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COMHAD FÍRICÍ:
TEICNEOLAÍOCHT          
DHIGITEACH GCSE
Aonad 1
TEICNEOLAÍOCHTAÍ LÍONRA 

Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• Cur síos ar fheidhm na n-acmhainní líonra seo a leanas: cárta comhéadan líonra, cáblaí líonra, lasc agus 

ródaire;
• Cuir síos ar na toipeolaíochtaí líonra seo a leanas: Bus, Réaltach, Fáinneach;
• Cur síos ar na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le húsáid líonra taobh istigh d’eagraíocht;

Inneachar
• Acmhainní crua-earraí líonra
• Toipeolaíochtaí Líonra
• Na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le líonra a úsáid 

Intreoir

Acmhainní líonra
Le líonra a rith go héifeachtúil, tá roinnt píosaí crua-earraí de dhíth. 

Network interface card
Aon ríomhaire atá ceangailte de líonra le cábla, ní mór dó cárta comhéadan líonra (NIC) a bheith aige. 
Ligeann an cárta don ríomhaire agus don fhreastalaí comhad cumarsáid a dhéanamh lena chéile. Beidh 
pórt ag cárta comhéadan líonra ar féidir cábla líonra a chur isteach ann. Beidh cárta comhéadain líonra gan 
sreang i ríomhaire glúine a ligfidh don ríomhaire glúine ceangal gan sreang le ródaire ach is minic a bhíonn 
pórt acu fosta le ligean d’úsáideoir cábla líonra a cheangal.
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Cáblaí líonra
Go tipiciúil, bíonn cáblaí taobh istigh de líonra achair logánta bunaithe ar chopar. Tá roinnt cineálacha 
difriúla ann m.sh. cábla comhaiseach (tá dhá sheoltóir ann, dual lárnach singil agus roinnt dual fite le 
chéile agus casta thart ar an dual lárnach), agus péire casta (sreanga copair inslithe casta le chéile le 
sreang thalmhaithe).

Lasc
Is é is lasc nó mol lasctha ann, pointe ceangail do ghrúpa ríomhairí. Beidh na ríomhairí ceangailte de 
lasc ag úsáid cáblaí líonra agus beidh an lasc ceangailte den fhreastalaí comhad. Is é feidhm na laisce ná 
cumarsáid a eagrú idir an freastalaí comhad agus na ríomhairí ar an líonra. Nuair a bhíonn dhá ríomhaire 
araon ceangailte de lasc, is féidir leis na ríomhairí sonraí a chur chuig a chéile tríd an lasc.

Ródaire
Is mol lasctha sofaisticiúil é ródaire. Coinneoidh sé faisnéis faoi sheoltaí ríomhairí atá ceangailte den líonra 
agus cuirfidh sé sonraí ar aghaidh chuig na ríomhairí cearta go héifeachtúil. Bíonn baint acu de ghnáth mar 
gheataí nuair a cheanglaítear LAN le líonra níos mó (m.sh. an t-idirlíon). Nuair a úsáidtear mar gheata é, 
déanfaidh ródaire monatóireacht ar thrácht agus is féidir leis rochtain a theorannú ar shuíomhanna nó ar 
úsáideoirí áirithe.
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Toipeolaíochtaí líonra
Is é is toipeolaíocht líonra ann, cóiriú teoiriciúil na gcomhpháirteanna de líonra. 

Líonra bus
Is é is líonra bus ann, ná líonra ina bhfuil gach ceann de na gairis ceangailte go díreach le príomhlíne 
chumarsáide, ar a dtugtar bus, ar a gcuirtear na comharthaí. Is gnách go n-úsáidtear cábla cúplach, mar 
shampla cábla comhaiseach, mar an bhus. Tá úsáid líonra bus fóirsteanach do líonraí beaga, mar go bhfuil sé 
cost-éifeachtúil le cur i bhfeidhm ar scála beag. Más gá don chábla bus trácht a iompar do líon mór gaireas, 
titfidh éifeachtúlacht an líonra. Míbhuntáiste eile ná go bhfuil an líonra ag brath ar an chábla bus, agus má 
tá fabht ann teipfidh ar an líonra mar gheall air sin. Níl an cineál seo líonra chomh slán le líonra réaltach, 
mar go bhfuil rochtain ag gach gaireas ar an bhus, agus d’fhéadfaí sonraí a idircheapadh le linn tarchurtha.

Líonra réaltach
I líonra réaltach, tá comhpháirteanna uilig an líonra ceangailte le haon ríomhaire lárnach amháin, a 
úsáidtear go minic mar an fhreastalaí comhad. In amanna, tugtar an mol, an cumarphointe nó an nód 
lárnach ar an ríomhaire i lár líonra réaltach. Mar sin de, tá an líonra ag brath ar an nód lárnach, agus má 
mhífheidhmíonn sé, teipfidh ar an líonra ar fad. Ar an taobh eile den scéal, is é an buntáiste ná, mura bhfuil 
ceann de na ríomhairí ag obair, ní chuirfidh sin isteach ar an chuid eile. Tá an líonra seo níos costasaí le 
suiteáil ná líonra fáinneach, mar de ghnáth, bíonn níos mó cáblaí de dhíth agus freastalaí comhad atá in ann 
freastal ar iarratais líonra ó gach ríomhaire.
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Líonra fáinneach
I líonra fáinneach, bíonn gach ceann de na gairis ar an líonra ceangailte le líne fáinneach cumarsáide a 
gcuirtear comharthaí thart timpeall uirthi. Is féidir líonra den chineál seo a chur i bhfeidhm ar dhá dhóigh.
Is féidir le trácht ar an líonra dul trí chomhéadan líonra gach gairis, agus b’fhéidir go mbeadh ar gach ceann 
de na gairis a bheith infheidhmthe leis an trácht sreabhadh tríd. De rogha air sin, is féidir na gairis líonra a 
cheangal den fháinne lárnach trí spoir, a ligeann don chóras leanúint ar obair, fiú nuair a bhíonn cuid de na 
gairis lasctha as.

Buntáistí agus míbhuntáistí a 
bhaineann le líonra a úsáid in 
eagraíocht
Tá úsáid na líonraí forleathan i scoileanna, 
gnólachtaí agus sa bhaile. Tá buntáistí soiléire ann 
d’eagraíochtaí agus is minic a bhíonn impleachtaí 
airgeadais ag baint leo. Chomh maith leis sin, ní 
mór smaoineamh ar na míbhuntáistí, mar is féidir 
le líonra teipeadh nó is féidir ionsaithe slándála 
bheith ag cur isteach air.

Na buntáistí a bhaineann le líonra a úsáid
Trí líonra a úsáid, is féidir gairis fhorimeallacha ar 
nós printéirí agus scanóirí a roinnt. Cuidíonn seo 
le costais a laghdú, chomh maith le bheith níos 
fearr don timpeallacht. Is féidir le húsáideoirí a 
gcuid comhad a rochtain ó stáisiún oibre ar bith, 
rud a éascaíonn timpeallachtaí oibre solúbtha. Tá 
sé seo thar a bheith úsáideach i scoileanna, mar 
a dtiocfadh le daltaí agus múinteoirí bheith ag 
iarraidh a gcuid oibre a rochtain ó sheomraí difriúla. 
Is féidir bogearraí a roinnt fosta, mar is féidir 
ceadúnais bhogearraí a cheannach don tsuíomh 
iomlán, in áit ceadúnais aonair a cheannach do 
gach ríomhaire nó gaireas. Úsáid líonra, ligeann 
sé d’úsáideoirí cumarsáid a dhéanamh go furasta 
ag úsáid réimse modhanna lena n-áirítear 
ríomhphost, teachtaireachtaí meandracha agus 
físchomhdhálacha.

Líonra a ritheann ag úsáid freastalaí comhad, 
tá de bhuntáiste aige go gcuireann sé cúltaca 
lárnach de gach comhad ar fáil do na húsáideoirí. 
Is buntáiste é seo don eagraíocht, mar thiocfadh 
le comhaid chaillte drochthionchar a imirt ar 
reáchtáil éifeachtach comhlachta, mar shampla 
má chailleann eagraíocht sonraí sheoltaí a 
gcustaiméirí, chuirfeadh sin moill ar sheachadadh 
a dtáirgí. Má úsáidtear freastalaí comhad, cuireann 
sin leibhéal slándála ar fáil, trína chinntiú go 
mbíonn úsáideoirí ag rochtain a gcuid comhad 
féin nuair a logálann siad air, ach ní comhaid 
na n-úsáideoirí eile. Ní bheadh seo amhlaidh dá 
mbeadh an eagraíocht ag brath ar mheaisíní aonair, 
mar d’fhéadfaí comhaid a shábháil go logánta 
agus bheadh siad inrochtana ag gach duine. 
Chomh maith le comhaid a lárnú, bíonn líonraí ag 
lárnú cuid de na próisis a dhéantar taobh istigh 
d’eagraíocht, mar shampla, is féidir cosaint ar 
víris a láimhseáil go comhsheasmhach in áit í a 
dhéanamh ar gach ríomhaire nó gaireas ar leith.

Na míbhuntáistí a bhaineann le líonra a úsáid
An costas tosaigh a bhaineann le líonra a chur 
isteach d’eagraíocht, thig leis a bheith ard, mar 
seans go mbeadh orthu cáblaí, agus freastalaí 
comhad amháin ar a laghad, a cheannach. Is féidir 
leis na costais reatha a bheith ard do líonraí móra, 
agus b’fhéidir go socródh eagraíocht go bhfuil 
bainisteoir líonra de dhíth orthu le húsáid mhín 
éifeachtúil acmhainní an líonra a chinntiú.
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Tá contúirtí ann agus líonra á úsáid. Má táthar ag brath ar fhreastalaí comhad le rochtain a chur ar fáil ar 
bhogearraí agus ar chomhaid, b’fhéidir go gciallaíonn sin go mbeadh cliseadh forleathan ann dá dteipfeadh 
ar an fhreastalaí. Mar gheall air seo, i líonraí móra, úsáidtear freastalaithe iolracha, agus is féidir iad a lonnú 
i gcodanna difriúla d’fhoirgneamh. Cé gur féidir iarrachtaí a dhéanamh líonra a chosaint ar víris, d’fhéadfadh 
bearna rochtain a thabhairt do víreas nó do haiceálaí thar ríomhairí eile fosta. Is féidir modhanna oibre a 
chur in áit le cuidiú leis na contúirtí seo a laghdú, mar shampla, balla dóiteáin a úsáid.


