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Soal Latihan
1. Yang termasuk karakteristik aplikasi web adalah . . .

a. Usage dan Maintenance
b. Development dan Utility
c. Maintenance dan Utility
d. Product dan Development
c. Usage dan Utility

2. Yang merupakan blok utama dari aplikasi web adalah . . .
a. Usage d. Utility
b. Product e. Maintenance
c. Development



2. Yang merupakan blok utama dari aplikasi web adalah . . .
a. Usage d. Utility
b. Product e. Maintenance
c. Development

3. Pengembangan aplikasi web yang dicirikan dengan
resource yang dibutuhkan seperti tim pengembangan dan
infrastruktur teknis adalah aspek dari . . .
a. Development d. Product
b. Usage e. Maintenance
c. Utility



3. Pengembangan aplikasi web yang dicirikan dengan
resource yang dibutuhkan seperti tim pengembangan dan
infrastruktur teknis adalah aspek dari . . .
a. Development d. Product
b. Usage e. Maintenance
c. Utility

4. Pengguna boleh datang dan pergi kapan pun, pengguna
memilih website yang menguntungkan dan jika kurang
puas, ganti. Merupakan pengertian dari aspek . . .
a. Multiculturally d. Self-Explanation
b. Spontanitas e. Parallelism
c. Estetika



4. Pengguna boleh datang dan pergi kapan pun, pengguna
memilih website yang menguntungkan dan jika kurang
puas, ganti. Merupakan pengertian dari aspek . . .
a. Multiculturally d. Self-Explanation
b. Spontanitas e. Parallelism
c. Estetika

5. Proses pengembangan web harus sesuai kondisi.
Pengertian dari aspek . . .
a. Immaturity d. Parallelism
b. Multiculturally e. Flexibility
c. Estetika



5. Jenis Situs Web dikelompokkan berdasarkan tujuan, kecuali….
a. E-Commerce d. Portal
b. E-Learning e. Nilai Tambah
c. Informasi

1. Orang yang bertugas mendesain halaman web yang menentukan look dan feel
yang mempunyai kemampuan mencari dan menentukan ide dan kemudian
mengolahnya dalam pikiran, menggunakan ide secara efektif, menentukan nilai
dari ide tersebut, menempatkan dengan benar dan memakainya dengan tepat,
disebut sebagai …..
a. Programmer d. Designer Web
b. Web Design e. Perancangan Web
c. Web Engineering


