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Masa : [3 jam] 
:

ARAHAN KEPADA CALON:

. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam
TUJUH muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

. Jawab KETIGA-TIGA soalan. Semua soalan mesti diiawab dalam Bahasa
Malaysia.
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1. (a) Berikan takdikamus data bagi keadaan berikut:

(i) Sescorang itu mungkin mempunyai dua buah rumah, sebuah rumah atau
hanya menyewa rumah sahaja.

(ii) Seseorang itu mungkin mempunyai satu atau lebih daripada satu cara untuk
belhubun-g atau dd;k memprinydinya langsung; seperti telefon-(dan telefon
mudah-alih), faks, e-mail, dan kahjt. Ada yang mempunyai lebih daripada
satu nombor telefon; ada yang mempunyai nombor sambungan telefon dan
nombor fax yang sama dengan nombor telefon. 

(15/100 markah)

(b) Syarikat TURBO Komputer Sdn Bhd sedang membangunkan.sebuah sistem
bilian dan ingin menlurus clan mengawaf pcmbangunan .sistem tersebut
menggunakan Calta PERI. Berikut ialah maklumat tcntaDg prqiek tersebut.

Aktiviti Aktiviti Mengikut ''Masa (hari)

A 5

B 9

C 4

D A 3

E B I
F B 6

G C r3

H E I

I E l1

J G t4

(i) Lukiskan cara PERT untuk projck berkenaan.

(ii) Tuniukkan masa-masa LAT dan ECT untuk setiap kejadian dan lintasan
geniing sertx masa ylng diperlukan untuk menyiapkan projek ini.

(iii) Sekiranya rnasa ECT pada keiadian pada akhir aktiviti I ialah 35 hari,
nyatakan samada lirrtasan genting cirrta ini akan berubah atau tidak
(runiukkan semua pcruhahan-pertrbahan yang berlaku, termasuk
perubalran firasa-masa LAT dan ECT).
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(iv) Berdasarkiur kepada maklumat herikut, minimumkan masa yang diperlukan
untuk syaq\a1 in_i menyiapkan prnjek ini. Peruntukan yang diberi[an ialah
sebanyak RMI,000.00

Aktiviti Aktiviti
Mengikut

Masir
(hari )

Masa
Minimum

Kos
Tambahan

A 5 3 RM r40.00

B 9 7 RM150.00

c 4 3 RM 50.00

D A 3 I RM 40.00

E B 8 7 RM105.00

F B 6 6 RM 60.00

G C l3 6 RM 90.00

H E I I RM110.00

I E lt 6 RM 80.00

J G t4 ll RM 70.00

K J 3 I RMr30.00

L K 2 2 RM 75.00

M L 7 5 RM2s0.00

(35/100 markah)

(c) Berdasarkan kepada gambarajah aliran data di bawah; -jawab soalan-soalan
berikut:

(D Senaraikan semua kesalahan-kesalahan yang terdapat pada gambarajah
aliran data di bawah.

(ii) Lukis semula gambaraiah aliran data tersebut untuk membetulkannya.
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(iii) Berdasarkan kepada jawapan pada bahagian (ii),.lukiskan sebuah carta
berstruktur rragi iisted ters6Uut. Namakan semua aliran data dan modul.

t r""'j' I
(35/100 markah)

(d) Dengan merujuk kepada gambarajah di bawah, jawab soalan-soalan berikut:

(D Namarkan modul-modul skop kawalan modul A.

(ii) Namakan modul-rnodul skop kesan modul D.

Gaji-Bersih
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(15/100 martah)

2- Anda diarahkan un!y-\ membangunkan sebuah sistem Jualan Langsung untuk
Syarikat CDC yang dikhask-an kepada ahli-ahli syarikat sahaja. Sistemini b6rfungsi
untuk menedma pesanon pelanggan, memproses pesanan untuk tujuan penghantarin,
penyediaan invois dan perryediaan penyata jualah untuk Jabatan"Akaun. Sistern ini
akan.dibanB-unkan dalam persekitaran intemet. Tempoh masa yang cliberikan untuk
membangunkan sistem ini ialah 2 tahun.

- tcsc2lztcsD30ll
, -)-

(iii) Sekilanya skop kesan rnodul B ialah moclul A, E dan F. Lukis semula carra
berslluktur tersebut supayd skop ke.san adalah di bawah skop kawalan.

(a)

(b)

Sediakan garnbaraiah konrcks untuk sistem ini.

Sediakan sebuah model sistgrn logikal yang lengkap untuk sistem ini. t etupkan
kepada bcberapa peringkat j ika perlu.

Sediakan sebuah carta bcrstruktur yang lengkap untuk sistem ini.

(d) Lakarkan suatu .garnbarajah menuniukkan konfigurasi suasana komputer yang
mungkin boleh dipasangkan.

(e) Bcrikan ketcrangan ringkas konfigurasi wajib mengcnai sistem yang akal
dipasang.

(0 Berikan kcterangan ringkas konfigurasi opsyenal mengenai sistem yang akal
dipasarrg.

(g) S.enaraikan sernua tep.crluan perisian yang dipcrlukan hagi membangunkan
sistem ini (tidak perlu diberikan nama peiisiair, cuma nyatakari kegunaan flerisian
sahaja).

(l0O/100 markah)

(c)
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3. (a) Syarikat Biro belcadang untuk meqlalegnkan sebuah Sistem Perpu-stakaan
. uituk mengendalikan pjrpustakaan CD-[{OM dengan menggunakan teknglgej
maklumar iang berutrih iengan cepat. Masa pem-bangunan qiqtql ini ialah 2
tahun dan:irmt"atr kos pcmbari'gunaniyrl padn]dhun perPpl ialah RM12,000.00
dan pada tahun kedul ialah 1M7,0-00.b0. Berikui adalah anggaran kos dan

faedah sistem berkenaan selepas masa pemhangunan:

Tahun 2 .,' 4 _5 6

Kos (RM) 23,0m 24,0t& 23,500 28,100 40,000 36,000

Fatxlah (RM) 21,000 36,000 55,000 30,800 18,000 37,000

(i) Berclasarkan maklumat di atas, patutkah syarikat ini meneruskan
cadangannya membangunkan sistem ini.

(ii) Apakah faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam membuat
keputusan tefsebut.

(iii) Sekilanya kos modal bagi proiek ini ialah_87o. Berikan cadangan anda
kepada iyarikat ini berhutiung cadangan pembangunan sistem ini.

Q51rcO markah)

(b) Lukiskan sebuah carta bersuuktr.rr daripada GAD di bawah ini. Tunjukkan semua
aliran-aliran data yang tcldaput.

Sekiranya carta berstruktur tidak drput dimuatkan puda satu muka surat, lukiskan
pada behclapa muka sutat dengan menggut'lakan penyambung.

(30/100 mar:kah)
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(c) Pg-!g*n memberi\an alasan, nyatakan jenis kohesi bagi soalan-soalan berikut
(pilih mana-mana 5 soalan sahaia):

(i) Makan Buah
Makan Salad
Makan Kueh

(ii) Input A
Tambah item kawalan
Sahkan jumlah

(iii) Kemaskini rekod
Salin ke fail induk

(iv) Cari tajuk CD-ROM
Cari halga CD-ROM
Ciui penerbit CD-ROM

(v) Hasilkan Laporun Gaji Kakitangan
Kira potongan cukai pendapatan.

(vi) Kemaskini rekod

, Dapatkan urusan berikutnya.
(15/100 markah)

(d) Berikan kaedah-kaedah antalamuka pengguna yang boleh digunakan dalam
pembangunan sistem dan herikan satu garispanduan untuk menghasilkan
rekabentuk skrin yang menarik.

(15/100 markah)

Jawab salah satu daripada dua soalan ini (e) atau (f).

(e) Ap*ah ciri-ciri sehuah modul yang baik?
(15/100 markah)

(0 Terangkan tentang cara-cara pengoptimum.
(15/100 markah)

- oooOooo -
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