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COINCHEAPA DON CHEAPADÓIREACHT DHIGITEACH

Feidhmchláir Ilmheáin agus Ceapadóireacht
Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• croíghnéithe ilmheáin agus idirghníomhacha a shainaithint agus a luacháil mar a úsáidtear iad i:
– suíomhanna gréasáin a thacaíonn le ríomhthráchtáil
– na meáin shóisialta
– cluichíocht
• an téarma ‘ceapadóireacht ilmheán’ a shainmhíniú;
• tuiscint a léiriú ar na gnéithe seo a leanas agus ar a ról sa cheapadóireacht ilmheán:
– hipirtéacs
– físeán
– beochan
– fuaim
– scriptiú

Ilmheáin and Idirghníomhaíocht

Ilmheáin and Idirghníomhaíocht: Suíomhanna Gréasáin R-Thráchtála
Is é is idirbheartaíocht ríomhthráchtála ann, earraí nó seirbhísí a dhíol nó a cheannach, déanta
thar líonraí ríomhaire trí mhodhanna atá saindeartha le horduithe a ghlacadh nó a chur. Is féidir
le hidirbheart r-thráchtála a bheith idir gnólachtaí, lucht tí, daoine aonair, rialtais agus eagraíochtaí
poiblí agus príobháideacha eile. Tá orduithe a dhéantar le scairteanna gutháin, facsamhail nó
ríomhphost clóscríofa de lámh le cur as an áireamh.
Foinse: OECD Glossary of Statistical Terms
Is féidir le ceachtar de na rudaí seo a leanas a bheith
i gceist le r-thráchtáil:
• cuardach a dhéanamh ar rud ar leith ag úsáid
inneall cuardaigh (inmheánach ar an tsuíomh
nó inneall cuardaigh ginearálta ar líne)
• brabhsáil a dhéanamh ar shuíomh ar dhóigh
ghinearálta ar a bhfuil ar fáil gan aon rud ar
leith a bheith ar intinn agat

Sa dá chás is féidir na rudaí atá ar fáil a ghearrliostú
trí ghnéithe idirghníomhacha a úsáid ar an tsuíomh
gréasáin le scagthaí a chur i bhfeidhm agus leis an
liosta táirgí atá taispeánta a shórtáil.
Cinntí faoi cad é atá le ceannach, déanfar iad
i ndiaidh cliceáil ar chnaipí, ar roghchláir, ar
hipearnaisc agus scrollú le sonraí breise a fháil,
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b’fhéidir ag léim idir leathanaigh iolracha de
liostuithe táirge cionn is go mbeadh barraíocht
íomhánna le híoslódáil ag an am chéanna dá
dtaispeánfaí barraíocht táirgí ar an aon leathanach
gréasáin agus b’fhéidir go gcuirfeadh sin isteach ar
an fheidhmíocht.
Go tipiciúil, bíonn na rudaí seo i gceist le suíomh
r-thráchtála a bhrabhsáil:
• ag malartú idir roghchláir
• ag amharc ar tháblaí de shonraí faoi na rudaí
• ag úsáid uirlisí zúmála le grianghraif a mhéadú
agus b’fhéidir uirlisí rothlúcháin nuair atá
samhail 3T den táirge ar fáil lena chasadh thart
• teagmháil a dhéanamh le díoltóirí ag úsáid
teachtaireachtaí leabaithe nó uirlisí comhrá nó
cliceáil ar naisc “mailto” nó foirmeacha beaga a
chomhlánú le síniú faoi choinne nuachtlitreacha
nó le haisghlao a iarraidh
• ag roghnú ó bhoscaí teaglama amhail méid,
dath nó an stíl atá de dhíth
• nochtadh d’éifeachtaí tar-rollta, míreanna
aníos, beochana, físeáin nó fuaimeanna lena
áitiú ar cheannaitheoirí dul ar aghaidh leis an
cheannach
• cliceáil ar dheilbhíní le hairgeadra nó teanga a
mhalartú
Go tipiciúil, úsáideann suíomhanna r-thráchtála
roinnt leathanach gréasáin atá
teimpléad-bhunaithe ionas go n-athneartaítear
branda an chomhlachta agus go bhfuil taithí séimh
ag an cheannaitheoir de bheith ag déileáil leis an
tsuíomh. De ghnáth, leantar caighdeáin ar nós
roghchláir a chur ag an bharr nó ar clé le frustrachas
an cheannaitheora a laghdú. Ceannaitheoirí
atá ag iarraidh dul ar aghaidh le hordú a chur,
is gnách go gcuireann siad na rudaí atá siad ag
iarraidh a cheannach isteach i gciseán/cairrín
siopadóireachta.
Déanfaidh seo an íocaíocht iomlán atá iníoctha
a ríomh go huathoibríoch agus b’fhéidir go
dtaispeánfadh sé seo nó faisnéis eile (amhail
líon na rudaí sa chiseán) ar an tsuíomh gréasáin
taobh istigh de dheilbhín an chiseáin agus an
ceannaitheoir ag leanúint leis ag brabhsáil. Roinnt
earraí/seirbhísí amhail ticéid do chrannchuir, ní
féidir iad a choinneáil i gciseán an cheannaitheora
ar feadh tréimhsí gearra ama sula ndéantar iad a
scaoileadh le díol leis an phobal arís agus mar sin
de, seans go bhfeicfidh ceannaitheoirí amadóir
gníomhach ag cuntas anuas agus ag tabhairt
rabhadh dóibh faoin méid ama atá fágtha acu.

Nuair a bhíonn an ceannaitheoir réidh lena ordú a
chríochnú bainfidh siad úsáid as foirm ar líne le
sonraí seoladh seachadta a chur isteach ar féidir
táillí seachadta a ríomh uathu. Déanfar an íocaíocht
trí fhoirm ar leith ar líne a úsáid agus i gcásanna
áirithe, cuirfear an t-úsáideoir ar aghaidh chuig
leathanach gréasáin a nascfaidh iad lena mbanc,
an áit a mbeidh orthu pasfhocal a chur ar fáil lena
gcárta íocaíochta a fhíordheimhniú. Ós rud é go
bhfuil faisnéis phearsanta á tarchur ag an phointe
seo, bainfidh an suíomh gréasáin úsáid as criptiú
agus b’fhéidir go gcuirfí in iúl don úsáideoir le
foláireamh agus go bhfeicfeadh sé athruithe beaga,
m.sh. b’fhéidir go n-athródh an URL chuig https://
a úsáid mar phrótacal. Na foirmeacha a úsáidtear,
b’fhéidir go mbeadh scripteanna bailíochtaithe
ionsuite acu lena sheiceáil gur leanadh na formáidí
caighdeánacha do shonraí cárta bainc agus do
chóid phoist sula gcuirtear na sonraí chun tosaigh.
Cnaipí raidió, boscaí seiceála, boscaí teaglama
agus boscaí liosta, is aidhm leo an rud is féidir le
ceannaitheoir a roghnú a theorannú.
De ghnáth, feicfidh ceannaitheoirí leathanach
dearbhaithe a chuireann in iúl gur glacadh lena
n-íocaíocht nó nár glacadh léi agus b’fhéidir go
mbeadh cnaipe priontála ann le dearbhú an orduithe
i bhformáidiú atá furasta a phriontáil.
Is minic a bhíonn foláireamh ar leathanaigh
dearbhaithe den chineál seo gan na cnaipí Refresh
nó Back a bhrú ar barra uirlisí an bhrabhsálaí
gréasáin mar d’fhéadfadh íocaíochtaí dúblacha a
bheith ann mar gheall air sin. Is gnách go gcuirtear
fógra ríomhphoist chuig ceannaitheoirí a thugann
sonraí an ordaithe a rinne siad. Roinnt suíomhanna,
tabharfaidh siad cuireadh d’úsáideoirí cuntais a
chruthú ionas go dtig leo logáil isteach arís i ndiaidh
a gcéad chuairte. Cuidíonn seo le rianú orduithe a
dhéanamh.
Is féidir luaíocht a thabhairt ar son orduithe trí chóid
dearbhán uathúla a ghiniúint ar féidir iad a úsáid le
híoc as orduithe san am atá le teacht, in amanna le
comhlachtaí páirtíochta, b’fhéidir. Nuair a tharlaíonn
sé nach bhfuil na rudaí a cheannaítear sásúil,
b’fhéidir go gcuirfeadh suíomhanna r-thráchtála
cóid nó barrachóid in-íoslódáilte inphriontáilte
QR ar fáil le greamú de rudaí atá á gcur ar ais.
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JIs siopa éadaí do mhná é Jonzara i
gCo an Dúin a dhíolann a chuid earraí
trí ríomhthráchtáil fosta. Ag dul ó
bhun go barr, tá na rudaí seo a leanas
ar a leathanach baile
(www.jonzara. co.uk):
• lógó comhlachta téacsúil
ailínithe ar chlé ag an bharr, agus
deilbhíní trasna uaidh ailínithe
ar dheis
• (suíomh caighdeánach
ann leis an deilbhín ciseán
siopadóireachta a chur), chomh
maith le deilbhín logáil isteach,
uimhir ghutháin an chomhlachta
agus deilbhín leis an airgeadra a
mhalartú
• barra roghchláir nascleanúna a
phreabann anuas nuair a rolltar
thar roghanna áirithe, agus tá
inneall cuardaigh inmheánach
leabaithe taobh leis an bharra
roghchláir ar dheis
• sraitheog bheoite de 9 n-íomhá
ina suí os cionn 4 cholún de
théacs, de hipearnaisc agus
d’íomhánna
• buntásc teimpléid caighdéanach
a bhfuil hipearnaisc ann do
shuíomhanna meán sóisialta,
faisnéis ar an chuntas a shocrú,
uirlis d’fhoirm shíntiúis do
nuachtlitir

Cás-staidéar ar Shuíomh
Gréasáin R-Thráchtála:
Jonzara
9 N-ÍOMHÁ I
SRAITHEOG
BEOITE

DEILBHÍNÍ NAISC
MEÁN SÓISIALTA

NASC MAILTO

LÓGÓ OS
CIONN BARRA
ROGHCHLÁIR

CNAIPE

DEILBHÍNÍ
AGUS INNEALL
CUARDAIGH
INMHEÁNACH

FOIRM
SÍNTIÚIS DO
NUACHTLITIR

BOSCAÍ TEAGLAMA LE TORTHAÍ
CUARDAIGH A SHÓRTÁIL AGUS LE
LÍON NA SCAIRFEANNA AR GACH
LEATHANACH A MHÉADÚ

LEATHANAIGH
IOLRACHA DE
THORTHAÍ CUARDAIGH

TÁBLA NA DTORTHAÍ
CUARDAIGH

MIONRIAN AGUS
TAOBH-BHARRA
HIPEARNASC
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Ilmheáin and Idirghníomhaíocht:
Na Meáin Shóisialta
Bíonn fócais éagsúla ag uirlisí meáin shóisialta, ach
bíonn na gníomhaíochtaí seo a leanas i gceist leis an
chuid is mó acu:
• inneachar téacs-bhunaithe a ghineann
úsáideoirí a fhoilsiú amhail machnaimh
phearsanta
• inneachar ilmheáin arna ghiniúint ag
úsáideoirí a fhoilsiú amhail grianghraf
• roinnt inneachar príobháideach nach bhfuil le
foilsiú láithreach a óstáil
• ag freagairt d’inneachar comhroinnte
úsáideoirí eile
• imeachtaí, saol cultúrtha, leasa tráchtála agus
comhlachtaí gairmiúla a chur chun cinn
• inneachar atá ann cheana ó áit éigin eile ar
an ghréasán dhomhanda a chur chun cinn/ a
chomhroinnt
• ag cur le corpas tuairimí, mar shampla, trí
vótaíocht
• comhrá a dhéanamh le húsáideoirí iolracha trí
áiseanna comhrá nó físchomhdhála
• a choinneáil ar an eolas faoi cheangail
chairdis nó ghnó
• ag cur ar chumas úsáideoirí teagmháil
a dhéanamh le níos mó daoine nua trí
chomhcheangal m.sh. don sluafhoinsiú
Is gnách go ndéantar na gníomhaíochtaí seo go
haisioncronach ach thig le cuid acu tarlú i bhfíor-am
nuair a bhíonn úsáideoirí eile logáilte isteach agus
ag úsáid uirlisí na meán sóisialta go gníomhach.
Is féidir inneachar meán sóisialta a aistriú
ina bhfothaí beo ar féidir iad a leabú isteach i
suíomhanna gréasáin. Roinnt fothaí den chineál seo,
déantar monatóireacht orthu do threochtaí agus
úsáidtear iad don mhargaíocht nó d’fhorfheidhmiú
slándála.
Cuid de na huirlisí meán sóisialta, tá siad
comhtháite go trom istigh i gcodanna eile
bogearraí nó b’fhéidir fiú i gcóras oibriúcháin, rud
a dhoiléiríonn an difríocht idir an feidhmchlár
meán sóisialt agus na bogearraí atá ag baint leis. Is
féidir foláirimh a bhrú amach chuig gutháin agus
ríomhphost trí mheáin shóisialta.
B’fhéidir go mbeadh úsáideoirí ábalta staitisticí
amhail líon na bpostálacha, líon na gcairde, líon na

dteachtaireachtaí agus am fágtha go dtí eachtra
atá le tarlú a fheiceáil. Is féidir iad seo a úsáid le
meabhrúcháin a ghiniúint. Na soláthróirí meán
sóisialta iad féin, is féidir leo mianadóireacht
sonraí a dhéanamh ar phróifílí úsáideora agus taifid
iompraíochta agus a gcuid breathnóireachtaí agus
an méid atá ar eolas acu faoi úsáideoirí a úsáid le
fógraíocht dhírithe a dhéanamh agus le treochtaí
sóisialta a thomhas, ag déanamh tuartha faoi
iompraíocht.
Suíomhanna meán sóisialta, cuireann siad réimse
uirlisí ar fáil le cur ar chumas úsáideoirí ceangail
a dhéanamh idir úsáideoirí atá ann cheana agus
inneachar. Cuimsíonn seo clibeáil (idir clibeanna
inneachair ilmheánacha agus téacsbhunaithe) le
hinneachar a cheangal le hinneachar nó inneachar
le húsáideoirí, cuiridh a chur le húsáideoirí a
cheangal lena chéile, agus aithint URL uathoibríoch
(le hipearnasc oibritheach a chur isteach go gasta)
nó aithint ainm (ionas gur féidir le húsáideoirí
foláireamh a fháil faoi úsáid a n-ainm).
Seo cuid de na príomhcheisteanna a bhaineann le
meáin shóisialta: ciapadh agus clúmhilleadh ar líne,
sáruithe príobháideachais, ceisteanna úinéireacht
chóipchirt, cumarsáid nár iarradh, mífhaisnéis,
bréagriochtú, róluchtú faisnéise agus bac
ginearálta ar scileanna sóisialta san fhíorshaol.

Ilmheáin and Idirghníomhaíocht:
Cluichíocht
An difríocht is tábhachtaí idir beochan agus cluiche
ná go bhfuil eilimint den idirghníomhú leis an
úsáideoir i gceist i gcluiche, ina dtiocfadh leis na
roghanna a dhéanann an t-úsáideoir réimse torthaí
a thabhairt a bhfuil céim intomhaiste ratha (m.sh.
scór/beathaí/sláinte) bainteach leo.
Is féidir cluichí a chruthú i gcineálacha éagsúla de
phacáiste bogearraí, lena n-áirítear:
• pacáistí scarbhileoige, atá an-fhóirsteanach
do thomhais uimhriúla. Tá réimse leathan
feidhmeanna ionsuite iontu agus is féidir
foirmle a thógáil le cluiche téacsbhunaithe a
ghiniúint
• pacáistí láithreoireachta ina gcaithfidh na
sleamhnáin a nascleanúint i dtreo cuspóra, nó
déantar idirghníomhú le beochana ar dhóigh
áirithe
• pacáistí ceapadóireacht gréasáin (leis na cluichí
a imrítear ar bhrabhsálaithe gréasáin) mar ar
féidir leis an chluiche bheith ina thóraíocht

4

COMHAD
TEICNEOLAÍOCHT
DHIGITEACH GCSE / AONAD 2
FACTFILE:FÍRICÍ:
GCE HISTORY
OF ART / ARCHITECTURE

•

bhunúsach hipearnasc-bhunaithe ar cheann
scríbe ar leith, nó bheith ina chluiche scriptithe
scríofa i dteanga scriptithe amhail JavaScript
uirlisí forbartha cluiche saincheaptha ina dtig
le húsáideoirí a gcluiche a chódú agus iad ag
forbairt agus ag tástáil chomhéadan grafach an
úsáideora ag an am chéanna

Mar aschur, de ghnáth, bíonn scáileán agus callaire
de dhíth ar chluichí, agus tá forimeallaigh haptacha
in úsáid níos mó i rith an ama acu le haiseolas
céadfaíoch a chur ar fáil. Tá an gaireas ionchuir
a roghnaítear ríthábhachtach le hidirghníomhú a
dhéanamh le cluiche:
• luch
• clár cothromaíochta
• clogad réaltacht fhíorúil
• luamhán stiúrtha/ceap stiúrtha
• roth stiúrach
• micreafón
• ceap/liathróid traiceála
• méarchláir: QWERTY/MIDI/concept
• ceamara gréasáin
• mata damhsa
• gunna
• braiteoir sainfheidhmeach
Fuaim, is comhpháirt ríthábhachtach í sna cluichí,
mar go mbaintear úsáid aisti le hatmaisféar a
thógáil, le haiseolas a chur ar fáil agus i gcás roinnt
MMORPGs, cluinfidh tú baill d’fhoirne ag labhairt
leat agus tú ag imirt, nó fiú feicfidh tú iad trí naisc
shonraí beo físeáin. Bíonn crua-earraí le nasc Idirlín
ard-bhandaleithid de dhíth ar chluichí den chineál
seo, chomh maith leis an ghnáthmhicreafón.
I dtéarmaí idirghníomhuithe úsáideora, is féidir
cluiche a ríomhchlárú le freagairt do tharlúintí
coitianta úsáideoirghinte, ar a n-áirítear:
• luch isteach, luch amach, luch os cionn, luch
síos, luch suas, cliceáil luiche
• eochair ar leith a bhrú nó roinnt eochracha a
bhrú le chéile
• scrollú (m.sh. trí roth luiche) nó rialóir treo nó
cnaipe ar leith ar mhéarchlár/luamhán stiúrtha/
ceap stiúrtha/roth stiúrach
• orduithe gutha
• braiteoir a bhraitheann claonadh/gluaisne/
fuaim/teas

Is minic a bhíonn an t-úsáideoir ag súil le foirm
aiseolais. Ar na freagairtí do na tarlúintí, d’fhéadfaí
sprid/grafaic a bhogadh, fuaim a sheinm nó
roghchlár a oscailt/a dhruidim a bheith i gceist.
Is minic a bhíonn ardán le cluichí a óstáil ar
shuíomhanna meáin shóisialta comhaimseartha.
Is féidir le húsáideoirí bheith páirteach i bpobail
chluichíochta agus iad logáilte isteach ar a líonra
sóisialta. Is féidir a ndul chun cinn agus a mbuanna
a chomhroinnt ar a bpróifílí agus is féidir le cairde
iad a chuardach i mbunachar sonraí de chéilí
comhraic nó de bhaill foirne féideartha. Is féidir
leo cuireadh a thabhairt do dhaoine eile ina líonra
sóisialta bheith páirteach ann.

Ceapadóireacht Ilmheán
Cad is Ceapadóireacht Ilmheán ann?
Is é atá i gceist le hilmheáin, faisnéis dhigiteach a
thaispeáint ar dhóigh a ionchorpraíonn íomhánna
socra, íomhánna beoite, físeán agus fuaim [Foinse:
BCS, p4]. Is féidir le láithreoireachtaí ilmheánacha
a bheith idirghníomhach sa mhéid is gur féidir leo
freagairt d’idirghníomhuithe úsáideora.
I measc uirlisí bogearraí ar féidir iad a úsáid le
sócmhainní ilmheánacha a chur le chéile ina
láithreoireacht/pacáiste ilmheáin, tá:
• bogearraí ceapadóireacht gréasáin
• bogearraí láithreoireachta seó sleamhnáin
• bogearraí forbartha cluiche
• láimhseálaithe speisialaithe eile sócmhainní
ilmheáin (ar féidir iad a íoslódáil, atá
gréasánbhunaithe)
Is é atá i gceist le ceapadóireacht ilmheán:
• sócmhainní fóirsteanacha a aimsiú agus/
nó a chruthú: íomhánna, beochana, físeáin,
fuaimeanna agus aon chomhaid eile atá le
bheith comhtháite (m.sh. doiciméid PDF)
• iad a chur le chéile ina leathanaigh
(d’fhéadfadh siad a bheith mar leathanaigh
ghréasáin, shleamhnáin nó leaganacha amach
saincheaptha)
• idirghníomhaíocht a iontógáil agus
nascleanúint an úsáideora a chumasú
• an táirge deiridh a phacáistiú le seachadadh
don úsáideoir deiridh, m.sh. ar DVD nó ar líne
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Ceapadóireacht Ilmheán: Hipirtéacs
Is é is hipearnasc ann:
• píosa téacs
• íomhá iomlán
• ball te ar íomhá
... a thabharfaidh an t-úsáideoir, nuair a chliceáiltear
uirthi, chuig:
• leathanach eile sa láithreoireacht ilmheáin
• suíomh eile ar an leathanach chéanna
[Foinse:BCS, pp117-118]
I measc na n-iompraíochtaí inbhraiteacha a
aithníonn úsáideoirí agus iad ag dul i ngleic le
hipearnaisc tá:
• athruithe ar an chúrsóir
• athruithe ar an fholíniú, ar an dath, ar throime
an chló nó ar stíleanna eile an hipearnaisc
Is é is hipirtéacs ann ná an corp d’inneachar
téacsúil idirnasctha taobh istigh de phacáiste
ilmheáin. Déantar hipirtéacs a thógáil trí hipearnaisc
a thabhairt isteach ag deiseanna ar fud an téacs
ionas go ndéantar crostagairt do leathanaigh
ábhartha eile den téacs.

Ceapadóireacht Ilmheán: Físeán
Nuair a bhíonn físeáin á ngabháil, is féidir
digiteoir físe (i. cárta físghabhála) a úsáid le ADC
a dhéanamh, ach an chuid is mó de na gairis
fístaifeadta comhaimseartha, taifeadann siad go
díreach i bhfoirm dhigitach agus mar sin de, ní gá go
mbeadh digiteoir de dhíth orthu.

Sa deireadh, is féidir an táirge físe a easpórtáil
mar fhíschomhad saorsheasaimh. A fhad leis
an phointe seo, níor athraíodh na bunchomhaid
shocmhainní físe, ach ina áit sin, rinneadh nasc beo
leis na bunchomhaid físe agus choinnigh an córas
eagarthóireacht físe na sonraí faoi cé acu athruithe
a rinneadh.
[Foinse: BCS pp45-46]
Tá físeáin úsáideach i bpacáistí ilmheánacha nuair a
bhíonn fíorscannáin de dhíth le heachtra nó próiseas
sa stair a léiriú, nó le míniú físiúil le hinsint a chur
ar fáil.
Is féidir físeáin leabaithe a athchasadh agus a
athsheinm, ní hionann agus craoltaí beo. Údair
ilmheán atá ar lorg leibhéal ard de chosaint
cóipchirt, tá teicnící ard-leibhéil de dhíth orthu le
freastal ar na dúshláin a bhaineann le cosc a chur ar
dhaoine eile a gcuid físeán a thógáil agus a athúsáid
gan chead.

Ceapadóireacht Ilmheán: Beochan
Ar fhormáidí coitianta do bheochaintí, tá:
• Comhaid íomhá Graphics Interchange Format
(.GIF)
• Beochana flash (a bhfuil .SWF agus .FLA i measc
a n-iarmhíreanna comhaid)
... agus pacáistí láithreoireachta agus pacáistí
forbartha cluichí, cuireann siad sin timpeallachtaí ar
fáil fosta ar féidir beochana a fhorbairt iontu.

I ndiaidh an físeán a ghabháil, is féidir córas
físeagarthóireachta a úsáid le gearrthóga físe
a aonrú, le cibé éifeachtaí is mian leat a chur leo
agus lena chur le chéile sa tsraitheog inmhianaithe
leis na ceannscríbhinní téacs is gá curtha tríd síos
mar theidealú agus mar fhotheidealú. Is féidir le
crua-earraí de chaighdeán níos fearr an taifeach a
fheabhsú agus daingniú uathoibritheach a chur ar
fáil. D’fhéadfadh na rudaí seo a bheith i gceist le
heagarthóireacht breise:
• coigeartuithe luais
• comhaid fuaime á dtabhairt isteach agus á
meascadh isteach
• íomhánna á dtabhairt isteach agus á bhforluí nó
á gcur isteach idir na gearrthóga físe
• úsáid na n-éifeachtaí trasdultacha
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Beochaintí GIF
Is é atá i gceist le beochan GIF a fhorbairt,
sraitheog frámaí a fhoirmiú (ar íomhá shocair
gach fráma ann) agus ansin an fad a mbeidh
gach fráma le feiceáil a shocrú.
An dóigh a láimseáiltear trédhearcacht, agus
an dóigh ina gcuirtear frámaí nua isteach in
áit na gceann atá ann cheana, is féidir iad a
choigeartú leis an éifeacht inmhianaithe a
bhaint amach. Ansin déantar an bheochan
deiridh a shábháil san fhormáid chomhaid
.GIF, a chiallaíonn go mbeidh sí teoranta do
28 ndath, mar sin, tá an impleacht ann agus
gur féidir go gcaillfidh na buníomhánna dath
nuair a chuirfear in oiriúint iad don fhormáid
chomhaid nua.
Tá comhaid GIF measartha iniompartha
sa dóigh is gur féidir iad a chur isteach i
suíomhanna gréasáin agus láithreoireachtaí
de ghnáth cionn is go bhfuil uirlisí dúchais
ag brabhsálaithe gréasáin agus pacáistí
láithreoireachta de ghnáth leis an bheochan
GIF a sheinm, ach b’fhéidir go ndéanfadh
roinnt brabhsálaithe gréasáin beochana GIF a
theorannú agus bheadh ar an úsáideoir iad a
imirt trí idirghníomhú a dhéanamh le cnaipe
“seinn”.
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Beochaintí Flash
Is é atá i gceist le beochan Flash, grafaicí giotánmhapaithe agus veicteora a chur le chéile ar ardán
agus ansin éifeachtaí ar nós na headrála a úsáid le gluaiseacht na sócmhainní físiúla a chruthú. Is féidir
éifeachtaí breise amhail idirghníomhaíocht agus fuaim a chur isteach leis an bheochan a mhaisiú, ach ní
féidir ach an bheochan fhísiúil amháin a shábháil mar chomhad .SWA/.FLA agus a leabú ina dhiaidh sin i
láithreoireachtaí ilmheáin eile.
Bíonn éagsúlacht ann maidir leis an tacaíocht le beochaintí Flash a sheinm agus tá roinnt uirlisí ann lena
gcur as feidhm, ach is minic a bhíonn breiseán ar leith de dhíth sular féidir beochaintí dá leithéid a sheinm.
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Beochaintí taobh istigh de Sheónna Sleamhnán
I seó sleamhnán (nó pacáiste láithreoireachta ilmheán dá leithéid), is féidir beochan a fhorbairt lena
gcuirtear grafaic ag bogadh thart ar an scáileán ar dhóigh réamhshocraithe de réir mar a thagann sí
isteach nó a imíonn sí as an tsleamhnán, ach is féidir beochan a úsáid fosta le béim a chur ar an ghrafaic
ionas go mbogann sí le linn don tsleamhnán bheith infheicthe ar an scáileán. Is féidir le húsáideoir conair
ghluaiseachta a thógáil dá gcuid féin lena shocrú cá háit a mbogfaidh an ghrafaic uaidh agus chuige,
agus ansin thig leo an fad a mhairfidh an ghluaiseacht seo a shocrú. B’fhéidir go gcuirfí conairí gluaisne
réamhshainithe ar fáil ar mhaithe le háisiúlacht.
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Beochaintí taobh istigh de
Thimpeallachtaí Forbartha Cluichí
Agus cluichí á bhforbairt, is féidir beochan
spride a bheith cinntithe ag an chód a
scríobhann an t-údar, rud a thugann smacht
an-chruinn agus a thugann deis don údar
idirghníomhaíocht a chur isteach mar
dhlúthchuid den dóigh a mbogann an sprid.
Spridí i gcluichí, is féidir iad a shocrú le léim
go dtí roinnt suíomhanna sainithe, ach le
héifeacht beoite níos séimhe a thabhairt,
b’fhéidir go mbainfeadh siad úsáid as
éifeachtaí treoshleamhnaithe/eadrála le
bogadh de réir a chéile.
Ar na héifeachtaí físiúla eile, tá:
• Nochtadh agus imeacht
• Athmhéadú
• Dath nó foirm a athrú
• Fiaradh/Dul ar sceabha
• Rolladh/Casadh
• Éifeachtaí 3T
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Ceapadóireacht Ilmheán: Fuaim
Is féidir fuaim a ghabháil trí mhicreafón nó a
ghiniúint mar phatrúin dhigiteacha go díreach ag
úsáid trealamh MIDI nó sintéiseoirí. De ghnáth
bíonn idir mhicreafóin agus challairí ar ríomhairí an
lae inniu. Dá mhéad é caighdeán an trealaimh féin,
is airde caighdeán an ruda is féidir a chruthú leis.
[Foinse: BCS p49]
Ís ríomhchlár foinse oscailte fá choinne
eagarthóireacht fuaime é Audacity ar féidir é a úsáid
le comhaid fuaime a iompórtáil nó le taifeadadh
go díreach ón mhicreafón. Sábháiltear comhaid
tionscadail Audacity leis an chineál comhaid dílsithe
.AUP a úsáid, agus is féidir iad a easpórtáil ina
dhiaidh le seinm ar ghairis dhigiteacha. Is é atá i
gceist le heaspórtáil, an comhad .AUP a thiontú ina
chomhad .MP3 nó .WAV (nó aon chineál comhad
fuaime eile atá ar fáil).

Nuair a dhéanann tú MP3 a easpórtáil, iarrtar
ort sonraí a iontráil faoin chomhad fuaime, mar
shampla an ceoltóir, bliain a thaifeadta, an teideal,
uimhir an riain, agus an seánra.
Bíonn fuaimeanna eagraithe ina rianta ar leith ionas
gur féidir na tonnchruthanna ar leith:
• a aistriú chun tosaigh agus siar san am
• a mhéadú agus a laghdú ó thaobh airde,
tonnairde, tríbhuille agus socruithe eile
• a mhéadú, mhacallú, agus a athsheinm
... chomh maith le heagarthóireacht a dhéanamh
orthu le héifeachtaí speisialta éagsúla eile.
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Ceapadóireacht Ilmheán: Scriptiú
[Féach fosta Aonad 2 Comhad Fíricí 4: Scriptiú]
Le rialtáin agus gnéithe a thabhairt isteach nach
raibh réamhchláraithe sa phacáiste ilmheáin,
b’fhéidir go mbeadh údair ábalta cuid dá gcuid féin
a scriptiú isteach i dtimpeallacht scriptithe dúchais
sa phacáiste ceapadóireachta ilmheáin.
Is féidir scripteanna a úsáid leis an tsraitheog ina
nochtann/gceiltear sócmhainní ilmheáin a rialú go
mion, chomh maith leis an dóigh a mbogann siad
a fhad is atá siad le feiceáil ar an scáileán, agus an

dóigh ar chóir eachtra ag teacht as idirghníomhú
úsáideora a láimhseáil.
Is teanga ríomhchlárúcháin é ActionScript
a úsáidtear le scriptiú a dhéanamh i dtáirgí
ilmheánacha Flash.
Is féidir JavaScript agus PHP (agus cinn eile fosta)
a úsáid ar shuíomhanna gréasáin. Tá timpeallacht
scriptithe fhísiúil dá chuid féin ag Scratch. An
teanga scriptithe a roghnaítear, cinneoidh sin
tacar na n-orduithe atá ar fáil do ríomhchlárú na
timpeallachta forbartha ilmheáin.

Ceisteanna
C1

Tá an ghabháil scáileáin thíos ó phacáiste eagarthóireachta físeán. Bhí an ghearrthóg físe bunaidh
giota beag níos mó ná 27 soicind ar fad. Ciorclaigh an áit a bhfuil bearrchóiriú (trimming) le feiceáil
agus marcáil le X áit ar bith ar tharla scoilteadh.

C2

Mínigh cad é a chiallaíonn “trasdul físe”, mar atá léirithe sa ghabháil scáileán seo:

C3

Mínigh cad é a chiallaíonn an téarma “éifeachtaí téacs”, mar atá léirithe sa ghabháil scáileán seo:
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C4

Tá na 3 ghabháil scáileáin thíos le fáil i bpacáiste físeagarthóireachta. Ceangail gach cur síos leis an
rogha chuí ar an roghchlár trína lipéadú leis an litir cheart, mar atá taispeánta.

B
A – Físeán a aistriú trí chábla BUS

B – Físeán a iomportáil ó d’fhillteán Doiciméad

C – An físeán deiridh a uaslódáil chuig an Idirlíon

D – Fotheidil a chur isteach i lár an fhíseáin

E – Físeán a ghabháil

F – Íomhánna socra a chur isteach taobh istigh den fhíseán

G – An cóimheas crutha a shocrú

H – An físeán críochnaithe a aistriú ina chomhad .WMV

I – An físean a shábháil i ndiaidh eagarthóireachta ionas
gur féidir atheagraíocht a dhéanamh ar ball

J – Fuaimrian a chur leis
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C5

Forbair na hacrainmneacha seo a leanas:
MIDI			 MP3		

MP4		

AVI

WMV			

MPEG		

WMA

AIF			

Anois cuir na hacrainmneacha sa tábla thíos lena gcatagóiriú.
Formáidí fuaime

Formáidí físeáin

C6

Tá grafaic ardtaifigh d’éan ag Tessie agus tá sí ag iarraidh í a bheochan ionas go n-eitleoidh an t-éan
anonn agus anall trasna an scáileáin. Ba mhaith léi ligean don bheochan seinm ar lúb gan teorainn.
Déan luacháil ar úsáid na rudaí seo:
• Beochan GIF
• Beochan sleamhnán PowerPoint
... leis an éifeacht atá uaithi a bhaint amach tríd an dá chur chuige a chur i gcomparáid agus i
gcodarsnacht lena chéile.

C7

(a) Cuir síos ar cheithre dhóigh a mbíonn úsáideoirí ag idirghníomhú i bhfeidhmchláir na meán 		
sóisialta.
(b) Déan luacháil ar fhóirsteanacht na n-ardán meán sóisialta don chluichíocht.

C8

(a) Mínigh an téarma “r-thráchtáil”.
(b) Mínigh an dóigh a dtiocfaí sócmhainní ilmheáin a ionchorprú i dtimpeallachtaí r-thráchtála le
díolacháin a chur chun cinn.
(c) Mínigh na míbhuntáistí a bhaineann le cuid mhór sócmhainní ilmheáin a úsáid sa r-thráchtáil.

C9

Mínigh an dóigh ar féidir hipirtéacs a úsáid i gcruthú quizchluiche ar líne agus pléigh na buntáistí a
bhaineann le físeán, fuaim agus beochan a úsáid taobh istigh de quiz dá leithéid.
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C10

Lipéadaigh na huirlisí taifeadta fuaime agus eagarthóireachta seo a leanas ag úsáid na bhfocal sa
tábla.
A Amlíne (soicindí)
B Cnaipe taifeadta
C Cnaipe sosa
D Cnaipe stoptha
E Cnaipe seinnte
F Uirlis zúmála
G Uirlis roghnúcháin
H Uirlis aistriú tréimhse
I Uirlis imchlúdaigh
J Airde ionchuir/aschuir
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