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REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE 

 

GRAAD  11              EKSAMEN 

NOVEMBER 2017 

 VRAESTEL 2 

PUNTE:        150        TYD:   3  HOURS 

MEMORANDUM 

 

 

AFDELING A 

VRAAG 1 
1.1 J ü 
1.2 B ü 
1.3 K ü   
1.4 F ü 
1.5 R ü 

1.6 P ü 
1.7 O ü 
1.8 G ü 
1.9 C ü 
1.10 D ü

 
(10) 

VRAAG 2 
2.1 D ü  
2.2 B  ü  
2.3 C  ü  
2.4 A ü  
2.5 C  ü  
 
2.6 D ü   

2.7 A ü   
2.8 B ü  
2.9 B ü 
2.10 D ü
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(10) 
VRAAG 3 

3.1 VALS      F5 ü 
3.2 WAAR  ü 

3.3 VALS      Kuber-afloerderyü 

3.4 WAAR ü 

3.5 VALS        draadloos ü  
 (5) 

AFDELING A:  [25] 
  



3 
 

AFDELING B 

VRAAG 4: STELSELTEGNOLOGIEë 

 4.1.1 ’n Programmatuurfout ('bug') is ’n fout binne ’n 
program ü ’n 'patch' is ’n programmatuur opdatering 
om ’n spesifieke programmatuurfout ('bug') reg te 
maak.ü (2) 

 4.1.2 • Teks na spraak (Narrator)  
• Skermvergroter  
• Spraakherkenning  
• Aanskerm-sleutelborde 
• Vergroot muismerker 
• Verhoog kontraste op skerm 
• Vertoon visuele notas wanneer rekenaar 

gewoonlik 'n geluid sou maak'  ens.   
   PP(Enige 2)  (2) 

 4.4.1 Drywer is ‘n program ü of sagteware  (1) 

 4.4.2 Laat die bedryfstelsel toe om met die toestel te 
kommunikeer. P (1) 

 4.4.3 Die drywerprogram vir spesifieke toestelle is 
vooropgelaai P op die rekenaar as deel van die 
bedryfstelsel en is outomaties geinstalleer P wanneer (2) 
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die toestel aangeheg word. 

 4.3.1 Primêre geheue is waar die rekenaar alle programme / 
instruksie en data hou ü waarmee dit besig is ü (2) 

 4.3.2 Primêre geheue is slegs tydelik, terwyl sekondêre 
geheue permanent is ü dus meer spasie is nodig ü (2) 

 4.3.3 As die rekenaars gesteel word of die gebou afgebrand 
word is ’n kopie beskikbaar op ’n ander plek. P (1) 

 4.4.1 Die weerkaatsing vanaf die oppervlakte sal die optiese 
muis amper onbruikbaar maak. P 
Gebruik ŉ muismatjie of enige ander oppervlakte wat 
nie die lig sal reflekteer nie. P (2) 

 4.4.2 • Gebruik apparate soos kabelslotte om te verhoed 
dat iemand die kabel uit ŉ rekenaar kan trek.  

• Ketting toerusting aan ŉ onbeweegbare 
voorwerp, soos ŉ ring aan die muur, vas.  

• Sluit die stelseleenhede van tafelrekenaars of 
bedieners in kabinette toe. Installeer sensors wat 
beweging kan bespeur en koppel dit aan ŉ alarm.  

PP(Enige 2) (2) 

4.5.1 
 

Reboot – om rekenaar aft e skakel en weer aan te skakel 
 

(1) 
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4.5.2 
 
4.5.3 
 
 
4.5.4 

GPS 
 
Accellerometer – om slimfoon se display te verander 
afhangende van die rigting waarin dit vasghou word 
 
Kovergensie – veeldoelige toestel 

(1) 
 

(1) 
 
 

(2) 

 4.6.1 • Probeer om teen ŉ laer spoed te skryf.  
• Verseker dat daar genoeg bergingspasie op die 

hardeskyf is om ŉ beeld vir die optiese skyf te 
skep.  

• Probeer om nie die rekenaar vir ander take te 
gebruik terwyl die skyf skryf nie.   

LET WEL:  Moenie ’n antwoord aanvaar wat met die 
gebruik van ’n afsonderlike aandrywer of skyf verband 

hou nie. (2) 

 4.6.2 • Gebruik UPS.  
• Voorkom water beskadiging en moenie vloeistof 

op toerusting mors nie.  
• Waak teen oorverhitting./Verseker verkoeling  
• Moenie verkeerde konneksiepunte in die 

verkeerde gleuwe forseer nie. Bewaar in veilige 
plekke sodat toerusting nie afgestamp word of 
laat val word nie.   

PP(Enige 2) (1) 
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 [25] 
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VRAAG 5: INTERNET EN NETWERKTEGNOLOGIEË 

 5.1.1 ’n Rekenaarvirus is programmatuur wat geskryf is om 
die normale funksionering van ’n rekenaar te ontwrig 
ü en is gelaai sonder die eienaar se kennis ü (2) 

 5.1.2 Wanneer nuwe virusse daagliks uitkom ü moet nuwe 
definisies gereeld opdateer word.ü  (2) 

 5.1.3 McAfee, AVG, Kaspersky, Norton, Bit, Defender, ens.
  (Enige 1) 
ü (1) 

 5.2.1 ŉ Lêerbediener word gebruik om al die gebruikers se 
lêers te stoor, in plaas daarvan dat gebruikers hul werk 
op hul rekenaars se hardeskywe stoor. P  
Proxy-bedieners laat gebruikers toe om aan die 
Internet te koppel en sodoende kan sekuriteitsbeheer 
vir virusse by ŉ sentrale punt gedoen word. P (2) 

 5.2.2 Mobiliteit P 
OF  
Makliker om op te stel veral in plekke waar dit moeilik 
is om kabels te lê.                                                                                                     
P (Enige 1) (1) 

 5.2.3 • WiFi-reikwydte is beperk.  (2) 
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• Geboue/obstruksies mag ŉ verspreide uitleg 
vereis.  

• Meervoudige rekenaars wat een toegangspunt 
deel sal die spoed drasties verminder.  
• ŉ Toegangspunt kan slegs 'n beperkte getal 
konneksies ondersteun.                         PP(Enige 

2) 

 5.2.4 Intranet is ŉ organisasie se private netwerk. P (1) 
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5.3 • deel van enkel internetkonneksie; 
• deel van lêers; 
• deel drukker; 
• beheer en sekuriteit van data;  
• speel speletjies; 
• sentraliseer data – 4G vinniger 
 PP(Enige 2) (2) 

5.4 • Wagwoorde (Passwords)  
• gebruikersname en logins 
• stel van gebruiker toelaatbaarheid 
• beperkte toegang tot data 
• Firewall,  etc.   
 PP (Enige 2) (2) 

 [15] 
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VRAAG 6 – INLIGTINGSBESTUUR  

6.1 Elektroniese vorms (aanvaar vorms) ü (1) 

6.2 • Oop vraag – verskeie antwoorde, opinies, langer 
antwoorde. 

• Geslote vraag – beperkte of keuse antwoorde (2) 

6.3 ’n Wiki is ’n webtuiste waar individue hulle kennis kan deel ü  
Die probleem is dat daar geen waarborg is dat die inligting 
op datum en korrek is nie ü (2) 

6.4 Gebruik spesifieke sagtewareü wat ontwikkel is om vir 
plagiaat te soek.  

Sleutel ‘n frase in Google ü (2) 

6.5 Bibliografie is ‘n verwysingslys (in alfabetiese orde) van alles 
wat jy in jou ondersoek gebruik het.  ü   

Table of figures – lys van grafika wat gemerk is deur die 
dokument. ü (2) 

6.6 • Gesaghebbendheid 
• Objektiwiteit 
• Hoe op datum die inligting is 
• Dekking 
• Akkuraatheid 

PP(Enige 2) (2) 
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[10] 
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VRAAG 7: SOSIALE IMPLIKASIES 

7.1 Kyk dat webtuisteb egin met HTTPS. 
Kyk dat daar ‘n slotjie onder aan webtuiste is. 
Wgwoord (2) 

7.2 ‘n Virtuele kantoor is die term vir die tegnologie wat werkers 
toelaat om vanaf hul huise of oppad te kan werk.ü  Die 
werkers het dieselfde voordele as by ‘n kantoor, maar sonder 
die onkoste en stress van vervoerstelsels. ü  
   (Aanvaar enige gepaste antwoord) (2) 

7.3 Programmatuur probeer om die gebruik van jou rekenaar te 
monitor en daarvan boek te hou.P (1) 

 7.4.1 Sosiale ingenieurswese (‘Social engineering’) is die term 
wat gebruik word om te verwys na alle tipes van 
manipulasie om toegang tot mense se geheime, hul 
data of tot hulle rekenaars of persele te kry. P (1) 

 7.5.1 Die groeiende bevolking en die lae koste van e-
posfasiliteite het die aandag van bemarkers getrek. Om 
e-posboodskappe na miljoene ontvangers te stuur is 
baie maklik en baie goedkoop en kan eintlik as gratis 
beskou word. Hierdie ongewenste boodskappe staan 
bekend as gemorspos of spam. ü (2) 
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Gemorspos/spam meng in met ons e-poskommunikasie 
en verminder dus werkers se produktiwiteit as gevolg 
van bogenoemde redes. ü 
 
'Spam' meng in met ons tyd en verminder 
produktiwiteit ü (Gee net een punt, dit is nie 
verduidelik nie)   

 7.5.2 Die 'Spam'-filter kan nie absoluut korrek besluit of ’n e-
pos 'spam' is of nie ü 
Partykeer word ’n e-pos wat nie 'spam' is nie kan 
verkeerdelik identifiseer word as 'spam'ü (2) 

 [10] 
 

VRAAG 8 – OPLOSSINGONTWIKKELING 

 

8.1.1 Lyn 3:  Opskrif moet lees H1  
Lyn 6-9: moet <li> en </li> hê vir elke punt  
Lyn 17:  Geen closing HTML tag </html>   
Daar is nie body tags nie 
Heading tag moet Head wees 
Ul nie toegemaak 
<p> nie toegemaak.  üü (Enige 2) (2) 

8.1.2 Geordende lys het nommersP (2) 
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Ongeordende lys het kolpunteP 

8.2  
 

 8.2.1 'Styles' ü (1) 

 8.2.2 Boekmerke ('bookmark') ü of  hiperskakels ('hyperlink') (1) 

8.3   

 8.3.1 =CountA P (1) 

 8.3.2 =Today() PP (2) 

 8.3.3 D = Date P 
E = Currency P (2) 

8.4   

 8.4.1 Verstekwaarde (Default value)  ü (1) 

 8.4.2 Validation rule  ü (1) 

 8.4.3 Input mask ü (1) 

8.5 Report footerP (1) 

 [15] 
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VRAAG 9 

BLOG 9.1.1 ŉ Informele webtuiste wat bestaan uit ŉ versameling artikels in die 
formaat van ŉ aanlyndagboek. P (1) 

REDES VIR 
GEBRUIK 
VAN BLOG 

9.1.2 • ŉ Blog is makliker om op te stel en in stand te hou.  
• Makliker om nuwe nuus te volg, en die nuutste pos is altyd bo.  
• Verskaf beter funksies vir kommunikasie via poste.  
• Versameling template is beskikbaar om blogs op te stel.  
• Groot hoeveelheid webtuistes wat blogs gratis sal bedien.   

Enige relevant antwoord.                                            PP (Enige 2)  (2) 

POSLYS 9.1.3 ŉ Lys e-pos adresse van mense met dieselfde belangstellings.  Dit laat toe 
dat ŉ e-posse na die poslys gestuur word, en dan versprei word aan al die 
mense op die poslys. P (1) 

OP 
DATEER 

9.2.1 Vervang ŉ seksie van ŉ program of programmeringskode met ŉ nuwer 
weergawe daarvan. P (1) 

HOEKOM NOT 
RECCOMEN-
DED 

9.2.2 • Sagteware glipse mag ontstaan en die program laat stop  
• Verandering aan drywers sal affekteer word   
• Daar sal nie enige nuwe funksies wees nie  

Enige relevant antwoord                                             PP (Enige 2) (2) 

VERSKIL 
AANLYN EN 
AFLYN 
OPDATERING 

9.2.3 ’n Aanlyn opdatering is die aflaai en installeer van ŉ nuwe weergawe van 
die toepassing vanaf die internet P 
“offline”-opdatering gedoen word vanaf ŉ draagbare stoorapparaat soos 
ŉ CD of  vlugskyf. P (2) 

MEMORY FULL 
– LOS 
PROBLEEM OP 

9.3.1 • Aflaai van foto’s na ŉ rekenaar   
• Skraap enige ongevraagde foto’s   

(2) 
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• Vervang die geheue kaart   
• Kry ŉ groter geheuekaart                                            PP (Enige 2)  

HOE KAN EK 
GROOTE VAN 
FOTO 
VERKLEIN 

9.3.2 • Stoor in JPEG/saamgeperste formaat   
• Verminder die hoeveelheid kleure   
• Verlaag die resolusie  
• Verminder die fisiese grootte van die beeld   
• Stoor in grysskaal/swart en wit   
• Verwyder enige ongewenste dele vanaf die foto        PP (Enige 

2)  (2) 

9.4 
STOORSPASIE 
VERGROOT OP 
REKENAAR 

• Maak die “recycle bin” leeg   
• Skraap tydelike lêers   
• Gebruik ŉ program om lêers saam te pers   
• Skraap enige “cookies”  � Gebruik “disk clean up”                                                         

PP(Enige 2)  
• NIE DELETE OF EKSTRA HARDESKYF BYVOERG NIE (2) 
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9.5 
VERDUIDELIK 
HOE OCR 
WERK 

OKH-sagteware kan gebruik word om die afgetaste dokument af te tas P en te 
omskep in ŉ dokument met teks wat verander kan word. P 

(2) 

9.6 
VOORDELE 
VAN E-BOEKE 

• Boeke kan maklik opdateer en versprei word.   
• Is omgewingsvriendelik (“Green computing”)   
• Kan die drukgrootte aanpas.   
• Makliker om groot hoeveelhede boeke te vervoer.   
• Makliker/vinniger toegang tot boeke.   
• Kan addisionele funksies by teks voeg soos video, klank, ens.   
• Het ŉ langer lewenstydperk.                                                  PP (Enige 2)  (2) 

HOEKOM MAG 
JY NIE 
SAGTEWARE 
LEEN BY 
IEMAND NIE 

9.7.1 Dit is roofkopiëring. P Hulle moet die oorspronklike sagteware koop om 
ŉ geldige registrasiekode te verkry. P 

(2) 

OOPBRON 
SAGTEWARE 

9.7.2 • Gewoonlik gratis   
• Die bronkode is nie versteek/bronkode is oop vir enigiemand 

om te verander of verbeter   
• Geen lisensie is benodig                                         PP  (Enige 2)  (2) 

9.8 
BEPERKINGE 
VAN 
BIOMETRIESE 
VINGER 
AFDRUKKE 

• Sal nie werk indien die deelnemer geen hande het nie  
• Sal nie werk vir jong deelnemers omdat vingerafdrukkeverander soos 

hulle ouer word.  
• Besering aan die hand soos snye, mag verhoed dat dit herken word.   

(Nota aan nasiener: enige relevante respons moet aan vaar word.)                                                                                                     
PP(Enige 2)  (2) 

RFID 9.9.1 ŉ Klein skyfie wat werk wanneer ŉ radio-skandeerder naby kom, P en (2) 



18 
 

dan data versend wat dit bevat en deur die skandeerder opgetel word. 
P 

VOORDEEL 
VAN RFID 

9.9.2 Maklik om op te tel wanneer hulle by spesifieke punte verby gaan P 
sonder om fisies die nommers op te teken. P (2) 

9.10 
VOORDELE 
AAN SAGTE 
KOPIE IPV 
DRUK 

Enige antwoord rondom GROEN rekenaars word aanvaar. 
Spaar aarde, bome, papier ens. 

(2) 

HOE SOEK EK 
DOKUMENT 
OP REKENAAR 

9.11.1 • Datum laas verander – gedurende die laaste maand  
• Lêertipe – dokument  
• Frase in dokument                                               PP  (Enige 2)  (2) 

Cc EN BCC 9.11.2 CC stuur ŉ kopie na ander mense P en die name is sigbaar aan alle 
ontvangers P waar name op die Bcc lys nie sigbaar is aan al die 
ontvangers nie. P (3) 

WEBMASTER 9.11.3 ŉ Persoon wat ŉ webtuiste beheer en instandhou. P (1) 

PRIMERE 
SLEUTEL 

9.12.1 Primêre sleutelveld is ŉ veld wat elke rekord in ŉ tabel uniek  maak. P 
(1) 

VERSKIL 
DESIGN VIEW 
EN 
DATASHEET 
VIEW 

9.12.2 DESIGN VIEW – dis waar jy databasis ontwerp en skep P 
DATASHEET VIEW – Waar jy die inhoud rekords invoer en almal 
gelyktydig sien P 

(2) 

DOEL VAN 
QUERY 

9.12.3 Wanneer resultate benodig word vir toekomstige verbruik.  P 
(1) 
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9.13 
 

< Pbody>                                                                                        P                                                        
P <centre><b><u><i>Eastern Cape Athletic Meeting</i></u></b></centre>   
</body> P (4) 

9.14 
 

Style 
Insert table of contents 
Boekmerke P 
Hiperskakels P (2) 

9.15 Autocorrect P    
Skakel autocorrect af OF verander die taal na ‘South African English’ P (2) 

9.16 
##### 

• Maak die kolom wyer  
• Maak die skrif kleiner   
• Gebruik ŉ ander nommerformaat vir die sel                        P (Enige 1)  (1) 

 [50] 

 
GROOTTOTAAL : 150 
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