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1. Port yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan monitor adalah Port 

VGA 

2. Fungsi Software adalah : 

a. mengidentifikasi program 

b. mengatur, membuat pekerjaan mudah 

c. mengatur sistem kerja 

d. menyiapkan aplikasi program 

3. Sejumlah intruksi dalam komputer yang berupa memulai fungsi, memeriksa diskdrive, 

dan komunikasi antar diskdrive, keyboard, dan monitor terangkum dalam fungsi BIOS 

4. Hal yang perlu diperhatikan dalam keselamatan dan kesehatan kerja dalam menggunakn 

komputer dalm ruang berAC 

5. Port yang fungsinya untuk memasukan suara adalah Port Line In 

6. Kegunaan port USB : Menancapkan kamera digital, printer, scaner, hand phone dll 

7. Ketentuan yang mengatur ancaman penjara dan denda pemalsuan terhadap hasil karya 

adalah UUHC No. 19 tahun 2002 pasal 72 

8. Jenis tombol special function key diantaranya tombol shift, alt dan ctrl 

9. Jenis-jenis monitor XENA 

10. monitor yang menggunakan tabung hampa adalah Cathoda Ray Tube (CRT) 

11. Suatu fasilitas windows yang menggunakan mouse untuk menggeser ikon ke ikon 

adalah drag and drop 

12. Langkah untuk mengatur setting regional adalah start-setting-control panel-regional 

setting 

13. Berikut ini program aplikasi pengolahan kata pascal 

14. Langkah memformat disket melalui windows explorer adalah klik kanan explorer 3,5 

floopy format  

15. Untuk mendapatkan konfiguarasi monitor yang lebih baik dapat dilakukan dengan 

langkah setting monitor 

16. Setting regional berguna untuk mengatur konfigurasi struktur informasi pada suatu 

negara 

17. Yang termasuk dekstop publishing corel draw 

18. Maksud dari “ Do you want to print a test page” adalah mencetak halaman percobaan 

19. Yang termasuk keunggulan dari monitor CRT adalah kisaran resolusi dan aspek 

rasionya lebar 

20. Doth Pitch adalah jarak antara tengah-tengah pixel 

21. Kegunaan dari VGA card adalah menatur kualitas gambar 

22. Untuk dapat mengubah jenis bahasa dapat dipilih pada tabulasi regional da languange 

23. Time dalam setting regional digunakan untuk menentukan mengatur setting waktu 

24. Untuk menghindari pembakaran fospor oleh citra monitor dapat digunakan pergantian 

tampilan dalam layar monitor secara otomatis, untuk mencegah kejadian itu digunakan 

screen server 



25. Data yang diolah menjadi bahan yang berguna bagi pengambilan keputusan disebut 

software 

26. Teknologi Informasi mencangkup 2 teknologi teknologi komputer dan teknologi 

komunikasi 

27. Informasi dapat digambarkan sebagai data bermakna 

28. Nama perangkat non-fisik yang anda masukan kedalam CPU komputer adalah software 

29. Perangkat keras yang dapat menjalankan CD dinamakan CD Drive 

30. RAM merupakan bagian memory yang dapat menyimpan data sementara 

31. W-LAN atau Wireles LAN adalah termasuk jaringan komputer  tidak memakai kabel 

32. Manfaat jaringan komputer diantaranya : berbagi perangkat keras, memudahkan 

mengakses informasi, berbagi program atau data dan memudahkan menggunakan 

komputer 

33. Frekuensi yang digunakan untuk mikrogelombang UHF, VHF dan SHF 

34. Transmisi data dengan sifat pada setiap waktu hanya 1 bit yang dikirim yang dinamakan 

transmisi serial 

35. Yang termasuk bounded media adalah inframerah 

36. Perangkat lunak yang dapat digunakan tnpa harus membayar sama sekali tetapi tidak 

dilengkapi dengan kode sumber adalah free software 

37. Jenis perangkat lunak yang tidak memiliki hak cipta adalah open source 

38. Perangkat lunak SPSS dan Microstat digunakn untuk pengolah sttistik 

39. Kode tertentu yang ada pada setiap software yang kegunaannya untuk melindungi hak 

cipta disebut dengan code number 

40. bagian komputer yang berfungsi untk menerima perintah dan sekaligus 

mengoperasikannya disebut software 

41. Sebuah produk yang tertulis “Copyright 2003” kalimat tersebut menggambarkan hak 

penerbitan 

42. izin yang diberikan oleh pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan 

dan atau memperbanyak ciptaan dengan persyaratan tertentu disebut MOU 

43. Pada barang-barang tertentu terdapat simbol ® maksudnya adalah merk dagang 

44. Yang perlu diperhatikan dalam kesehatan dan keselamatan kerja pada pengguna 

komputer antara lain mata, jaritangan, punggung dan kaki 

45. Pesan yang ada pada monitor, sebelum mematikan komputer adalah its now safe turn 

off your computer 

46. Untuk menghindari adanya fluktuasi tegangan listrik dapat digunakan asesories 

komputer, yaitu stavol 

47. Suatu metode yang digunakan sistem operasi dimana semua pemakai dapat berinteraksi 

dengan proses yang dibuat disebut multiprocecing 

48. posisi yang tepat untuk menggunakan komputer adalah posisi layar monitor sejajar 

dengan mata 

49. Posisi duduk yang nyaman dapat meningkatkanproduktivitas kerja 

50. Langkah yang tepat untk mematikan komputer adalah menutuf file yang masih aktif, 

tekan tombol star dan shut down 

 


