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HOËRSKOOL OOSTERLIG 

 

REKENAARTOEPASSINGTEGNOLOGIE –  

KWARTAALOPDRAG 4 (TEORIE) 

GRAAD 9 

 

VAKONDERWYSER: Me. L Doble DATUM:   25 Junie 2020  

HOD/VAKHOOF:  Me. C Myburgh INHANDIGINGSDATUM: 2 Julie 2020 

PUNTETOTAAL: 10 punte 

TOTAAL = ----  
10 

Naam & Van: ____________________________________________ Klas: 9___ 

Instruksies en inligting 

 Maak ASSEBLIEF seker dat jy jou naam EN van voltooi het hierbo.  

 Hierdie is ‘n invul vraestel wat beteken dat jy alles op die opdrag self gaan voltooi. 

 Skryf slegs met BLOU pen. 

 Geen “tippex” of “highlighters” nie. 

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 1.9 R. SKRYF JOU ANTWOORD IN KOLOM GENOEM Ant 

 Kolom A Kolom B Ant 

1 Enige sagteware wat met slegte bedoelings geskryf word.  A Trojaan 1. 

2 ’n Tipe program wat sonder die gebruiker se medewete op ’n 
rekenaar gelaai word, en wat geskryf is met die doel om die werking 
van die rekenaar te belemmer. Hierdie program probeer ook om 
homself herhaaldelik te kopieer en te versprei. 

B Hoax 2. 

3 Sagteware wat geskryf is om homself oor ’n netwerk te versprei, en 
wat homself herhaaldelik kopieer, sodat al die beskikbare spasie van 
jou rekenaar se hardeskyf of geheue in beslag geneem word. 

C Pharming  3. 

4 ’n Skadelike program wat homself as ’n nuttige program voordoen. 
Jy word sodoende mislei om die program oop te maak en te gebruik.  

D Uitvissings-
bedrog 

4. 

5 ’n Boodskap of artikel met die doel om mense te mislei of te bedrieg. E Malware 5. 

6 Die elektroniese ekwivalent van gemorspos. F Wurm 6. 

7 Pogings om die gebruiker om die bos te lei om persoonlike en 
vertroulike inligting te verskaf, deur boodskappe, gewoonlik ’n e-
posboodskap, te gebruik wat voorgee dat dit vanaf ’n betroubare 
organisasie – dikwels ’n bank – kom. 

G Antivirus 7. 
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 Kolom A Kolom B Ant 

8 ’n Soort bedrogskema waar ’n gebruiker outomaties na ’n ander 
(vervalste) webwerf geneem word selfs al tik hy/sy die korrekte URL 
vir die amptelike webwerf in. 

H Printfriendly 8. 

9 Naam van die webtuiste gebruik om jou navorsing te stoor in 
pdf format. 

 Spam 9. 

10 ‘n Program wat viruses kan uitwis, uitwys of in kwarentyn plaas J Virus 10. 

 [10] 


