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Rekenaars – Bladsy 2 

1. Skryf 200 woorde of lewer a drie minute mondelinge verslag oor die geskiedenis van 

rekenaars. 

Rekenaars het die eerste keer in die laat 1800's in gebruik gekom toe die Amerikaanse uitvinder 

Herman Hollerith ’n masjien ontwerp het wat die resultate van die Amerikaanse sensus van 1890 

getabuleer het. Sy toestel was so vinnig en ekonomies vir sy tyd dat dit spoedig in die nywerheid 

en inrigtings gebruik is. 

 

Maar dit was eers met die ontwikkeling van elektronika in die Tweede Wêreldoorlog dat die eerste 

volledig elektroniese digitale rekenaar die lig gesien het—die Amerikaners se sogenaamde ENIAC 

(Electronic Numerical Integrator And Computer). Dit het ’n paar vertrekke vol gestaan. ENIAC was 

veel vinniger as die mens se verstand—wanneer hy wel gewerk het. 

 

Dié rekenaar het in 1946 die eerste keer sy vermoë aan die publiek gewys deur binne minder as ‘n 

halwe sekonde 97 367 vyfduisend keer met homself te vermenigvuldig. Maar sy groot nadeel was 

dat hy 18 000 vakuumbuise nodig gehad het—en wanneer een van die buise geblaas het, het die 

hele rekenaar stilgestaan. 

 

Die vakuumbuis (foto) was ’n spesiaal geboude, lugleë 

glasbuis, soos ’n gloeilamp, wat die krag van ’n elektriese 

sein grootliks kon versterk. Dit het gewerk deurdat ’n 

gloeidraad daarbinne verhit is totdat dit bloedrooi was. 

Elektrone is daardeur in die buis vrygelaat, wat deur ander 

elemente in die buis beheer kon word. Dit het egter ook baie 

elektrisiteit verbruik. Elke keer wanneer ENIAC aangeskakel 

is, word vertel, het die ligte van die nabygeleë Philadelphia 

verdof! 

 

Hoe nou gemaak om rekenaars nie net kleiner nie, maar ook 

betroubaarder te maak? Die probleem is grootliks opgelos 

deur die transistor, wat in 1948 deur William Shockley, John 

Bardeen en Walter Brattain uitgevind en teen 1954 vervolmaak is. 

 

Die transistor is van silikon (die stof wat ’n bestanddeel van gewone sand is), ’n halfgeleier van 

elektrisiteit, vervaardig. In teenstelling met die vakuumbuis het dit net ’n geringe hoeveelheid 

elektrisiteit gekos om die transistor aan te skakel. Boonop was tweehonderd transistors saam so 

groot soos die kleinste vakuumbuis in ENIAC. 

 

Transistors (foto) het egter ook hul probleme gehad. Die 

hoofprobleme was dat hulle, soos ander elektroniese 

komponente, aan mekaar gesoldeer moes word. Hoe 

ingewikkelder die stroombane geword het, hoe ingewikkelder 

en talryker het die verbindings tussen die individuele 

transistors geword en hoe groter was die moontlikheid van 

foutiewe bedrading. 

 

In 1958 is hierdie probleem ook opgelos—deur Jack St. Clair 

Kilby van Texas Instruments. Hy het die eerste 

geïntegreerde stroombaan of skyfie (chip) vervaardig. ’n 

Skyfie is in werklikheid ’n versameling piepklein 

transistortjies wat aan mekaar verbind word wanneer die 

skyfie gemaak word. Só is die behoefte feitlik uitgeskakel om groot getalle transistors aan mekaar 

te soldeer. Benewens die feit dat ruimte bespaar is, is die snelheid van die masjien verhoog omdat 

die elektrone nie so ver hoef te beweeg nie. 

 

Die koms van die mikroprosesseerder (1969) het rekenaars soveel kleiner gemaak dat bekostigbare 

persoonlike rekenaars teen 1975 hul pad na klein ondernemings, skole en huise regoor die wêreld 

begin vind het. 
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2. Verklaar die volgende terme: 

a. Hardeware (Hardware) 

Rekenaarhardeware (ook soms apparatuur genoem) behels die tasbare komponente waaruit 

'n rekenaar bestaan. 

b. Sagteware (Software) 

Sagteware (ook programmatuur genoem) is 'n generiese begrip vir 'n georganiseerde 

groep(e) kode wat instruksies verteenwoordig wat uitgevoer word deur 'n rekenaar. 

c. Sagteskyf (Floppy Disk) 

 ‘n Sagteskyf is ‘n verwyderbare toestel wat gebruik word 

vir die stoor van data. Dit bestaan uit ‘n plastiekskyf, 

bedek met ‘n magnetiese materiaal, in ‘n 

plastiekomhulsel. Data kan hierop gestoor word deur die 

magnetiese eienskappe van baie klein areas op die skyf te 

verander. Die data kan dan teruggelees word deur hierdie 

magnetiese velde op te tel. Sagteskywe word nie meer 

algemeen gebruik nie aangesien dit deur skryfbare CD’s (CD-ROM), geheuestafies (flash 

drives) en rekenaarnetwerke (computer networks) vervang is. In hulle gloriedae was 

sagteskywe gebruik vir die verspreiding van sagteware, om data tussen rekenaars te 

verwissel en om data te berg. 

 

d. Hardeskyf (Hard Drive) 

'n Hardeskyf is 'n toestel wat gebruik word vir die stoor van data op 

'n magnetiese oppervlak in die vorm van hardeskyfplate. Dit werk op 

dieselde beginsels as ‘n sagteskyf, behalwe dat dit baie vinniger is, 

‘n baie groter skyfkapasiteit het en gewoonlik nie uit die rekenaar 

verwyder kan word nie. 'n Hardeskyf gebruik roterende skywe 

(plate). Elke plaat het 'n gladde magnetiese oppervlak waarop 

digitale data gestoor kan word. Inligting word op die plaat gestoor 

deur die aanwending van 'n magnetiese veld baie naby aan die 

magnetiese oppervlak deur die lees-en-skryfkop. Die rekenaar se 

bedryfstelsel (operating system) sowel as die meeste van die ander 

programme word gewoonlik op die hardeskyf gestoor. Data wat op die hardeskyf gestoor is 

sal nie vernietig word wanneer die rekenaar afgeskakel word nie. 

 

e. Hoofraam (Mainframe) 

‘n Hoofraam is ‘n groot, kragtige rekenaar wat deur baie gebruikers gedeel word. Dit word 

gewoonlik nie op dieselfde plek in die gebou geplaas as die gebruikers nie. Die gebruikers is 

aan die hoofraam gekoppel deur middel van ‘n domterminaal wat bestaan uit ‘n sleutelbord, 

muis en ‘n monitor. Algemene gebruikers word gewoonlik nie toegelaat om nuwe sagteware 

op ‘n hoofraam te installeer nie. Dit kan slegs deur die administrateur (system 

administrator) gedoen word. 

f. Tafelrekenaar (Desktop Computer) 

 ‘n Tafelrekenaar is ‘n klein rekenaarstelsel wat aan ‘n klein 

groepie gebruikers toegewy is. Hierdie tipe rekenaar word 

gewoonlik in huise en kantore gevind en kan alleen 

funksioneer (m.a.w dit hoef nie aan ‘n ander rekenaar soos 

‘n hoofraam gekoppel te word nie). Alhoewel tafelrekenaars 

nie baie spasie opneem nie, kan hulle nie maklik van een 

plek na ‘n ander geskuif word nie. 
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g. Skootrekenaar (Laptop Computer) 

 ‘n Skootrekenaar is ‘n klein, draagbare rekenaar. Hulle is 

gewoonlik nie so kragtig soos tafelrekenaars in dieselfde 

prysklas nie. Die skerm kan oor die sleutelbord toevou 

wanneer die rekenaar nie in gebruik is nie of vervoer 

word. 

 

 

 

 

h. LAG (ROM) 

LAG is ‘n afkorting vir leesalleengeheue. Dit is ‘n tipe rekenaargeheue waarvan die inhoud 

slegs verander kan word wanneer dit vervaardig word. Daarna kan die inhoud slegs gelees 

word. 

i. ETG (RAM) 

Ewetoeganklike geheue (ETG) is 'n soort rekenaarstoortoestel. 

Tans neem dit die vorm aan van 'n geïntegreerde stroombaan 

wat die stoor van data moontlik maak sodat dit in enige 

volgorde en in 'n eweredige tydsinterval gelees kan word 

ongeag van die fisiese ligging van die data op die medium. Die 

begrip word hoofsaaklik verbind met vlugtige soorte geheue 

(soos DRAM modules) waar die inligting verlore gaan as die 

krag afgeskakel word. 

 

j. Alfa-numeries (Alphanumeric) 

Al die letters en nommers. ‘n Alfa-numeriese waarde bestaan slegs uit letters van die 

alphabet en nommers. Byvoorbeeld “gd13j”, “1234” en “ABCD” is almal alfa-numeries, maar 

“aB$4” is nie aangesien die $ simbool nie ‘n letter of ‘n nommer is nie. 

k. SVE (CPU) 

 ‘n Sentrale verwerkingseenheid (SVE), of verwerker is die 

komponent in 'n digitale rekenaar wat instruksies en data in 

rekenaarprogramme vervat, vertaal en verwerk. SVEs verleen die 

fundamentele eienskap van programmeerbaarheid aan rekenaars 

saam met primêre stoorgeheue en toevoer-/afvoerfasiliteite. 

 

 

l. Stroombaanbord (Circuit Board) 

 ‘n Stroombaanbord is ‘n stywe materiaal waarop verskeie 

elektroniese komponente gesoldeer word. Die bord dien as ‘n 

basis vir die komponente van ‘n stroombaan sowel as om die 

verskeie komponente met mekaar te verbind. 
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m. Loper (Cursor) 

Die loper dui aan waar die volgende sleutelbordinskrywing op die 

rekenaarskerm gemaak sal word. Die loper kan rondbeweeg word deur 

middel van die rekenaarmuis of die pyltjie-sleutels van die sleutelbord. 

 

n. Poort (Port) 

In rekenaarhardeware dien 'n poort as 'n koppelvlak 

tussen die rekenaar en ander rekenaars of toestelle in die 

vorm van 'n elektries bedrade hegstuk op 'n stuk 

toerusting waarin 'n prop of kabel gekonnekteer word. 

Hierdie hardeware poorte het verskillende fisiese vorme, 

groottes en eienskappe soos, onder andere, manlik, 

vroulik, rond, vierkantig, langwerpig ensovoorts. 

o. Program 

Die terme rekenaarprogram, sagtewareprogram, of slegs program word gebruik om te 

verwys na beide 'n uitvoerbare program of die stel bronkode wat saamgestel word om 'n 

uitvoerbare program te skep. Die uitvoerbare program word dan deur die rekenaar uitgevoer 

om die betrokke taak te realiseer. 

p. SBS of BS (DOS or OS) 

Die Bedryfstelsel (BS) is die programmatuur wat dit moontlik maak vir 'n rekenaargebruiker 

om die hardeware binne die rekenaar en geïnstalleerde sagteware te kan gebruik of 

manipuleer. ‘n Skyfbedryfstelsel (SBS) word vanaf ‘n hardeskyf of sagteskyf gelaai. 

Voorbeelde van bedryfstelsels is Linux, Mac OS, Microsoft Windows en Unix. 

q. CD Rom 

'n Laserskyf (ook in Engels bekend as 'n compact disc, verkort na 

CD) is 'n plat, ronde skyf wat gebruik word om data, musiek- (oudio 

CD) of video-opnames (video CD) daarop te stoor. In die begin is 

slegs musiek en klank op laserskywe gestoor, maar later is hulle só 

gemaak dat hulle rekenaarleêrs kon stoor op dieselfde manier as wat 

musiek daarop gestoor is. Na hierdie skywe word verwys as CD-

ROMs, wat staan vir die Engelse term Compact Disc - Read Only 

Memory), wat beteken dat die rekenaar die skyf "lees" deur gebruik 

te maak van 'n CD-ROM-aandrywer, of enige ander aandrywer wat 

laserskywe kan lees.  

 

3. Verduidelik hoe om diskette behoorlik te hanteer en te berg. 

Diskette moet in hulle beskermende omhulsels geberg word, weg van direkte sonlig en magnetise 

velde, bv. luidsprekers en monitors. Hou diskette weg van stof en vloeistowwe. Moet dit nie buig of 

krap nie en probeer om nie aan die leesoppervlak van die disket te raak nie. 

4. Identifiseer en beskryf die funksie van die volgende komponente van ‘n persoonlike 

rekenaar: 

a. Sleutelbord (Keyboard) 

'n Sleutelbord is 'n rekenaartoestel, soortgelyk aan 'n 

tikmasjien, wat gebruik word om 'n rekenaar mee te 

beheer. Fisies bestaan 'n sleutelbord uit 'n 

versameling reghoekige knoppies, of sleutels. 

Sleutelborde het tipies karakters op die sleutels wat 

aandui watter simbool geproduseer gaan word as die 

sleutel gedruk word. Meeste sleutels produseer 'n 

enkele simbool, minder algemene simbole kan 

geproduseer word deur sekere sleutels gelyktydig of 

in ‘n sekere volgorde te druk. 
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b. Monitor 

Die rekenaar se skerm wat die applikasie waarmee ons op die 

rekenaar werk, uitbeeld. 

 

 

 

 

 

c. Drukker (Printer) 

'n Rekenaar drukker is 'n toestel wat 'n harde kopie skep 

(permanente menslik leesbare teks en/of grafika vanaf 

dokumente in elektroniese vorm gewoonlik op fisiese media 

soos papier of transpirante). 

 

 

 

d. Stelseleenheid (System Unit) 

Die stelseleenheid is die eenheid wat die 

moederbord, SVE, geheue, hardeskyf, ens. bevat. 

Dit is die “hoofkomponent” van ‘n tafelrekenaar of 

hoofraam. Al die ander komponente, soos die 

skerm, sleutelbord, muis en drukker word aan die 

eenheid gekonnekteer. 

 

 

5. Ken die verskil tussen, en die gebruike van die volgende drukkers: 

a. Briefgehalte (Letter Quality) 

  ‘n Briefgehalte drukker was ‘n tipe impakdrukker wat 

in staat was om met die gehalte van ‘n besigheids-

tikmasjien te druk. Die suksesvolste briefgehalte 

drukker was die Daisy wieldrukker wat ‘n wiel gehad 

het wat bestaan het uit speke wat elk ‘n karakter kon 

druk. Tradisionele briefgehalte drukkers is intussen 

hoofsaaklik vervang deur nie-impakdrukkers soos die 

laser- en inkstraaldrukker.  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://www.old-computers.com/MUSEUM/hardware/tandy_trs80-m1_daisy-wheel-printer-2_1.jpg&imgrefurl=http://www.old-computers.com/MUSEUM/hardware.asp?t%3D1%26c%3D18%26st%3D1&h=199&w=420&sz=24&tbnid=NXMoet4jqIdqrM:&tbnh=66&tbnw=139&prev=/search?q%3Ddaisy%2Bwheel%2Bprinter%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=daisy+wheel+printer&docid=oOXB2owixSUpOM&hl=en&sa=X&ei=c2vPToviNpS2hAenlNnUDQ&sqi=2&ved=0CDYQ9QEwAg&dur=770
http://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_10fhF_hj-io/TAUVqokwPHI/AAAAAAAAAA4/6o74TTruCrk/s1600/rc340.jpg&imgrefurl=http://acomputersparts.blogspot.com/2010/06/system-unit.html&h=350&w=350&sz=17&tbnid=7xwwLG8JbzveAM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=system+unit&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=system+unit&docid=HD4_uizHESEfYM&hl=en&sa=X&ei=w_XNTsAihLCEB_nQgNoN&sqi=2&ved=0CFMQ9QEwBA&dur=119
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b. Kolmatriks of stippel (Dot Matrix) 

Baie drukkers maak oor die algemeen staat op 'n matriks 

van beeldpunte (pixels) of kolletjies wat saam 'n groter beeld 

vorm. Die term kolmatriksdrukker word egter gereserveer vir 

impakdrukkers wat 'n matriks pennetjies gebruik om die 

kolle te vorm. Die voordeel van kolmatriksdrukkers bo ander 

impakdrukkers is dat hulle grafiese beelde asook teks kan 

lewer. Eens op 'n tyd was kolmatriksdrukkers die mees 

algemene soort drukker in algemene gebruik. Sulke drukkers 

het gewoonlik 9 of 24 penne op die drukkerknop bevat. Die 

24-pen drukkerkoppe kon 'n hoër kwaliteit drukwerk lewer. Hierdie drukker is egter grootliks 

met inkstraaldrukkers vir algemene gebruik vervang. 

c. Laser 

Inkpoeier gebaseerde drukkers werk op dieselfde manier as baie 

fotokopieërders deur die inkpoeier aan die medium te laat klou. 

Die mees algemene drukker van hierdie soort is die laserdrukker 

wat 'n laser gebruik om 'n inkbeeld op 'n fotosensitiewe drom vas 

te lê, wat dan na die medium oorgedra kan word. Laserdrukkers 

is bekend vir hulle hoë kwaliteit drukwerk, goeie drukspoed en lae 

koste per eksemplaar en word dikwels gebruik vir algemene 

drukwerk in kantore. Hulle word egter minder deur gebruikers 

aangekoop vanweë hul hoër aanvanklike koste. Laserdrukkers is 

beskikbaar in beide kleur en monochroom variante. 

d. Plotter 

'n Plotter is 'n vektor grafika druktoestel waarvan die werking 

berus op die beweging van 'n pen oor die oppervlak van die 

papier. Plotters was (en word steeds) gebruik vir toepassings soos 

rekenaargesteunde ontwerp, maar word vinnig deur wye formaat 

konvensionele drukkers vervang. Daar word dikwels na sulke wye 

formaat drukkers as plotters verwys al is die gebruik van die term 

vir sulke drukkers tegnies verkeerd. 

 

 

e. Inkstraal (Ink Jet) 

Inkstraaldrukkers sproei baie klein, presiese hoeveelhede ink op 

die media. Inkstraaldrukwerk is die mees algemene drukkers wat 

gewone verbruikers gebruik aangesien hulle goedkoop is om te 

vervaardig. Byna al die moderne inkstraaldrukkers kan 

kleurdrukwerk doen, terwyl sommiges wat bekend staan as 

fotodrukkers ekstra pigmente bevat om die beter kleurskakerings 

te lewer wat benodig word vir hoë kwaliteit fotografiese drukwerk 

(en is ook daartoe in staat om op dikker fotografiese karton te 

druk in plaas van gewone kantoorpapier). 

 

f. Termies (Thermal) 

 

Termiese drukkers se werking berus op die verhitting van sekere 

gebiede op spesiale papier wat sensitief is ten opsigte van hitte. 

Hierdie drukkers word beperk tot spesiale doeleindes soos 

kasregisters en faksmasjiene. 

 

 

 

http://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://media.buzzers.co.za/photo/0/5282/Epson_2180.jpg&imgrefurl=http://www.buzzers.co.za/product/4977/epson-lq-2180-24-pin-dot-matrix-printer.html&h=950&w=1388&sz=829&tbnid=hNEAP7GceVBNIM:&tbnh=77&tbnw=112&prev=/search?q%3Ddot%2Bmatrix%2Bprinter%2Bpic%26tbm%3Disch%26tbs%3Dctr:countryZA%26tbo%3Du&zoom=1&q=dot+matrix+printer+pic&docid=1UJMX5I54t7o-M&hl=en&sa=X&ei=4GbPTuC0BoK6hAeKkIjXDQ&ved=0CDwQ9QEwAg&dur=1142
http://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://shop.cyberscene.co.za/images/photo-laser-printer-pictures.jpg&imgrefurl=http://shop.cyberscene.co.za/printers-c-81.html&h=400&w=400&sz=60&tbnid=JAbJhM-97OPP3M:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q%3Dlaser%2Bprinter%2Bpicture%26tbm%3Disch%26tbs%3Dctr:countryZA%26tbo%3Du&zoom=1&q=laser+printer+picture&docid=3t7byI98IfCqmM&hl=en&sa=X&ei=gWfPToGsD4eChQf83PnQDQ&sqi=2&ved=0CGgQ9QEwAA&dur=619
http://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://qualityquote.co.za/userfiles//files/images/Plotter1.gif&imgrefurl=http://qualityquote.co.za/plotters&h=283&w=283&sz=35&tbnid=M3mBx1PGzrAuyM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q%3Dplotter%2Bpictures%26tbm%3Disch%26tbs%3Dctr:countryZA%26tbo%3Du&zoom=1&q=plotter+pictures&docid=jsBmqUfa-cVXdM&hl=en&sa=X&ei=OGfPTrT6AofOhAe22_jPDQ&sqi=2&ved=0CEIQ9QEwAQ&dur=688
http://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://www.colourcorp.co.za/wp-content/uploads/2011/06/epson_r1900.jpg&imgrefurl=http://www.colourcorp.co.za/products/hardware/desktop-inkjet-printers/epson-stylus-photo-r1900/&h=345&w=345&sz=18&tbnid=-RfTn5A54rtZCM:&tbnh=87&tbnw=87&prev=/search?q%3Dinkjet%2Bprinters%2Bpictures%26tbm%3Disch%26tbs%3Dctr:countryZA%26tbo%3Du&zoom=1&q=inkjet+printers+pictures&docid=FpHQg6yZiK_jJM&hl=en&sa=X&ei=xWfPTp2UDIemhAevu6XlDQ&ved=0CG8Q9QEwBA&dur=533
http://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://images.bidorbuy.co.za/user_images/490/1002490_091006083459_tmt88.jpg&imgrefurl=http://www.bidorbuy.co.za/item/16317384/EPSON_TM_T88III_THERMAL_PRINTER_R1_00_NO_RESERVE.html&h=480&w=453&sz=18&tbnid=ZlAUbWD_j0iciM:&tbnh=90&tbnw=85&prev=/search?q%3Dthermal%2Bprinter%26tbm%3Disch%26tbs%3Dctr:countryZA%26tbo%3Du&zoom=1&q=thermal+printer&docid=bgRBRifvEUkY5M&hl=en&sa=X&ei=92fPTrrOOtSzhAfW9e2hDQ&sqi=2&ved=0CHgQ9QEwBQ&dur=690
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6. Demonstreer of beskryf hoe om ‘n rekenaarstelsel te beskerm teen stof, vuilgoed, 

statiese elektrisiteit, kragoplewings (power surges) en -onderbrekings, of ander 

potensieel gevaarlike faktore wat ‘n rekenaarstelsel kan belemmer of beskadig. 

 Stof en vuilgoed 

‘n Rekenaar moet altyd in ‘n area geplaas word wat skoon en vry van stof is. Moenie ‘n 

rekenaar op die vloer sit nie maar eerder op ‘n lessenaar of ander item wat dit ten minste ‘n 

paar sentimeter bo die vloer sal lig. Dit is ook voordelig om jou rekenaar te bedek wanneer 

dit nie in gebruik is nie. 

 Statiese elektrisiteit 

Rekenaarkomponente is baie sensitief vir statiese elektrisiteit. Dit is egter nie ‘n probleem 

solank die omhulsel toe is nie. ‘n Mens moet egter baie versigtig wees wanneer jy die 

omhulsel verwyder om onderhoud te doen. Dit is noodsaaklik om ‘n anti-statiese armband te 

dra indien jy aan die rekenaar se interne komponente gaan raak. Indien jy nie so ‘n 

armband besit nie kan jy die statiese elektrisiteit in jou liggaam ontlaai deur eers aan die 

raam van die rekenaarkas te raak. 

 Kragoplewings en -onderbrekings 

Kragoplewings kan ‘n rekenaar se sensitiewe komponente beskadig en dus moet ‘n rekenaar 

hierteen beskerm word met behulp van ‘n oplewingbeskermer (surge protector). Hierdie 

toestel is egter nie van nut gedurende 'n kragonderbreking nie. ‘n Ononderbroke kragbron 

(UPS) sal ook nog vir ‘n beperkte tydperk krag aan die rekenaar voorsien. Sodoende kan die 

rekenaar behoorlik afgeskakel word om dataverlies te voorkom. 

 Ander gevare 

Moenie by ‘n rekenaar eet of drink nie. Krummels kan tussen die sleutelbord se sleutels inval 

en indien jy jou drankie mors, kan dit die rekenaar vernietig. 

Rekenaars moet ook beskerm word teen ander vloeistowwe soos ‘n dak wat lek. Indien so ‘n 

gevaar onstaan moet die rekenaar onmiddelik uit die vertrek verwyder word. 

Moenie ‘n rekenaar laat val nie. Dit kan die komponente laat loskom en en komponente met 

bewegende dele, soos die hardeskyf, beskadig. 

‘n Rekenaar moet in ‘n koel vertrek gebruik word. Uitermatige hitte kan die rekenaar 

beskadig of onreëlmatig laat funsioneer. 

7. Noem ten minste vier invoerapparate vir rekenaars. 

 Sleutelbord 

 Muis 

 Digitale kamera 

 Skandeerder 

 Mikrofoon 

 Netwerkkaart 

 Modem 

 Geheuestokkie 

 Sagteskyf 

 CD-ROM 

8. Wat beteken dit om ‘n rugsteunkopie (backup) van ‘n skyf of ‘n lêer te maak? Hoekom is 

dit belangrik? 

Om ‘n rugsteunkopie van ‘n skyf of lêer te maak beteken om ‘n kopie daarvan te maak. Alhoewel 

rekenaars baie betroubaar is, is hulle nie perfek nie. Sagteskywe kan verlore raak of beskadig word. 

Alle hardeskywe sal mettertyd ingee. Wanneer dit gebeur, kan dit moeilik, duur of selfs onmoontlik 

wees om die data wat daarop geberg was te herwin. Daarom is dit belangrik dat ‘n rugsteunkopie 

van alle belangrike data gemaak word. Hierdie kopie kan op ‘n ander rekenaar, CD-ROM, sagteskyf, 

‘n tweede hardeskyf of ‘n geheuestokkie geberg word.  
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9. Wat is voorkomende rekenaaronderhoud? Hoekom is dit belangrik? 

 Waak teen kwaadwillige sagteware (malicious software) 

Daar is baie dinge wat ‘n gebruiker kan doen om te verseker dat ‘n rekenaar voortdurend 

glad loop. Die belangrikste is om te voorkom dat die rekenaar deur ‘n virus of wurm besmet 

word. Internetgebruikers moet besonder versigtig wees aangesien baie webwerwe hulle sal 

lok om onwetend kwaadwillige sagteware af te laai. ‘n Besmette rekenaar kan so stadig 

word dat dit feitlik onbruikbaar word. Soms is die enigste oplossing hiervoor om al die 

sagteware en die bedryfstelsel te herinstalleer. Anti-virus en vuurmuur (firewall) sagteware 

kan ‘n effektiewe metode wees om ‘n rekenaar teen kwaadwillige sagteware te beskerm. 

 Veiligheidsbywerkings (security updates) 

Sagteware verkopers reik dikwels veiligheidsbywerkings uit vir die sagteware wat hulle 

verskaf. Indien hulle ‘n weerloosheid in ‘n program ontdek sal hulle die probleem regstel en 

‘n bywerking uitreik. Hierdie bywerkings moet so gou moontlik aangewend word. Indien ‘n 

rekenaar besmet word kan dit die gebruiker se persoonlike inligting soos 

bankrekeningnommers en wagwoorde aan ‘n eksterne party stuur. Veiligheidsbywerkings 

moet dus te alle tye op datum gehou word. 

 Defragmenteer die hardeskyf (defrag) 

‘n Rekenaar berg gewoonlik lêers deur dit in dele oor die beskikbare areas van die hardeskyf 

te versprei. Dit word steeds as een lêer gelees maar dit neem langer om te lees aangesien 

dit oor die hardeskyf versprei is. Sagteware wat die hardeskyf defragmenteer plaas hierdie 

verspreide dele van die lêers saam in een area wat dus beteken dat die rekenaar die lêers 

vinniger kan lees. 

 Stof in die rekenaar 

‘n Rekenaar moet gereeld “uitgestof” word. Die stof kan met behulp van ‘n blikkie 

saamgeperste lug uitgeblaas word. Dit is belangrik om te verseker dat die 

verkoelingswaaiers nog funsioneer aangesien hulle geneig is om onklaar te raak na so ‘n 

skoonmaaksessie. 

10.Skakel ‘n rekenaar aan, laai (installeer) en gebruik ‘n voorbereide sagteware program vir 

gebruik in ‘n rekenaarstelsel. (Geen rekenaarspeletjies.) 

Hierdie vereiste kan tydens evaluasie bevestig word. 

11. Noem verskeie maniere hoe ‘n individu of gesin ‘n persoonlike rekenaar kan gebruik 

behalwe vir speletjies. 

 Om tred te hou van finansies. 

 Om kontak te hou met ander familielede. 

 Rekordhouding. 

 Om dokumente te produseer. 

 Om webwerwe te produseer. 

 Om op die internet in te skakel. 

 Navorsing vir projekte. 

 Om aanwysings te kry. 

 Om verlore vriende op te spoor. 

 
Verwysings: 

 

http://en.wikibooks.org/wiki/Adventist_Youth_Honors_Answer_Book/Vocational/Computer_(General_Conference) 

http://www.mieliestronk.com/rekenaars.html 

http://af.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Rekenaarterme 

http://www.wikipedia.org 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


