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Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:

• Ionchur, aschur agus dearadh nascleanúna fóirsteanach a chuimsiú lena chur ar chumas úsáideora an 
córas a úsáid mar is ceart;

• Moltaí bailíochtaithe agus gabhála earráidí a úsáid sa dearadh le daingne fhéideartha an ríomhchláir a 
fheabhsú.

Réitigh a Dhearadh

COMHAD FÍRICÍ:
TEICNEOLAÍOCHT  
DHIGITEACH GCSE
Aonad 5
CLEACHTAS FORBARTHA DIGITÍ

Gnéithe d'Ionchur a Phleanáil
Mar chuid den iomad ionchur, idirghníomhóidh an 
t-úsáideoir agus soláthrófar luachanna ionchuir 
ag pointí áirithe i bhfeidhmiú an ríomhchláir. 
Léireoidh sreabhchairteacha na céimeanna seo trí 
chomhthreomharán lipéadaithe:

IONCHUR
Líon Madraí

Caithfidh an ríomhchláraitheoir a shocrú cén dóigh 
agus cén uair a tharlóidh an t-ionchur. Áirítear le 
ceisteanna:
• An gcuirfear GUI ar fáil?

 – Más amhlaidh, cé acu comhbhall GUI ab 
fhearr: réimse téacs, bosca teaglama, 
cnaipe, tacar de chnaipí raidió nó b'fhéidir 
ticbhosca aonair?

 – Más amhlaidh, cá háit ar an scáileán a 
gcuirfear an comhbhall GUI?

 – Más amhlaidh, an gá tuilleadh treoracha 

a chur ar an scáileán nó an mbeidh siad 
féinmhínitheach?

 – An bhfuil an spás scáileáin teoranta, 
fairsing, cúng/lán? An bhfuil sé pleanáilte 
go maith?

• An gcaithfear leid a thabhairt don úsáideoir?
 – Más amhlaidh, cad é mar is féidir débhrí a 

sheachaint sa téacs?
 – Más amhlaidh, an féidir teanga theicniúil a 

sheachaint le nach mbeidh ró-ualach ar an 
úsáideoir?

 – Mura féidir, an bhfuil gá ann go fóill le 
treoracha soiléire eile ag an tús?

• Ar chóir go dtarlódh an t-ionchur i bhfad roimh 
an phointe sa ríomhchlár a mbíonn gá leis?

 – Murat amhlaidh, cén pointe a mbeidh an 
t-ionchur de dhíth den chéad uair, agus an 
gcuirfidh sé as don úsáideoir má chuirtear 
isteach ar an chuid eile den ríomhchlár leis 
an ionchur seo a iarraidh?

• Ar chóir go mbeadh cead ag an úsáideoir an 
t-ionchur a dhéanamh arís má dhéanann sé/sí 
meancóg?

 – Más amhlaidh, ar chóir an líon iarrachtaí a 
bheith teoranta?  
(e.g. i bpasfhocal nó mar chuid de chluiche)

 – Mura amhlaidh cé na hiarmhairtí atá i 
gceist.
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Ionchur Bunaithe ar GUI, Sampla 1: JavaScript
Sa ríomhchlár seo, iarrtar ar an úsáideoir a (h)ainm agus seoladh a thabhairt ina chéimeanna. Ag an 
deireadh, cuirtear é seo i láthair mar leagan amach samplach clúdaigh a thógtar trí úsáid leagan amach 
tábla agus scáthú. Iarrtar an t-ionchur ar dhóigh sheicheamhach ag úsáid comhbhaill GUI.

Seo é an leathanach gréasáin bán a chomhlánófar:

De réir mar a lódálann an leathanach gréasáin, iarrfar na 5 líne faisnéise ar an úsáideoir, líne ar líne. Nuair a 
thabharfar an fhaisnéis seo, láimhseoidh an JavaScript ar fud an HTML a ionchur agus déanfar cás uachtair 
de gach litir sa 2 líne dheiridh.
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An buntáiste a bhaineann leis an ionchur a iarraidh 
ina 5 leid go dtugann gach leid treoir aonair, 
shoiléir faoi cad é atá le hiontráil agus ní thig leis 
an úsáideoir cur isteach ar sheicheamh na hiontrála 
sonraí. An míbhuntáiste atá leis nach dtig leis an 
úsáideoir dul siar agus mionearráid a chur ina ceart 
gan an leathanach a athnuachan. Cur chuige eile a 

d'fhéadfaí a úsaid ná foirm ar an scáileán a chruthú 
ar a bhfuil cnaipe CUR ISTEACH sa dóigh go dtig leis 
an úsáideoir profaí ionchuir a léamh agus dul siar 
má thagann siad ar mheancóg.

Seo roinnt píosaí den chód a bhaineann leis an 
sampla.

An t-ionchur a bhailiú

Suitear an script ar dtús sa '<body>' ionas gur féidir 
na 5 ionchur a bhailiú láithreach. Úsáidtear athróga 

dar tús an réimír "in-" le gach ionchur a stóráil.
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An t-ionchur a úsáid mar aschur

Úsáidtear tábla le limistéar an chlúdaigh a 
chruthú.) Anseo, úsáidtear athróg “inname” (ina 
bhfuil ainm iomlán fhaighteoir an chlúdaigh) le 

luach a chur i gceann de na cealla cumaiscthe ar 
limistéar an chlúdaigh.

Eagar a chur ar an ionchur roimh aschur

Anseo, déantar cás uachtair d'ainm an bhaile 
go díreach roimh a aschur. Níor ghá na litreacha 
in ainm an bhaile a athrú go cás uachtair go 
díreach roimh chéim an ionchuir. Dá bhfásfadh an 
ríomhchlár agus gnéithe breise aige, seans gur gá 
cóip d'ainm an bhaile a bheith sa chás cheart agus 
gan é a athrú go buan ina litreacha cás uachtair.

Agus an ríomhchlár seo á dhearadh, d'fhorbrófaí 
léaráidí sreangfhráma do na 5 chéim ionchuir uile 
le cois an leathanaigh gréasáin féin.

Seo léaráid sreangfhráma shamplach do leid 
amháin agus sreangfhráma don leathanach 
gréasáin féin:

Léaráid sreangfhráma do leid chéim an 
ionchuir
Is léaráid ilchineálach í seo a bhaineann leis na 5 
chéim ionchuir uile.

Léirítear inti gur téacs agus cliceanna cnaipe iad na 
hionchuir.

OK

CANCEL

Iontráil na <<iontráil mionsonraí inmhianaithe>>

Limistéar Téacs

Cnaipí
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Léaráid sreangfhráma don leathanach gréasáin atá le haschur

STAMP

inname le cur anseo < Míniúchán

inaddrone le cur anseo < Míniúchán

inaddrtwo le cur anseo < Míniúchán

intown le cur anseo < Míniúchán

inpostcode le cur anseo < Míniúchán

Cuirfidh JavaScripts isteach na luachanna cearta sna sliotáin 

chearta. Tábla 7x7. Leithead = 1000px.

Leithead na gcolún: 30px 200px 200px 20px 120px 30px 400px.

Teideal an leathanaigh: “Mar Atá Seoladh le Cur ar Chlúdach”

Ceannteideal 1: SEOLTAÍ AR CHLÚDAIGH
Pgh: Téacs réamhrá

CINNTIGH DO THUISCINT:
Tarraing sreabhchairt don ríomhchlár formáidiú cludaigh thuas. Léirigh céim an aschuir mar 
chomhthreomharán a deir “OUTPUT sample envelope web page”.
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Sampla 2 d'Ionchur Bunaithe ar GUI
Dá shofaisticiúla na ríomhchláir is iondúil gur casta na comhéadain úsáideora. 

Tógadh an léaráid sreangfhráma agus an fhoirm thíos ó phacáiste bunachair sonraí MS Access.

I gcomhthéacs mar seo, is féidir na hionchuir a 
chur sna boscaí ina bhfuil cúlraí bána agus línte 
soladacha. Tá stádas 'inléite amháin' ag limistéir 
roghnaithe sa dóigh nach dtig le húsáideoirí cur 
as do na sonraí atá ar taispeáint. Is cineál ionchuir 
iad fosta cnaipí ina dtig leis an úsáideoir an luchóg 
nó réimse d'aicearraí méarchláir a úsáid (eochair 

'táb' de ghnáth) le dul idir chnaipí. Is féidir cnaipí a 
ríomhchlárú astu féin le tabhairt ar iompraíochtaí 
tarlú.

Cé go mbíonn na cnaipí lipéadaithe go soiléir, seans 
go mbeadh teorainneacha leis an mhéid leideanna/
treorach a thugtar ag bun na foirme.
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Sampla d'Ionchur Téacsbhunaithe
Fiú nuair a bhíonn GUI casta ag ríomhchlár, bíonn 
go leor ríomhchlárúcháin taobh thiar de le tacú 
leis. Is minic a chruthaítear ríomhchláir den sórt 
gan an GUI agus gan ach gnáth-chomhéadan 
téacsbhunaithe acu. Tá roinnt ríomhchlár ann fosta 
a dhéantar le feidhmiú ar dhóigh 
gnáth-théacsbhunaithe agus nach bhfuil GUI de 
dhíth orthu ar chor ar bith.

Nuair a bhíonn cur chuige téacsbhunaithe i gceist, 
is úsáideach leid shoiléir a thabhairt don úsáideoir 
agus aird a bheith ar cá háit ar chóir tosú ag 
clóscríobh (ar an líne chéanna nó ar an chéad líne 
eile).

Seo sampla de ríomhchlár Java a leanann d'fhiafraí 
den úsáideoir focal 6 litir a iontráil go dtí go 
bhfaightear go díreach 6 charachtar gan earráid 
(is féidir litreacha, uimhreacha agus poncaíocht a 
bheith san fhocal).

Nuair a ritear é, seo í iompraíocht an ríomhchláir ar chonsól an IDE:

Fágann an spásáil idir an leid agus ionchur an 
úsaideora go bhfuil sé soiléir agus go n-úsáidtear 
an scáileán go maith. Ní bhíonn línte nua de dhíth 

idir an leid agus ionchur an úsáideora sa chas seo 
óir tá na sonraí atá le hiontráil go gearr.
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Baineann pleanáil le haghaidh an ríomhchláir seo le:
• pleanáil an algartaim
• formáidiú an ionchuir a shamhlú agus mar a shuíonn sé taobh istigh den aschur

Seo é an t-algartam:

BRÉAGACH

FÍOR

Críoch

ASCHUR
“GRMA;
Tá"+ focal + " an fad 
ceart.”

ASCHUR
“Enter a six-letter 
word:”

fad focail (
?????????

IONCHUIR+
focal

Tús

Focal = “”

CINNTIGH DO THUISCINT:
C1 Tá Dearbhla ag scríobh ríomhchláir ina n-iarrtar ar an úsáideoir praghsanna táirge a íontráil i dtrí 

ollmhargadh atá in iomaíocht lena chéile. Déarfaidh an ríomhchlár cé acu praghas is ísle. Socraíonn 
sí ríomhchlár téacsbhunaithe a úsáid. Scríobh amach ábhar an chonsóil i ndiaidh rith an ríomhchláir 
agus ansin, tarraing sreabhchairt a léiríonn dearadh an ríomhchláir, agus aird ar leith ar cá háit a 
dtarlaíonn ionchur san algartam.

C2 Tá Séamas ag scríobh ríomhchláir a chuirfidh ar chumas an úsáideora uimhir idir 21 agus 99 a 
iontráil. Ansin, aschuirfidh an ríomhchlár an uimhir sin mar fhocal, m.sh. "tríocha a hocht". Dear 
leagan amach GUI a thiocfadh leis a úsáid, mionlipéadú san áireamh.
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Gnéithe de Nascleanúint a 
Phleanáil
Téann ionchuir an úsáideora i bhfeidhm ar 
nascleanúint ríomhchláir. Is minic a úsáidtear é seo 
i mbogearraí cluichíochta agus oideachais le conairí 

forchéimnithe a shocrú ag brath ar leibhéal ratha 
an úsáideora i mbun taisc. Caithfear nascleanúint 
a mheas fosta i dtéarmaí rochtain an úsáideora ar 
an réimse iomlán de ghnéithe atá i bpíosa bogearra 
atá roinnte ina iomad roghchlár, leathanach nó 
scáileán.

Nascleanúint GUI 
Breathnaigh ar roghchlár GUI an fheidhmchláir bunachar sonraí coibhneasta seo:

Tá feidhm ar leith ag gach cnaipe, bíodh foirm nó tuairisc a oscailt i gceist nó macra a rith. Tá forléargas ar 
an chóras á léiriú sna seatanna scáileáin thíos:
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Seo sampla GUI ó chluiche Scratch. Roghnaíonn an t-úsáideoir a gconair trí chliceáil ar dhoras:

Is sprid aisti féin í gach doras ar féidir idirghníomhú léi trí chliceáil ar luchóg leis an iompraíocht 
inmhianaithe a shocrú:

Ag céim na pleanála, táirgeadh an liosta 
feidhmeanna atá de dhíth ar an chóras.

Rinneadh comhbhaill den chóras de seo, m.sh sa 
bhunachar sonraí coibhneasta, bealach córasach 
le sonraí faoi chóitseálaithe reatha a láimhseáil, 
bealach córasach le sonraí faoi reathaithe a 
láimhseáil, an dóigh le cóitseálaithe a aontú le 
reathaithe, an córas cuí cúltaca srl.

I ndiaidh na comhbhaill aonair a phleanáil, 
caithfear smaoineamh ar na gnéithe seo a leanas ar 
mhaithe le nascleanúint agus ansin iad a chur sa 
liosta riachtanas:
1. Cad é mar a dhéanfaidh an t-úsáideoir an 

córas a rochtain? – Ar na féidearthachtaí tá: 
pasfhocail, deilbhíní lainseála, leabaithe i 
gcóras eile.

2. Cad é mar a fheicfidh an t-úsáideoir na conairí 
tríd an chóras? – Ar na féidearthachtaí tá: 
grafaicí, cnaipí (dála an bhunachair sonraí 

choibhneasta reathaithe agus cóitseálaithe 
thuas), naisc théacs, orduithe méarchláir nó 
eochairbhuillí.

3. Cad é mar a dheimhneofar cáilíocht na 
nascleanúna? – Ar na féidearthachtaí tá: 
caighdeáin choitianta a úsáid (ar nós téacs 
gorm folínithe hipearnaisc) dathanna agus 
formáidí comhsheasmhacha a úsáid faoi 
choinne uirlisí nascleanúna, na huirlisí 
nascleanúna a chur san áit chéanna ar 
gach scáileán ar leith, lipéid téacs a chur ar 
an scáileán nó mar ainliú le feidhm uirlis 
nascleanúna a léiriú, trí lipéadú dathanna agus 
téacs araon sa dóigh go dtig le húsáideoirí atá 
dall ar dhathanna an córas a úsáid (mar atá sa 
chluiche Scratch thuas).

4. Cé na conairí nascleanúna sainiúla atá ann? Ba 
chóir é seo a chur in iúl go sonrach.
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Áirítear le huirlisí a úsáidtear nuair a bhíonn nascleanúint á pleanáil:
1. Léaráidí nascleanúna – Taispeántar iontu seo na comhbhaill a nascann le comhbhaill eile:
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2. Léaráidí sreangfhráma – Léirítear iontu seo an áit agus an dóigh a n-úsáidfear uirlisí nascleanúna ar 
gach scáileán/roghchlár.

Is sceitseanna garbha luatha iad na samplaí thuas de dhóigheanna a bhféadfaí cluiche Scratch na dtrí 
dhoras a fhorbairt.

CINNTIGH DO THUISCINT:
C1 Tarraing de láimh léaráid fhóirsteanach nascleanúna do chluiche ina bhfuil 4 leibhéal a gcaithfidh an 

t-úsáideoir dul chun cinn ann lena bhaint. Má chailleann siad leibhéal ar bith, caithfidh siad dul ar ais 
chuig an fhíorthús.

C2 Tarraing de láimh léaráid fhóirsteanach sreangfhráma do leibhéil "ballóga Gréagacha" chluiche 
Scratch, ag léiriú mar a thig leis an úsáideoir imeacht ón leibhéal más mian leo.

C3 Tarraing de láimh léaráid fhóirsteanach sreangfhráma do scáileán baile aip fóin atá ag banc a ligfidh 
duit dul chuig gnéithe eile, m.sh. d'iarmhéid a sheiceáil, amharc ar do chaiteachas, Dochar Díreach a 
chealú srl. Scríobh paragraf gearr le do chinntí a chosaint.
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Nascleanúint Théacsbhunaithe
Nuair a bhíonn ríomhchlár bunaithe ar chonsól á chruthú, ag úsáid teanga ríomhchlárúcháin, de ghnáth 
baineann nascleanúint tríd an chóras le léamh ó roghchláir scríofa agus ansin siombail áirithe a chlóscríobh 
le dul ar aghaidh:

*** WORD GAMES ***

Key 1 for Hangman

Key 2 for Anagrams

Key 3 for Odd One Out

Key 4 for Parts Of Speech

Key 0 to exit

ENTER YOUR SELECTION >>

Sa sampla, clóscríobhfaidh an t-úsáideoir an uimhir agus buailfidh Iontráil le dul ar aghaidh.

Nuair a bhíonn cluiche á imirt, is féidir scóir a uasdátú nuair a chuirtear freagra isteach. Is dóichí go 
dtuairiscítear an scór gach uair a dhéanann an t-úsáideoir aighneacht:

<<< ANAGRAMS >>>

Unscramble this capital city: MOTH LOCKS

ENTER YOUR ANSWER >> Stockholm

CORRECT! Score = 1

Unscramble this type of cheese: CRAB MET ME

ENTER YOUR ANSWER >> Camembert

CORRECT! Score = 2

Unscramble this item of stationery: N RAPS HERE

ENTER YOUR ANSWER >> Sharpener

CORRECT! Score = 3

Play on? Type Y for yes, N for no >> N

You scored 3 out of 3. Well done!

D'fhéadfaí an cluiche seo a shocrú leis an úsáideoir a chaitheamh amach as cluiche nuair a bhíonn freagra 
contráilte acu.

<<< ANAGRAMS >>>

Unscramble this capital city: MOTH LOCKS

ENTER YOUR ANSWER >> Stockholm

CORRECT! Score = 1

Unscramble this type of cheese: CRAB MET ME

ENTER YOUR ANSWER >> Camambart

INCORRECT! You scored 1 out of 3.

Thank you for playing!



FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: TGMO TEICNEOLAÍOCHT DHIGITEACH/ AONAD 5

14

De rogha air sin, is féidir é a shocrú le leanúint ar aghaidh:

<<< ANAGRAMS >>>

Unscramble this capital city: MOTH LOCKS

ENTER YOUR ANSWER >> Stockholm

CORRECT! Score = 1

Unscramble this type of cheese: CRAB MET ME

ENTER YOUR ANSWER >> Camambart

INCORRECT! 

Unscramble this item of stationery: N RAPS HERE

ENTER YOUR ANSWER >> Sharpener

CORRECT! Score = 2

Play on? Type Y for yes, N for no >> N

You scored 2 out of 3. Not too bad at all!

CINNTIGH DO THUISCINT:
Tarraing sreabhchairteacha don 2 leagan den chluiche a bhfuil cur síos orthu thuas.

B'fhéidir gur mhian leis an úsáideoir fosta scor den chluiche leath bealaigh tríd ach 'Q' a scríobh i lár an 
chluiche:

<<< ANAGRAMS >>>

Unscramble this capital city: MOTH LOCKS

ENTER YOUR ANSWER >> Stockholm

CORRECT! Score = 1

Unscramble this type of cheese: CRAB MET ME

ENTER YOUR ANSWER >> Q

Returning to main menu…your score has been saved.

…agus sa chás thuas, bheadh an príomh-roghchlár le feiceáil arís. Bheadh ar an ríomhchláraitheoir a 
thabhairt dá (h)aire nach freagra ceart, ná freagra contráilte féideartha, é Q agus ba chóir a chur i gcuimhne 
go rialta don úsáideoir go dtig leo Q a chlóscríobh le scor den chluiche.

CINNTIGH DO THUISCINT:
C1 Cuir aschur samplach ó chluiche Éan Corr i láthair trí chluiche na nAnagram a úsáid mar eiseamláir. 

Taispeáin an t-úsáideaoir ag fáil 1 fhreagra contráilte.
C2 Tarraing léaráid nascleanúna do ríomhchlár na gCluichí Focal a bhfuil cur síos air thuas.
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Gnéithe d'Aschur a Phleanáil
Tarlaíonn aschur ag an iomad céim ar fud an ríomhchláir. Ní ag an deireadh amháin a tharlaíonn sé.

Sa sampla JavaScript a chonaic muid ní ba luaithe, taipeánadh an dóigh ar chóir seoladh a chur ar chlúdach 
mar amharcléiriú i ndiaidh gach ionchur úsáideora a fháil:

Trí na haschuir a leagan amach sa dronuilleog 
scáthaithe agus tríd an lipéadú a choinneáil ar 
dheis, tá an ríomhaire ag obair ar son an úsáideora. 
Dá mbeadh fonóta ann a déarfadh "Cuir an stampa 
sa choirneál dheas uachtarach", bheadh próiseas 
breise meabhrach ag an úsáideoir le dul tríd óir 
bheadh orthu a shamhlú cá háit a raibh sé sin.

Os a choinne sin, i gcluiche Scratch na 3 dhoras, 
is d'aon turas a bhí an t-ábhar doiléir le cur le 

heispéireas an chluiche sa dóigh gur 'cluiche 
seansanna' atá ann.

Nuair a bhíothas ag cur síos ar nascleanúint GUI 
thuas, cuimsíodh i mbunachar sonraí na reathaithe 
scáilean ar a bhféadfaí mionsonraí a ionchur faoi na 
cóitseálaithe a oileann na reathaithe. Pleanáladh 
leagan amach an scáileáin go han-chúramach. Seo 
sampla amháin ó laistigh den léaráid nascleanúna 
de ghabhálacha scáileáin.
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I measc na gceisteanna aschuir bhí:
• Úsáid dathanna agus spás bán idir rannáin 

le codanna ar leith den scáileán a léiriú .i. 
mionsonraí na reathaithe aonair a bheith 
scartha ó mhionsonraí na gcóitseálaithe ach 
is áisiúil an dá chuid a bheith ar an scáileán 
céanna.

• Lipéadú na gcnaipí le siombailí meafaracha 
(m.sh. peann luaidhe a sheasann do 
chóitseálaí) chomh maith le lipéid téacs do 

na cnaipí a bhfuil cialla níos dóiléire (nó níos 
débhríche) acu.

• An-chuid spáis do gach réimse téacs ar eagla 
go mbeadh luachanna fada ann nach raibh súil 
leo, sa dóigh go dtig leis an úsáideoir an téacs 
a phrofáil.

I gcóras bunachar sonraí, áirítear le formáidí 
aschuir níos úsaidí, tuairisc nó cairt. Seo tuairisc 
ina bhfuil achoimre ar liosta de gach reathaí atá 
stóráilte sa bhunachar sonraí:

Ba iad na socruithe dearadh aschuir a úsáideadh 
anseo:
• Teideal soiléir – mór agus cás uachtair
• Úsáid lógó/brandáil
• Uimhreacha ar leathanaigh
• Stampáil dátaí
• Go leor spáis do gach aschur
• Ceannteidil shoiléire colún agus folínte le 

hidirdhealú idir iad agus na sonraí

• Na haschuir a shórtáil ina seicheamh a bhfuil 
ciall leis (sa chás seo de réir 'Runner ID')

• Gan aon chúlra daite le costais priontála a 
laghdú agus gan aon díobháil don timpeallacht 
trí laghdú úsáid dúigh

• Cloí le himill A4 le clódóireacht a éascú

CINNTIGH DO THUISCINT:
C1 Úsáid an liosta thuas mar threoir agus scríobh meastóireacht ar an tuairisc thíos:

Q2 Scríobh meastóireacht ar an aschur atá i ríomhchlár Cluichí Focal ar a bhfuil cur síos thuas.
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Bailíochtú agus Gabháil Earráidí
Seo bloc de chód Java a úsáideadh cheana le cur síos ar ionchur téacsbhunaithe:

Dá mbeimis le neamhiontas a dhéanamh de bhloc 
WHILE agus dul ar aghaidh, ag glacadh leis go 
scríobhfadh an t–usáideoir focal 6 litir, d'fhéadfadh 
earráidí teacht aníos ar ball. Réitíonn an bloc cóid 
seo an fhadhb trí gan ligean don úsáideoir dul ar 
aghaidh go dtí go n-iontrálfaidh siad focal 6 litir.

Áirítear le hearráidí coitianta a ghabhtar:
1. Ionchur a fhágáil ar lár, m.sh. trí eochair 

Iontráil a bhrú róluath
2. Gan go leor carachtar a iontráil (ar nós an 

tsampla thuas)
3. Cineálacha áirithe carachtar a iontráil i 

seicheamh neamhbhailí (m.sh. litreacha roimh 
uimhreacha nuair is gá uimhreacha a iontráil 
ar dtús)

4. Uimhir a iontráil atá taobh amuigh de réimse 
ceadaithe (m.sh. luach dóchúlachta níos mó ná 
1 nó níos lú ná 0)

5. Gan luach ceadaithe ó liosta réamhshocraithe 
a roghnú 

CINNTIGH DO THUISCINT:
Meaitseáil na 5 phointe thuas leis na 5 phointe 
bailíochtaithe seo:
RÉIMSE / FAD / CUARDACH / LÁITHREACHT / 
FORMÁID

Seo roinnt straitéisí is féidir a úsáid sa ríomhchlárú 
le hearráidí a chosc.
• SEICEÁIL RÉIMSE – Úsáid na n-oibríochtaí 

comparáide < <= == >= > !=

• SEICEÁIL FAID – A sheiceáil nach bhfuil fad an 
teaghráin níos mó ná uaslíon na gcarachtar 
agus/nó go bhfuil fad an teaghráin níos mó ná 
íoslíon na gcarachtar

• CUARDACH – Eagar féidearthachtaí a chruthú 
agus féachaint le teacht ar an mhír san eagar, 
nó a iarraidh ar an úsáideoir innéacs eagair a 
roghnú le luach an ionchuir a shocrú

• SEICEÁIL LÁITHREACHTA – A sheiceáil nach 
ionann fad an teaghráin agus 0 carachtar

• SEICEÁIL FORMÁIDE – Atriail tríd an teaghrán 
agus a sheiceáil go bhfuil an luach ASCII 
laistigh den raon inmhianaithe uimhreacha 
luac

Nuair a ghlacann ríomhchlár go maith le hionchur 
nach bhfuil súil leis nó ata neamhghnách, deirtear 
go bhfuil sé go daingean. Ní dócha go gclisfidh 
sé agus frustrachas a chur ar úsáideoirí agus iad 
gan sonraí. Is cuid thábhachtach de ríomhchlárú 
é earráidí féideartha a ghabháil ach tá teicnící ag 
leibhéal an-ard i gceist. Más mian linn cosc a chur 
ar chóid uimhreacha 6 dhigit nó patrúin de 6 dhigit 
agus siombailí poncaíochta mheasctha a iontráil in 
íonad focail 6 litir sa sampla thuas, is dúshlánach é 
seo a dhéanamh in Java.

Seo blúire de chód Scratch a dhéanann iarracht aois 
úsáideora a thabhairt isteach agus teachtaireacht a 
bhfuil ciall léi a aschur. Níl uirlisí inmheánacha ag 
Scratch leis an DATA TYPE contráilte a láimhseáil 
agus bíonn torthaí dothuartha i gceist dá bharr.
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I bpríomhrannán an chóid, iarrtar ar an úsáideoir a (h)aois a chur in iúl agus ansin, úsáidtear struchtúr IF 
neadaithe le ráiteas a aschur faoin aois atá bainte amach acu:
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Feictear an sprid ag cur na teachtaireachta in iúl:

Anois = 8

Anois = 15

Anois = 22

I ngach cás, is é an deireadh a bhíonn ar an bheochan:

      



FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: TGMO TEICNEOLAÍOCHT DHIGITEACH/ AONAD 5

20

Anois, bímid ag iarraidh sonraí a iontráil atá taobh amuigh den raon:

Aois = -65

Sa chás seo, níl an cód ábalta aige, óir cruthaíonn 
sé freagra ar féidir bheith ag dúil leis nuair a 
rianaítear cód d'uimhir chomh beag, ach teipeann 
air ionchur míréadúil a bhrath. Ar an dóigh 

chéanna, má iontrálaimid seafóid mar an ionchur 
tríd an riail cineál sonraí a shárú, gheofar toradh de 
shórt eile nach mbeidh súil leis:

Aois = lachain

B'fhearr an toradh dá gcuirfí in iúl go raibh an 
toradh ag sárú na rialacha cineál sonraí. Dála Java, 
ní furasta rialacha cineál sonraí Java a bhailíochtú.

Den 2 theorainn a aimsíodh tríd an tástáil seo 
léiríonn úsáid luach ionchuir -65 gur féidir nithe 
a fheabhsú. Roimh dhul ar aghaidh leis an bhloc. 

IF neadaithe, ba chóir freagra an úsáideora a 
iniúchadh go bhfeicfear an bhfuil sé i raon 0-998. 
Mura bhfuil, ba chóir leid eile a thabhairt don 
úsaideoir.
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CINNTIGH DO THUISCINT:
C1 Mínigh an chiall atá le bailíochtú.
C2 Ainmnigh 4 dhóigh ar féidir ionchur ríomhchlár a bhailíochtú.
C3 Tá foirm GUI le forbairt le roinnt bheag sonraí pearsanta agus barúlacha a iarraidh ar chuairteoirí ag 

páirc shiamsaíochta, ag úsáid scáileán tadhaill nó ríomhaire táibléid. Tarraing léaráid sreangfhráma 
don dearadh GUI agus taispeáin go soiléir mar a thuairisceoidh earráidí bailíochtaithe gur thángthas 
ar earraidí.

C4 Mínigh gur daingne an ríomhchlár má chuirtear bailíochtú i bhfeidhm.


