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COMHAD FÍRICÍ:
TEICNEOLAÍOCHT 
DHIGITEACH GCE
SONRAÍ AGUS FAISNÉIS AS2

Sonraí agus Faisnéis

Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• idirdhealú a dhéanamh idir sonraí, faisnéis agus 

eolas trí shamplaí a úsáid;
• cur síos a dhéanamh ar an dóigh ar féidir leis na 

tosca seo a leanas dul i bhfeidhm ar chaighdeán 
na faisnéise táirgthe: beaichte, ábharthacht, 
cothrom le dáta, iomláine, cur i láthair agus 
iontaofacht;

• cur síos a dhéanamh ar na modhanna bailíochtú 
sonraí a leanas agus iad a chur i bhfeidhm: 
raon, cineál, fad, formáid, láithreacht, seicdhigit 
Mhodal 11 agus cuardach, seicdhigití agus 
iomláin bhaisce (hais agus rialú);

• feidhm na modhanna fíorú sonraí a thuiscint: 
iontráil dhúbailte, profáil; agus

• míniú a thabhairt ar shriantaí bailíochtú sonraí 
agus fíorú sonraí.

Inneachar i gComhad Fíricí Sonraí 
agus Faisnéis
a	Sonraí agus Faisnéis
a	Cad é an rud é eolas?
a	Tosca a théann i bhfeidhm ar chaighdeán na   
 faisnéise
a	Bailíochtú Sonraí
a	Fíorú Sonraí
a	Sriantaí Bailíochtú agus Fíorú Sonraí

Sonraí agus Faisnéis
An difríocht idir sonraí agus faisnéis
Is fíricí agus figiúirí loma nó neamhphróiseáilte iad 
sonraí nach bhfuil socraithe i gcomhthéacs ar leith. 
Dá bhrí sin níl aon chiall aige go dtí go ndéantar é 
a phróiseáil. Nuair a dhéantar sonraí a phróiseáil 
bíonn faisnéis mar thoradh, rud a chiallaíonn go 
bhfuil comhthéacs aige.

 

D’fhéadfaí “sonraí le ciall” a thabhairt mar achoimre 
ar fhaisnéis. Bainfidh muid úsáid as siopa mór 
éadaí a bhfuil roinnt rannóg aige le cuidiú leis 
an difríocht idir sonraí agus faisnéis a thuiscint. 
Taispeántar thíos na spriocdhíolacháin agus na 
díolacháin iarbhír do gach rannóg.

Rannóg Spriocdhíolacháin (£) Díolacháin Iarbhír (£)

Fir 15000 12341

Mná 20000 21304

Páistí 10000 10312
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Ceisteanna
Stórálann ionad sláinte stair leighis gach othair i mbunachar sonraí. Cruthaítear tuairisc ar 
choinní gach dochtúra ag tús gach lae. 
 

(a) Trí thagairt a dhéanamh don chill scáthaithe, mínigh an chiall atá le Sonraí agus Faisnéis. 

(b) Trí thagairt a dhéanamh don tuairisc, mínigh an chiall atá le heolas.

Sa tábla thuas ciallaíonn 15000 leis féin nach 
bhfuil comhthéacs aige agus nach bhfuil ann 
ach seicheamh digití. Nuair a thugann muid 
comhthéacs do 15000, cuir i gcás £15000 mar 
Spriocdhíolacháin do Rannóg na bhFear, is faisnéis 
atá ann anois.

Cad é an rud é Eolas?
Is é an rud é eolas ná an toradh atá ar rialacha a 
chur i bhfeidhm ar fhaisnéis lenar féidir cinntí a 

dhéanamh nó le cead a thabhairt duit an fhaisnéis 
a léirmhíniú. Sa tsampla thuas d’fhéadfadh eolas 
a bheith ann nuair atá cinneadh á dhéanamh le 
pleanáil a dhéanamh ar fhógraíocht bhreise ar 
éadaí Fear nuair nach bhfuil na spriocdhíolacháin 
á mbaint amach cionn is go bhfuil sé faoi na 
díolacháin iarbhír agus go bhfuil na rannóga eile os 
cionn na Spriocdhíolachán.
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An bhfuil 
sé Beacht?

An bhfuil 
sé Ábhartha?

An bhfuil 
sé Iontaofa?

An bhfuil
sé Cothrom le 

dáta?

An bhfuil 
sé Curtha i 
Láthair go 

héifeachtach?

An bhfuil 
sé Iomlán?

Braitheann
Caighdeán na 
Faisnéise ar?

Beaichte
Braitheann an bheaichte ar an úsáid a bhaineann 
duine nó eagraíocht as an fhaisnéis. Mar shampla 
ní mór don fhaisnéis ar ráiteas bainc a bheith 
cruinn go dtí an phingin is gaire, murach sin 
d’fhéadfadh custaiméir gearán a dhéanamh, ach 
d’fhéadfaí réamhaisnéis na haimsire a thabhairt 
go dtí an chéim amháin is gaire. Ní mór seiceáil 
chuimsitheach earráidí agus nuashonraithe rialta 
a dhéanamh lena chinntiú go bhfanann faisnéis 
beacht.

Cothrom le dáta
Má tá faisnéis as dáta, is féidir leis caighdeán na 
faisnéise a laghdú. Mar shampla, mura ndéanann 
scoil seoltaí daltaí a nuashonrú ar feadh 5 bliana,
d’fhéadfadh nach bhfaigheadh roinnt daltaí a 
dtuairiscí scoile má bhog siad teach le déanaí. I 
gcás próiseáil fíor-ama, is gá sonraí ionchurtha 
a phróiseáil láithreach, mura ndéantar sin níl sé 
cothrom le dáta. Mar shampla nuair a cheannaíonn 
tú ticéad eitilte, ní mór comhad na háirithinte a 
nuashonrú sula dtarlaíonn an chéad idirbheart eile.

Tosca a théann i bhfeidhm ar Chaighdeán na Faisnéise
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Iomlán
Bheadh sé seo ag tagairt do chásanna ina bhfuil 
faisnéis ar iarraidh. Mar shampla d’fhéadfadh scoil 
iarraidh ar mhic léinn atá ag fagáil scoile ceistneoir 
a chomhlánú le sonraí an chúrsa tríú leibhéal 
acu agus a seoladh mac léinn lenar féidir faisnéis 
faoi theacht le chéile na n-iardhaltaí a sheoladh 
an bhliain seo chugainn. Má tá na ceistneoirí 
neamhiomlán amhail seoladh ríomhphoist ar 
iarraidh, b’fhéidir nach bhfaigheadh an mac léinn 
cuireadh.

Ábharthacht
D’fhéadfadh faisnéis neamhábhartha bheith ina 
mhíbhuntáiste mar chuireann sé leis an méid, rud 
ar féidir leis an t-am le faisnéis ábhartha a aimsiú, 
a mhéadú. D’fhéadfadh faisnéis atá riachtanach 
i gcás amháin a bheith gan úsáid i gcás eile. Mar 
shampla b’fhéidir nach mbeadh gráid Eochairchéim 
a trí ábhartha d’fhoirm iarratais Ollscoile.

Curtha i láthair go héifeachtach
Má chuirtear Faisnéis i láthair ar dhóigh atá 
doiligh a thuiscint ansin cailleann sé a luach. Mar 
shampla bheadh faisnéis faoi threochtaí díolacháin 
i ngnólacht níos éifeachtaí dá mbainfí úsáid as graf 
seachas doiciméad téacs.

Iontaofa
Tá an fhaisnéis fíoraithe agus meastar go bhfuil sé 
iontaofa. Má thagann faisnéis ó fhoinse dhíreach is 
mó seans go mbeadh sé iontaofa seachas faisnéis 
a thagann ó fhoinse neamhdhíreach. Mar shampla 
má bhaintear úsáid as faisnéis faoi choinne feidhm 
ar leith d’fhéadfadh sé a bheith níos iontaofa ná dá 
mbainfí úsáid aisti faoi choinne feidhm dhifriúil nó 
mar a bhí beartaithe ag an tús.

Is féidir roinnt de na tosca seo a chur san áireamh i 
dteannta a chéile lena chinntiú go bhfuil caighdeán 
na faisnéise maith, amhail Córas Loingseoireacht 
Chairr.

Cuireann Córais Loingseoireacht 
Satailíte Faisnéis bheacht, chothrom 
le dáta agus ábhartha ar fáil do 
thiománaithe faoi bhóithre atá 
bunaithe ar shonraí atá faighte ó 
satailítí.
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Ceist
Cé chomh cothrom le dáta is atá an fhaisnéis, is féidir leis an méid seo dul i bhfeidhm ar 
chaighdeán na faisnéise. Trí thagairt a dhéanamh do shonrasc tipiciúil, cuir síos ar dhá 
thoisc eile ar féidir leo dul i bhfeidhm ar chaighdeán na faisnéise.

Bailíochtú Sonraí
Is seiceáil é bailíochtú sonraí a dhéanann bogearraí 
ríomhaire ar shonraí agus é ag iontráil ríomhchórais 
faoi choinne próiseála ag céim an ionchuir. Is í an 
fheidhm atá aige ná sonraí ar bith nach gcloíonn 
le rialacha ar leith, a ghabháil. Ní féidir leis a 
chruthú gurb iad na sonraí a iontráiltear an luach 
iarbhír a bhí i gceist ag an úsáideoir. Ceadaíonn 
sé don ríomhaire áfach roinnt teicnící a úsáid lena 
chinntiú go mbeidh na sonraí a iontráiltear:

a Ciallmhar
a Réasúnach
a Taobh istigh de theorainneacha inghlactha
a Iomlán

Ní phróiseáiltear sonraí go dtí go bhfuil an tseiceáil 
bhailíochtaithe rathúil.

Seiceáil raoin
Seiceálfaidh sé seo luach ionchuir in aghaidh 
uasteorann agus íosteorann. Má tá an luach 
taobh amuigh de na teorainneacha ansin tá sé 
neamhbhailí. D’fhéadfadh mí na bliana a bheith 
ina shampla áit ar gá do na sonraí a iontráiltear a 
bheith ina slánuimhir idir 1 agus 12.

Seiceáil cineáil
Cinntíonn sé seo gur cineál ar leith sonraí atá sa 
mhír sonraí. Mar shampla is cineál airgeadra atá sa 
mhír praghas i gcomhad stoic.

Seiceáil Faid
Baintear úsáid as seo lena sheiceáil go bhfuil líon 
áirithe carachtar sna sonraí a iontráiltear.
Mar shampla, tá 11 dhigit ag uimhir fón póca. 

 
Seiceáil Formáide
Baintear úsáid as seo lena chinntiú go 
meaitseálann mír sonraí patrún réamhchinntithe 
agus go bhfuil luachanna ar leith ag carachtair 
ar leith amhail litreacha nó digití. Mar shampla, 
d’fhéadfadh réimse dáta breithe a bheith de dhíth 
lena iontráil i bhformáid réamhshainithe ag úsáid 
an phatrúin DDMMBB.

Seiceáil láithreachta
Is féidir go mbeadh roinnt réimsí roghnach nuair 
atá sonraí á n-iontráil sa bhunachar sonraí. Ní 
ligfidh an tseiceáil seo do réimsí ar leith fanacht 
folamh. Mar shampla is féidir go mbeadh uimhir 
fón póca roghnacha mar b’fhéidir nach bhfuil ceann 
ag an duine ach tá uimhir Árachas Náisiúnta de 
dhíth (ní mór dó a bheith ann) ar gach taifead i 
gcomhad an fhostaí.

Seicdhigit
Is é atá i gceist leis seo ná digit bhreise a úsáid 
atá curtha leis an mhír sonraí uimhriúla. Baintear 
úsáid astu seo ar bharrachóid atá curtha ar tháirgí 
i ngnáth-ollmhargadh nó uimhreacha ISBN atá 
curtha ar leabhair. Ríomhtar é ag úsáid na ndigití 
ón uimhir agus ansin cuirtear é le deireadh na 
huimhreach. Nuair a ionchuirtear an uimhir 
tarlaíonn an ríomh céanna agus cuirtear an toradh 
i gcomparáid leis an tseicdhigit. Má tá na torthaí 
mar an gcéanna leanann an phróiseáil chéanna 
ar aghaidh. Mura bhfuil siad mar an gcéanna, tá 
earráid tarlaithe agus is gá an luach uimhriúil a 
ath-iontráil. Is í an phríomhdhóigh le seicdhigit a 
ríomh ná trí uimhríocht Mhodal-11 a úsáid.
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Cad é mar a ríomhann tú seicdhigit?

Cuir an uimhir tháirge seo a leanas san áireamh, 91167, agus ríomh an tseicdhigit.

1.Cuir ualaí i bhfeidhm – ag tosú ag an digit ar dheis, cuir ualaí i bhfeidhm. Ta ualú de 1 ag an tSeicdhigit.

Uimhir 9 1 1 6 7 Seicdhigit
Ualach 6 5 4 3 2 1

2. Ríomh na hiolraigh

Uimhir 9 1 1 6 7 Seicdhigit
Ualach 6 5 4 3 2 1

Iolrach 54 5 4 18 14

3. Suim na n-iolrach 
 54+5+4+18+14 = 95 

4. Roinn an t-iomlán ar 11 agus scríobh an fuílleach
 95 / 11 = 8 fuílleach 7

5. Úsáid an riail Seicdhigit = 11-F
 11-7 = 4 mar sin is é 4 an tseicdhigit

Mar sin is é an uimhir tháirge leis an tseicdhigit san áireamh ná 911674.

Tá sé tábhachtach a thabhairt do d’aire go bhfuil 
cásanna speisialta don riail Seicdhigit = 11-F. Má 
tá F=1 ansin tá an tseicdhigit = x agus Má tá F=0 
ansin tá an tseicdhigit = 0. Tá córas seicdhigite 
iontach maith ag aimsiú earráidí trasuímh mar 
má idirmhalartaíonn tú 2 dhigit ansin beidh ualaí 
difriúla acu agus beidh suim na n-iolrach mícheart 
agus beidh earráid iontrála sonraí mar thoradh.

Seiceáil cuardaigh
Úsáideann an modh seo tábla cuardaigh. Tá an 
luach sonraí a iontráiltear curtha i gcomparáid le 
liosta de luachanna sonraí le meaitseáil a aimsiú. 
Má aimsítear meaitseáil tá an luach sonraí bailí 
seachas sin tá sé neamhbhailí. Mar shampla nuair 
a chuardaítear cód táirge i gcomhad stoic lena 
chinntiú go bhfuil a leithéid de rud ann.

Iomláin Bhaisce
Tagraíonn sé seo do luach iomlán réimse amháin 
nó níos mó i mbaisc sonraí. Déantar iad a ríomh 
roimh ré, ag daoine de ghnáth, agus ansin cuirtear 
iad i gcomparáid leis an iomlán mar atá ríofa ag 
an ríomhaire. Thagair muid d’iomlán baisce mar 
cheachtar acu iomlán rialúcháin nó hais-iomlán. 
Má tá an t-iomlán baisce ríofa fiúntach amhail 
luach airgeadúil iomlán na n-orduithe go léir le linn 
tréimhse idirbhirt ansin tagraítear dó mar iomlán 
rialúcháin. Mura bhfuil ciall shoiléir ag an iomlán 
baisce amhail dataí uilig na n-orduithe a shuimiú 
le chéile le hiomlán dátaí a tháirgeadh, tugtar hais-
iomlán air seo. 
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Bailíochtú Sonraí
Baintear úsáid as fíorú sonraí le sláine na sonraí a 
a iontráiltear sa chóras a dheimhniú. Cinntíonn sé 
go bhfuil na sonraí comhsheasmhach agus nach 
bhfuil siad truaillithe. Úsáidtear na modhanna seo 
a leanas:

Iontráil dhúbailte
Is é atá i gceist leis seo ná na sonraí a iontráil faoi 
dhó i gcóras an ríomhaire agus seiceálfaidh an 
ríomhaire an dá chóip lena chinntiú nach bhfuil 
aon difríocht. Ceartófar difríocht ar bith de láimh.

Léamh profaí
Tugtar seiceáil ó amharc air seo fosta. Is é atá i 
gceist leis seo ná go seiceálann an t-úsáideoir 
go meaitseálann na sonraí a iontráiltear i gcóras 
an ríomhaire go beacht le foinse na sonraí. Má 
fheiceann an t-úsáideoir go bhfuil na sonraí ceart 
ansin déanann siad é seo a dheimhniú leis an 
ríomhaire.
 

Sriantaí Bailíochtú agus Fíorú 
Sonraí
Ní chinntíonn bailíochtú agus fíorú sonraí go 
mbeidh na sonraí uilig a iontráiltear ceart agus 
saor ó earráidí. Tá sriantaí ann le ceachtar de na 
modhanna seo a úsáid.

Nuair atá seiceáil raoin in úsáid do lá na míosa 
tipiciúla, d’fhéadfadh an lá a bheith bailí ach 
mícheart cionn is gur iontráladh an lá mar 13 
seachas 31. Tugtar earráid trasuímh air seo. Nuair 
atá seiceáil láithreachta in úsáid agus má tá sonraí 
sa réimse thugtha, beidh sé bailí ach d’fhéadfadh 
na sonraí iarbhír a bheith mícheart, amhail 
céadainm seachas sloinne. D’fhéadfadh luach 
sonraí a bheith bailí agus tábla cuardaigh in úsáid 
ach níl sé stóráilte sa tábla cuardaigh agus mar 
sin rangóidh an ríomhaire neamhbhailí é. Beidh gá 
leis na luachanna cuardaigh atá stóráilte sa tábla 
a nuashonrú go rialta lena chinntiú nach bhfuil an 
tseiceáil bhailíochtaithe sonraí teoranta.

D’fhéadfadh foinse na sonraí bheith ina srianadh 
nuair atá fíorú sonraí in úsáid. Má tá foinse na 
sonraí neamhiontaofa agus déantar na sonraí a 
iontráiltear a sheiceáil in éadan na foinse seo beidh 
fadhb ann dá bharr. D’fhéadfadh an t-úsáideoir 
profaí a léamh agus nuair a fheictear go bhfuil 
meaitseáil ann idir an méid atá ar an doiciméad 
fhoinseach agus atá ar an scáiléan agus ansin 
déanfaidh siad é seo a dheimhniú leis an ríomhaire 
go bhfuil sé ceart nuair atá an fhoinse iarbhír 
mícheart.

Ceist
Nuair atá táirge á cheannach ó shuíomh gréasáin, comhlánaíonn custaiméir an fhoirm ar scáileán seo 
a leanas.

Sainaithin agus cosain an réimse is fóirsteanaí do gach ceann de na seiceálacha 
bailíochtaithe seo a leanas. Carachtar/cineál, Raon, Formáid, Seicdhigit.

Ainm

seoladh ríomhphoist 

seoladh seachadta

Cód Táirge m.sh. 12345

Cainníocht


