flatbed scanner’). 

Vraag 9: Geïntegreerde Scenario   

9.1 Die leerders probeer altyd om by die rekenaars met die beste werkverrigting plek te kry. 

9.1.1 Noem TWEE apparatuur-items wat in die algemeen ’n groot invloed op ’n rekenaar 

se werkverrigting 

het.

 (2) 

9.1.2 Verduidelik hoekom die rekenaars wat die leerders gebruik nie so kragtig soos die 

bediener hoef te wees 

nie.

 (1) 

9.2 Een leerder sê dat sy nie ’n rekenaar nodig het nie omdat sy reeds ’n slimfoon met 

Android 5.1 Lollipop het. 

9.2.1 Watter soort stelselprogrammatuur is Android 5.1 

Lollipop?

 (1) 

9.2.2  Noem EEN eienskap of funksie wat mens gewoonlik op ’n slimfoon sal kry maar 

nie op ’n tafelbladrekenaar nie, behalwe die vermoë om te kan 

bel.

 (1) 

9.2.3 Gee die term wat die samevoeging of kombinasie van verskillende tegnologieë in 

’n enkele, meerdoelige toestel soos ’n slimfoon 
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beskryf.

 (1) 

9.3 Leerders gebruik die skandeerder om hardekopieë na digitale formaat om te skakel. 

9.3.1 Noem EEN programmatuurinstelling wat mens gewoonlik gebruik om die kwaliteit 

van ’n geskandeerde beeld te 

verander.

 (1) 

9.3.2 Verduidelik hoekom die gebruik van OCR-programmatuur (met skandeerders) baie 

tyd kan 

spaar.

 (2) 

9.4 Party ouer skerms se beeld is nie so goed nie. 

9.4.1 Watter spesifikasie van ’n skerm dui die verhouding tussen die breedte en hoogte 

van ’n skerm 

aan?

 (1) 

9.4.2 Gee die spesifikasie van ’n skerm wat beskryf hoe vinnig sy beeldpunte (‘pixels’) 

hernu en gee die eenheid waarin dit gewoonlik gemeet 

word.

 (2) 

9.5 Die RTT-onderwyseres tik nooit ’n wagwoord in om aan te teken nie (in te ‘log’ nie) – sy 

druk net haar duim op ’n soort raakbladknoppie op haar skootrekenaar.  

9.5.1 Noem die soort toevoermetode wat hierbo beskryf 

word.

 (1) 

9.5.2 Gee EEN voordeel van hierdie soort intekenmetode (‘log in’) bo die gebruik van 

meer tradisionele metodes soos die intik van ’n 

wagwoord.

 (1) 
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9.6 Die skool wil óf ’n dataprojektor óf ’n interaktiewe witbord vir die sentrum aankoop. 

 Gee TWEE voordele van ’n interaktiewe witbord bo ’n dataprojektor, behalwe 

koste. (2) 

9.7 Bestudeer die volgende spesifikasies vir ’n nuwe drukker en beantwoord die vrae wat volg: 

 

9.7.1 Sal hierdie drukker in staat wees om kleur-fotostate te maak? 

 Motiveer jou antwoord 

deeglik.

 (2) 

9.7.2 Watter aspek van die drukker word beskryf deur die spesifikasie 4800 

dpi?

 (1) 

9.7.3 Wat is die voordeel van ’n drukker met ’n 802.11b/g/n-

spesifikasie?

 (1) 

9.7.4 Gee die eenheid waarin die spoed van hierdie drukker gemeet 

word.

 (1) 

9.7.5 Wat is die voordeel van ’n drukker wat Eco Mode as ’n eienskap 

het?

 (1) 

9.7.6 Drywerprogramme (‘drivers’) is ingesluit op die CD wat saam met die drukker 

voorsien word. 

 Verduidelik kortliks die funksie van 

drywerprogramme.

 (1) 

9.8 Die onderwyser verkies om eerder ’n eksterne hardeskyf vir rugsteun te gebruik, as DVD’s. 

9.8.1 Gee TWEE voordele van die gebruik van ’n eksterne hardeskyf vir rugsteun bo 

optiese media soos 

DVD’s.

 (2) 

9.8.2 Verduidelik kortliks waarom ’n 2.5" eksterne hardeskyf makliker is om te gebruik 

as ’n 3.5"-hardeskyf, behalwe dat dit fisies kleiner is.  

 (1) 

Mono Laser 4 in 1 

Up to 4800 dpi 

802.11b/g/n 

Ethernet 

Hi-Speed USB 2.0 

20 ppm 

Eco Mode 
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9.9 Die stoorspasie op een van die rekenaars is besig om op te raak. Iemand het voorgestel 

dat die hardeskyf gedefragmenteer of geformateer moet word. 

9.9.1 Defragmentering van die hardeskyf sal nie meer spasie beskikbaar stel nie. 

 Verduidelik kortliks wat tydens defragmentering met die lêers op die hardeskyf 

gebeur.

 (1) 

9.9.2 Formatering van die hardeskyf sal beslis baie spasie beskikbaar stel. Hoekom is 

dit oor die algemeen ’n slegte manier om meer spasie op die hardeskyf te 

kry?

 (1) 

9.9.3 Noem ’n nutsprogram van Windows wat gebruik kan word om meer spasie op ’n 

hardeskyf beskikbaar te 

stel.

 (1) 
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9.10 Sommige van die rekenaars kan nie Word-dokumente met ’n .docx-lêeruitbreiding 

oopmaak nie, selfs al is Microsoft Office op al die rekenaars geïnstalleer. 

9.10.1 Gee die mees waarskynlike rede hoekom die rekenaars nie hierdie dokumente 

kan oopmaak nie. (Aanvaar dat die dokumente nie beskadig of korrup is 

nie).

 

(1) 

9.10.2 Verduidelik kortliks hoe uitvoer (‘exporting’) sou help om die probleem op te 

los.

 

(1) 

9.10.3 Noem TWEE probleme wat mag ontstaan wanneer aanlyn programmatuur in die 

plek van Microsoft Office gebruik word. 

 

(2) 

9.11 Een van die leerders het swak sig, en ’n ander kan nie die muis gemaklik met sy vingers 

beheer nie. 

9.11.1 Watter ander apparatuur-item wat gewoonlik nie by PC’s ingesluit is nie, sou 

nodig wees om ’n ‘Text to speech’-nutsprogram (‘utility’) te 

gebruik?

 

(1) 

9.11.2 Noem EEN ander eienskap van die bedryfstelsel (behalwe ’n ‘Text to speech’-

nutsprogram) wat leerders wat nie goed kan sien nie, sou kon help om ’n 

rekenaar beter te gebruik. 

 

(1) 

9.11.3 Noem EEN soort wysertoestel wat gebruik kan word deur mense wat moeilik hul 

vingers 

gebruik.

 

(1) 

9.12 ’n Tikprogram het presies ’n maand nadat dit geïnstalleer is, opgehou werk. 

9.12.1 Gee EEN rede hoekom die program moontlik ophou werk het. (Jy kan aanvaar 

dat daar nie fout met die programmatuur is nie.) 

 

(1) 

9.12.2 ’n Ander tikprogram is onder ’n terreinlisensie op al die rekenaars geïnstalleer.  

 Mag ’n leerder die terreinlisensie gebruik om hierdie program ook tuis te 

installeer? Verduidelik jou antwoord. 

 

(1) 
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9.13 ’n Opvoedkundige program wat in die sentrum gebruik word, is by die aanlyn winkel 

Amazon.com gekoop. 

9.13.1 Gee EEN voordeel en EEN nadeel van aanlyn inkopies doen. 

 Dui spesifiek in jou antwoord aan watter een die voordeel en watter een die 

nadeel 

is.

 

(2) 

9.13.2 ’n Produksleutel (‘product key’) moet tydens installasie van die program 

ingesleutel word. 

 Verduidelik kortliks hoe die gebruik van ’n produksleutel die diefstal van 

programmatuur kan help 

voorkom.

 

(1) 
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9.14 Dit is belangrik dat leerders moet weet van basiese sekuriteitsmaatreëls om data op ’n 

rekenaar te beskerm. 

9.14.1 Hoe kan die gebruik van ’n lêer-eienskap (‘file attribute’) sorg dat ’n lêer nie in 

Windows Explorer gesien kan word 

nie?

 

(1) 

9.14.2 Die gebruik van ‘sterk’ wagwoorde is ’n belangrike deel van rekenaarsekuriteit. 

 Gee EEN rede hoekom die volgende nie as ’n ‘sterk’ wagwoord gesien kan word 

nie:   

jOhN 

 (1) 

9.14.3 Gee EEN wenk vir die korrekte gebruik van wagwoorde, behalwe die kies van 

‘sterk’ 

wagwoorde.

 

(1) 

9.15 Daar lê ’n klomp kabels deurmekaar om die bediener. Een van die leerders stel voor dat 

die huidige kabel-LAN verander word in ’n WLAN (‘wireless’/koordlose LAN). 

 Gee TWEE nadele van ’n koordlose LAN in vergelyking met ’n LAN wat kabels 

gebruik.

 (2) 

9.16 ’n ‘Skype’-sessie is met ’n buurskool gehou om die gebruik van VoIP- programmatuur te 

demonstreer. 

9.16.1 Waarvoor word VoIP-programmatuur 

gebruik?

 

(1) 

9.16.2 Gee EEN voordeel van die gebruik van VoIP-programmatuur, behalwe jou 

antwoord op vraag 9.16.1 

hierbo.

 

(1) 

9.17 ’n Reünie word vir oud-RTT-leerders beplan, en uitnodigings moet uitgestuur word. 

 Gee EEN voordeel en EEN nadeel van die gebruik van die skool se amptelike Facebook-

blad, eerder as e-posboodskappe, om die uitnodigings uit te stuur. 

 Dui duidelik aan watter een die voordeel en watter een die nadeel in jou antwoord 

is. (2) 

 [50] 

 

 TOTAAL: 150 
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