
REKENAARSTUDIE SG VRAESTEL 1 NOVEMBER 2004

1. ALGEMEEN

1.1. Die werk wat in grade 10 en 11 gedoen word moet gereeld hersien word.  Opvoeders
behoort al die werk wat vantevore in graad 10 tot 12 gedoen is, in te sluit by die interne
eksamens om volgehoue hersiening te verseker.

1.2. Kandidate moet soveel moontlik aan die werklikheid van die moderne wêreld van
tegnologie blootgestel word.  Konkrete en fisiese voorbeelde sowel as prente van
teoriewerk moet in lesse aangewend word.  Kandidate moet aangemoedig word om
waar moontlik rekenaarwinkels te besoek, tydskrifte oor rekenaars te lees, na
programme op die radio te luister en om soektogte op die Wêreldwye Web uit te voer.
Tyd moet by die teorielesse ingeruim word waar leerders hulle ervaringe in die ware
IT-wêreld met mekaar kan deel.

2. VRAAG 3

1.3. Onderskeid moet gemaak word tussen die spoed van die SVE, die rekenaar se spoed
as 'n geheel en die geheue se spoed.  Kandidate het nie besef dat DDR SDRAM
vinniger is as die gewone SDRAM nie.  Meer LSG sal die rekenaar as 'n geheel
vinniger maak.

1.4. Baie kandidate het RAID as 'n rugsteunsisteem aangedui omdat hulle nie geweet het
dat die CD-skrywer hiervoor gebruik kan word nie.
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1.5. Sommige kandidate kan nog nie onderskei tussen stelselprogrammatuur en
toepassingsprogrammatuur nie.

1.6. Van die kandidate weet nie dat 'n mens moet betaal vir sagteware nie en dat
toepassingsprogrammatuur baie duur kan wees nie.

1.7. Die funksies van die bedryfstelsel moet deurlopend aandag geniet en gereeld hersien
word.  Vraag 4.2 is swak beantwoord.
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1.8. Aandag moet geskenk word aan die funksie van 'n modem, geleide en ongeleide
media.  Bluetooth is tegnologie wat radiogolwe gebruik.  Radiogolwe is die medium.
WAP is 'n protokol en nie 'n medium nie.

5. VRAAG 6

1.9. Kandidate het punte verloor omdat hulle nie volsinne gebruik het nie.  'n Enkele woord
kan nie aanvaar word wanneer iets verduidelik moet word nie.

1.10. Kandidate moet versigtig wees om nie die voorbeelde wat in die handboeke gegee
word slaafs oor te skryf as dit nie deur die vraag vereis word nie.  In vraag 6. 4 moes
hulle slegs die voorbeelde van knapkaarte wat in Suid-Afrika gebruik word, gegee het.


