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TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Freagair gach ceann de na ceithre cheist déag.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 90 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na 
marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 11(b) agus 12.

Teicneolaíocht Dhigiteach

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad 1:

(Croí-Ábhar Éigeantach) 

Teicneolaíocht Dhigiteach
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

1 Cuir an litir chuí sa spás chuige sin.

 (a) Cén dlí a thugann cosaint in aghaidh cóipeáil bogearraí? 

  A An tAcht um Chóipcheart, Dearaí agus Bogearraí.
  B An tAcht um Chóipcheart, Dearaí agus Paitinní. 
  C An tAcht um Chóipcheart, Sonraí agus Paitinní.
  D An tAcht um Ríomhairí, Sonraí agus Bogearraí.

      [1]

 (b)	 Roghnaigh	an	ráiteas	atá	fíor	maidir	le	teicneolaíocht	flaischuimhne.	

  A Níl aon pháirteanna gluaisteacha aici agus ní chaitheann sí ach   
   fíorbheagán cumhachta.
  B Feidhmíonn sí ag úsáid cnogaí léite/scríofa agus úsáidtear í le  
   sonraí a stóráil.
  C Níl aon pháirteanna gluaisteacha aici agus tá soláthar mór  
   cumhachta de dhíth lena feidhmiú.
  D Oibríonn sí le cnogaí léite/scríofa agus ní chaitheann sí ach  
   fíorbheagán cumhachta.

      [1]

 (c) Roghnaigh an ráiteas atá fíor maidir le cábla snáthoptaice.

  A Iompraíonn sé sonraí i mbíoga solais ach baineann trasnaíocht  
   leis.
  B Iompraíonn sé sonraí mar chomharthaí leictreonacha agus ní  
   bhaineann trasnaíocht leis.
  C Iompraíonn sé sonraí mar chomharthaí leictreonacha agus  
   baineann trasnaíocht leis.
  D Iompraíonn sé sonraí i mbíoga solais agus ní bhaineann   
   trasnaíocht leis.

      [1]

 (d) Roghnaigh an ráiteas a chuireann síos ar ról an rialaitheora sonraí in  
  eagraíocht.

  A Rialaíonn an duine seo an dóigh a bpróiseálann an t-eagraíocht  
   sonraí pearsanta.
  B Tugann an duine seo faisnéis don eagraíocht faoi choinne  
   próiseáil.
  C Rialaíonn an duine seo na crua-earraí a bhíonn in úsáid ag an  
   eagraíocht le sonraí a phróiseáil. 
  D Tá an duine seo freagrach as an phobal a chur ar an eolas faoina  
   gcearta.

      [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (e) Roghnaigh an ráiteas a chuireann síos ar ról an Choimisinéara  
  Faisnéise.

	 	 A	 Caithfidh	an	duine	seo	cead	a	lorg	ó	chomhlachtaí	le	sonraí	 
   pearsanta a stóráil. 
  B Tá an duine seo freagrach as an Acht um Chosaint Sonraí a  
   scríobh.
	 	 C	 Bailíonn	an	duine	seo	sonraí	pearsanta	le	go	mbainfidh	 
   comhlachtaí eile úsáid astu. 
  D Cuireann an duine seo an tAcht um Chosaint Sonraí i bhfeidhm.

      [1]

2 Tá foirm in úsáid i scoil Jack le sonraí a bhailiú ó dhaltaí nua. Cruthaítear 
faisnéis bunaithe ar na sonraí agus thig leis an scoil úsáid a bhaint as an 
fhaisnéis sin. Cuir tic () leis an dá ráiteas atá fíor faoi fhaisnéis.

RÁITEAS TIC ()

Is	é	is	faisnéis	ann	fíricí	agus	figiúirí	loma	nár	tugadh	brí	
dóibh.

Is féidir faisnéis a tháirgeadh trí shonraí loma a phróiseáil.

Déantar criptiú ar fhaisnéis go huathoibríoch nuair a 
tháirgtear í.

Is	é	is	faisnéis	ann	fíricí	agus	figiúirí	loma	ar	tugadh	
comhthéacs dóibh.

  [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

3 Is grianghrafadóir proifisiúnta é athair Shorcha. In amanna, bíonn air 
eagarthóireacht a dhéanamh ar na híomhánna atá glactha aige.

 (a) Luaigh dhá fháth ar chóir dó a ghrianghraif a shábháil i bhformáid 
ghiotánmhapach.

 1  [1]

 2  [1]

 (b) Liostaigh dhá dhifear idir grafaic ghiotánmhapach agus grafaic 
veicteoirbhunaithe.

 1  [1]

 2  [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

4 Is féidir fís agus fuaim dhigiteach a thaifeadadh ar fhormhór na nguthán 
póca sa lá atá inniu ann.

 
 Bain úsáid as cuid de na focail thíos leis an pharagraf a chomhlánú. Tá 

míniú ann ar an phróiseas le comhaid fuaime dhigiteacha a thaifeadadh 
agus a stóráil.

 

analóg cuimhne digiteach micreafón callaire

 Tá   ionsuite i ngutháin phóca le fuaim a thaifeadadh. 

 Is i bhformáid  a chuirtear an fhuaim isteach agus 

 ansin tiontaítear ina bhformáid  í ionas gur féidir í a 

 stóráil i gcuimhne an ghutháin.    [3]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

5 Tá an leagan is deireanaí de chóras oibriúcháin suiteáilte ar ríomhaire 
glúine Jasón. 

 Liostaigh dhá fheidhm a mbeadh Jason ag dúil leis an chóras oibriúcháin 
a dhéanamh.

 1  [1]

 2  [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

6 Is comhlacht ar líne é Leabhair MM a dhíolann ríomhleabhair.  Bíonn 
tábla sonraí in úsáid le faisnéis a stóráil faoi na ríomhleabhair atá ar díol. 
Tá cuid den tábla sonraí le feiceáil thíos.

CA-Leabhair Seánra
Céad 

Ainm an 
Údair

Sloinne 
an Údair Praghas Teideal an 

Leabhair
Dáta 

Foilsithe

B2U113372 Páistí Bill Chance £2.99 Daredevil
Dave

03/05/2012

B2U313649 Ficsean Timothy Walsh £7.99 Eternal
Dreams

07/09/2011

B2U415985 Greann David Keyes £4.99 Watch
this 
Space

08/02/2012

B2U629649 Ficsean 
Eolaíochta

Sharon Robson £5.99 Aura of 
Mercury

06/11/2011

B2U766299 Mistéir Amir Relf £4.49 Macey
Investigates

24/08/2013

B2U784623 Uafás Cate Smythe £6.49 Within 
these 
Walls

04/04/2011

B2U814222 Ficsean Melinda Mayse £5.99 The Room 
Upstairs

20/10/2013

B2U946121 Páistí Daphne Speirs £1.99 Kate’s 
Castle

30/08/2012

B2U911249 Stair Alice Kismet £3.99 The Young 
Princes

25/01/2012

 (a) Cá mhéad réimse atá le feiceáil sa chuid seo den tábla sonraí?

   [1]

 (b) Cad é an critéar cuardaigh a úsáideadh leis an dá thaifead thíos a  
  roghnú?

  Seo a leanas an t-aschur nuair a dhéantar cuardach:

B2U113372 Bill Chance £2.99 Daredevil Dave 03/05/2012
B2U946121 Daphne Speirs £1.99 Kate’s Castle 30/08/2012

  

  

   [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (c) Úsáideann Leabhair MM bailíochtú sonraí lena chinntiú go bhfuil na 
sonraí sa tábla sonraí réasúnta.

  Cuir tic () in dhá bhosca a léiríonn modhanna coitianta bailíochtú 
sonraí.

                       Ticeáil ()

Seiceáil Raoin

Seiceáil Ceannteidil

Seiceáil Cineáil

Seiceáil Tuairisce

Seiceáil Láithreachta
 [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

7 Tá scarbhileog déanta ag garraíodóir tírdhreacha lena oibriú amach cad é 
an costas atá ar ábhair le sconsa a thógáil do chustaiméir.

A B C D E F
1 Ábhair Praghas 

Aonaid
CBL Praghas 

Díola
Líon atá 
de dhíth

Praghas 
Iomlán

2 Cuaillí £10.50 £2.10 £12.60 11 £138.60
3 Painéil £35.00 £7.00 £42.00 10 £420.00
4 Suimint - mála £11.50 £2.30 £13.80 2 £27.60
5 Gaineamh - 

mála
£7.75 £1.55 £9.30 3 £27.90

6 Gairbhéal - 
mála

£8.99 £1.80 £10.79 4 £43.15

7 Clocha - mála £9.45 £1.89 £11.34 1 £11.34
8 COSTAS IOMLÁN NA nÁBHAR £668.59
9 Ráta CBL 20%

 (a) Cad é an formáidiú atá in úsáid leis an lipéad ‘COSTAS IOMLÁN NA  
  nÁBHAR’ a chur i láthair?

   [1]
 
 (b) Scríobh an fhoirmle a mbeifeá ag dúil lena fáil i gcill F8.

   [2]
 
 (c) Tá macasamhlú déanta ar an fhoirmle i gcill C2 síos trí cholún C.  
  Luaigh cad é a chiallaíonn an téarma macasamhlú.

   [1]

 (d) Mínigh cad chuige a bhfuil an tagairt chille $B$9, agus ní B9, in úsáid  
  i gcill C2.

 

   [2]

© CCEA
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Scrúdaitheoir 
Amháin
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 (e) Sainaithin dhá raon cille ar baineadh úsáid astu leis an ghraf atá á 
thaispeáint thíos a chruthú.

 1

  2  [2]

 (f) Mínigh cad é mar a thiocfadh leis an gharraíodóir samhail na 
scarbhileoige a úsáid le ceisteanna ‘cuir i gcás’ a chur, ionas go 
mbeidh na costais de réir bhuiséad an chustaiméara.

   [2]

      

£500.00

£375.00

£250.00

£125.00

£0.00
Cuaillí Painéil Suimint – mála Gaineamh – mála Gairbhéal – mála

© CCEA
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

8 Deirtear gurb é an LAP (CPU) inchinn an ríomhaire.

 (a) Forbair an t-acrainm LAP.

   [1]

 (b) Sainaithin príomhfheidhm an LAP.

   [1]

 (c) Is comhpháirteanna den LAP iad na téarmaí thíos. Comhlánaigh an 
tábla trí gach comhpháirt den LAP a mheaitseáil leis an ráiteas is 
fearr a chuireann síos ar an ról atá aige.

  
ALU Aonad Rialúcháin Stóráil Rochtain 

Láithreach

Ráiteas An chomhpháirt den LAP 
a dhéanann an ról seo

Coinníonn sé na ríomhchláir agus na 
sonraí atá in úsáid san am i láthair

Déanann sé áirimh agus oibríochtaí 
loighciúla

Insíonn sé do ghléasanna ionchuir agus 
aschuir an dóigh le treoracha a chur i 
ngníomh

   
   [3]

 (d) Úsáid na focail thíos leis an pharagraf a chomhlánú. Cur síos atá ann 
ar ról na dtaibhle agus ríomhchlár á rith.

  
Tabhall Sheoladh 

na Cuimhne
Tabhall na Sonraí 

Cuimhne
Áiritheoir 

Ríomhchláir
  
  Nuair a bhíonn ríomhchlár á rith, coinníonn                                    

  seoladh na chéad treorach eile. Stóráiltear suíomh na chéad mhíre 

  eile de na sonraí atá le gabháil i . 

  Nuair a ghabháiltear mír de na sonraí ón chuimhne, stóráiltear í i 

   . [3]

13
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (e) Luaigh fáth amháin a bhfuil ROM fóirsteanach leis an ríomhchlár 
bútála a stóráil.

   [1]

 (f) (i) Liostaigh úsáid amháin atá le cuimhne thaisce.

   [1]

  (ii) Mínigh an tionchar atá ag méid taisce ar fheidhmíocht an LAP.

  

   [2]

   

14
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

15

9 Bíonn teicneolaíocht chumarsáide in úsáid ag Pól le gléasanna 
leictreonacha ina theach féin a cheangal le hIdirlíon na nEarraí.

 (a) Mínigh an téarma ‘Idirlíon na nEarraí’.

   [2]
 
 Úsáideann Pól Wi-Fi lena ghuthán póca a cheangal leis an Idirlíon nuair a 

bhíonn sé sa bhaile.

 (b) (i) Luaigh buntáiste amháin atá le Wi-Fi a úsáid ar an dóigh seo.

   [1]

  (ii) Luaigh dhá mhíbhuntáiste atá le Wi-Fi a úsáid ar an dóigh seo.

   1 

   [1]

   2 

   [1]

 Tá LAN (Líonra Achair Logánta) socraithe ag Pól ina theach féin. Tá a 
chuid gléasanna socraithe de réir Bustoipeolaíochta.

 (c) (i) Luaigh dhá ghné de Bhustoipeolaíocht.

   1 

   [1]

   2 

   [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  (ii) Ainmnigh toipeolaíocht líonra amháin eile agus cuir síos ar dhá 
ghné a bhaineann léi.

   Toipeolaíocht   [1]

   Gné 1  

   [1]

   Gné 2  

   [1]

 Bíonn LAN in úsáid ag Pól ina phost mar ghníomhaire eastáit.

 (d) Liostaigh dhá bhuntáiste as líonra a úsáid in eagraíocht.

  1 

   [1]

  2 

   [1]

 (e) Cuir síos ar fheidhm na hacmhainne líonra seo a leanas. 

  Cárta Comhéadan Líonra

   [2]

 (f) Cuir síos ar an rud is ródaire ann agus ar an rud a dhéanann sé.

   [2]

      

16
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Amháin

Marcanna Athmharc

10 Bíonn cuid mhór úsáideoirí ríomhairí buartha faoi bhogearraí mailíseacha.

 (a) Sa tábla thíos, cuir tic () le dhá shampla de bhogearraí mailíseacha. 

Bogearraí Mailíseacha Ticeáil ()

Balla Dóiteáin

Ríomhphéist

Ródaire

Víreas
 [2]

  Is féidir córais ríomhaireaireachta agus sonraí a chosaint le criptiú 
agus le ballaí dóiteáin a úsáid.

  (b) (i) Mínigh cad é mar is féidir úsáid a bhaint as criptiú le sonraí a 
chosaint.

   [2]

   (ii) Liostaigh dhá dhóigh a gcosnaíonn balla dóiteáin sonraí atá  
    stóráilte ar ríomhaire. 

    1 

   [1]

    2 

   [1]

      

17
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

11 Bíonn tionchar ag an néalríomhaireacht ar an dóigh a mbíonn 
eagraíochtaí áirithe ag feidhmiú.

 (a) Mínigh an téarma ‘néalríomhaireacht’.

   [2]

 (b) Cuir síos ar thrí bhuntáiste d’eagraíocht as an néalríomhaireacht.

  Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.

   [6]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

12 Is áit nua don choiriúlacht é an cibearspás. 

 Mínigh an téarma ‘cibearspás’ agus cuir síos ar dhá shampla den 
 chibearchoiriúlacht. 

 Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.

 An Cibearspás

 
 Sampla 1

 Sampla 2

  [6]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

13 Bíonn saincheisteanna sláinte agus sábháilteachta ann nuair a bhíonn 
 ríomhairí in úsáid go rialta ag daoine.

 (a) Liostaigh trí bheart a chaithfidh fostóirí a dhéanamh le húsáid 
shábháilte ríomhairí a chur chun cinn san áit oibre.

 1  [1]

 2  [1]

 3  [1]

 D’fhéadfadh an teicneolaíocht a bheith ina cúis le fadhbanna sláinte.

 (b) Sainaithin dhá fhadhb sláinte a d’fhéadfadh a bheith ag úsáideoirí 
mar gheall ar ró-úsáid na teicneolaíochta.

 1  [1]

 2  [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin
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14 Bain úsáid as na téarmaí sa liosta thíos leis an téarma amháin a roghnú is
 fearr a théann leis an tsainmhíniú sa cholún ar thaobh na láimhe clé (ní
 bhainfear úsáid as gach téarma).

WAN      Inlíon      Próiseáil fíor-ama      Uas-sciliú
  

Baiscphróiseáil      An tAcht um Mí-Úsáid Ríomhaire

Rialúcháin um Chonarthaí Tomhaltóirí      GPS      Wi-Fi

Bluetooth      Díláithriú poist      An tAcht um Chosaint Sonraí

Sainmhíniú Téarma

Córas loingseoireachta raidió a 
ligeann d’úsáideoirí a oibriú amach 
cad é go díreach an suíomh ina bhfuil 
siad.

Reachtaíocht a cuireadh i bhfeidhm le 
go mbeidh cearta agat agus tú i mbun 
siopadóireachta ar líne.

Cás ina n-aistrítear fostaí ó phost a 
bhí aige nó aici le tamall fada go post 
eile san eagraíocht chéanna.

Modh próiseála ina bpléitear leis an 
ionchur gasta go leor gur féidir aschur 
a rialú mar is ceart.

Líonra nó suíomh gréasáin 
príobháideach atá ar fáil do na daoine 
atá ag obair in eagraíocht, agus 
dóibhsean amháin. Níl aon teorainn 
leis ó thaobh suíomh geografach de.

Caighdeán teicneolaíochta gan 
sreang chun sonraí a mhalartú thar 
achair ghairide.

  [6]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

1 Cuir an litir chuí sa spás chuige sin.

 (a) Roghnaigh ráiteas amháin a chuireann síos mar is ceart ar an 
inneachar in amlíne scannáin.

  A Teidil, creidiúintí, íomhánna socra, éifeachtaí, trasdulta agus 
leagan amach leathanaigh. 

  B Fad radhairc, teideal, creidiúintí, íomhánna socra, éifeachtaí, 
trasdulta.

  C Fad radhairc, teideal, creidiúintí, macraí, íomhánna socra, 
trasdulta. 

  D Teidil, creidiúintí, éifeachtaí, fad radhairc, tuairiscí scannáin.

   [1]

 (b) Roghnaigh ráiteas amháin atá fíor maidir le tástáil córais.

  A Is é an t-úsáideoir deiridh a dhéanann í.
  B Déantar tástáil ar gach cuid den chóras chomh luath agus a 

fhorbraítear í.
  C Déantar í i ndiaidh don chóras a bheith á rith ar feadh tamaill.
  D Déantar tástáil ar an dóigh a n-oibríonn na comhpháirteanna uilig 

den chóras nua le chéile.

   [1]

 (c) Roghnaigh an liosta comhad ina bhfuil formáidí de chomhaid íomhá 
  optamaithe amháin. 

  A gif, bmp, wmv
  B bmp, jpg, wmv
  C gif, wmv, png
  D gif, png, jpg

   [1]

 (d) Bíonn grúpáil in úsáid in amanna i dtuairiscí bunachar sonraí le 
faisnéis a chur i láthair. 

  Roghnaigh an buntáiste a bhaineann le grúpáil a dhéanamh i 
dtuairiscí.

  A Cuirtear ordliosta ar fáil don úsáideoir agus tá sé níos fusa an 
fhaisnéis a léamh.

  B Cuirtear ar fáil don úsáideoir achoimre ar na sonraí a bhaineann 
le gach taifead sa tuairisc.

  C Cuirtear ar fáil don úsáideoir leagan amach dearaidh ionas gur 
féidir na réimsí a bhogadh thart.

  D Cuirtear ar fáil don úsáideoir modh le sonraí a chur le tábla sa 
bhunachar sonraí.

   [1]
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 (e) Is minic a bhíonn teimpléid in úsáid agus pacáistí á gcruthú. 

  Cad é is teimpléad ann?

  A Leagan amach réamhdheartha ina bhfuil ábhar a bheidh le 
feiceáil ar leathanach éigin sa phacáiste críochnaithe.

  B Formáid chomhaid is féidir a úsáid le físchomhaid optamaithe a 
chruthú a bheidh in úsáid i bpacáiste.

  C Leagan amach réamhdheartha nach féidir a athrú, le bac a chur 
ar an úsáideoir eagarthóireacht a dhéanamh ar an ábhar sa 
phacáiste.

  D Formáid chomhaid is féidir a úsáid le leathanaigh eile a chruthú i 
bpacáiste ceapadóireachta.

   [1]

2 Tá Seán le réiteach ilmheán a chruthú dá chomhlacht Dearadh Teo.

 (a) Mínigh ról an úsáideora dheiridh i bhforbairt fréamhshamhla do 
chóras digiteach.

   [2]

 (b) Mínigh an cuspóir atá leis na heilimintí seo a leanas agus réiteach 
ilmheán á dhearadh.

  (i) Scéalchlár

  

   [1]

  (ii) Pleananna nascleanúna

  

   [1]
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3 Is comhlacht é Rothair na Cathrach a dhíolann rothair. Ba mhaith leis 
an chomhlacht córas nua bunachar sonraí ríomhaireachta a fhorbairt. 
Stórálfaidh siad sonraí ann faoina stoc.

 Tá sreangshamhlacha déanta ag na dearthóirí faoi choinne foirmeacha 
ionchuir.

 (a) Liostaigh trí rud a chuirfeadh dearthóir i sreangshamhail do dhearadh 
foirme.

  1 [1]

  2 [1]

  3 [1]

 (b) Cad é cuspóir an fhoclóra sonraí i ndearadh bunachar sonraí?

 

   [2]

 (c) Mínigh an cuspóir atá le léaráid de ghaoil na n-aonán (ER) i 
ndearadh bunachar sonraí.

 

   [2]
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  Tá an tábla seo thíos in úsáid ag Rothair na Cathrach le faisnéis a 
stóráil faoi na rothair atá ar díol.

CA_Stoic Ainm_Rothair CA_Soláthróra Praghas_Díola

Rothar 11 Rothar dubh 
Trak Su001 £399

Rothar 12 Rothar 
rásaíochta BMZ Su001 £189

Rothar 13 Rothar Sléibhe 
is Cnoic Su002 £159

Rothar 14 Rothar 
Hibrideach Su004 £99

  Tá tábla eile de dhíth le sonraí soláthróirí a stóráil.

 (d) Comhlánaigh an foclóir sonraí thíos a bheidh ina chuidiú le Tábla na 
Soláthróirí a dhearadh.

Ainm Réimse Cineál 
Sonraí

Fad 
Réimse

[1]
Cur síos

CA Soláthróra
[1]

5
[1]

Eochair-Réimse

UimhirShráide téacs 4 Seiceáil 
Faid Tá Uimhir Shráide ann

Ainm Sráide téacs 30 Seiceáil 
Faid Tá ainm Sráide ann

Baile Mór téacs 30 Seiceáil 
Láithreachta Tá baile mór ann

Postchód

[1] [1]

Seiceáil 
Formáide

An fhormáid a leanas a 
thaispeáint agus sonraí 
á n-iontráil
__ __ __ __     __ __ __
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4 Is cineál amháin de chomhéadan é Comhéadan Grafach Úsáideora a 
úsáidtear le hidirghníomhú le córais ríomhaireachta.

 (a) Ainmnigh dhá bhealach a dtig le húsáideoir idirghníomhú le 
ríomhaire.

 1

  2 [2]

 (b) Úsáid na téarmaí thíos leis an tábla a chomhlánú agus an cur síos 
ar an fheidhmchlár a mheaitseáil leis an chineál comhéadain is 
fóirsteanaí.

Comhéadan Teanga 
Nádúrtha

Comhéadan Grafach 
Úsáideora

Comhéadan scáileán 
Tadhaill

Cur síos ar an fheidhmchlár An comhéadan is fóirsteanaí
Córas teasa baile guthrialaithe

Córas bailithe ticéid phictiúrlainne

Gléas taibléid

   [3]
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5 Tá measúnú rialaithe GCSE le déanamh ag Amy. Tá pacáiste ilmheán á 
fhorbairt aici agus ba mhaith léi é a rith ar ardáin éagsúla.

 (a) Mínigh an téarma ‘Ceapadóireacht Ilmheán’.

   [2]

 (b) Cuir síos ar cad é mar a chuidíonn gach ceann de na rudaí seo thíos 
le rith an phacáiste ar ardáin éagsúla.

  (i) Breiseáin a úsáid

 

   [2]

  (ii) Formáid Doiciméad Iniompartha

 

   [2]
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 (c) Rinne Amy optamú ar an ghrafaic sular chuir sí le pacáiste ilmheán í.

  (i) Mínigh an téarma ‘optamú’.

   [2]

  (ii) Mínigh cad chuige ba chóir grafaic a optamú sula gcuirtear le 
pacáiste ilmheán í.

 

   [2]

 (d)  Cuir síos ar dhá dhóigh atá ag Amy lena chinntiú gur féidir le 
húsáideoirí le lagamharc úsáid a bhaint as a pacáiste ilmheán.

 1

 2

   [4]
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 (e) Mínigh cad é mar a thiocfadh le Amy tástáil éifeachtach a dhéanamh 
ar na heilimintí seo a leanas ina pacáiste ilmheán.

  Nascleanúint

 

   [2]

  Sócmhainní Ilmheán

 

   [2]

  Agaí lódála

 

   [2]
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6 Thíos, tá giota de shonrasc a rinneadh agus an ghné tuairiscithe i 
bhfeidhmchlár bunachar sonraí in úsáid.

 (a) Sa tsonrasc thíos, ciorclaigh dhá mhír de shonraí a bhféadfaí iad a 
chruthú trí réimsí ríofa a úsáid.

 

Sonrasc Custaiméara

CA Custaiméara
Ainm
Seoladh
Postchód
Baile

003
Mr Harry Kane
10 Rock Gardens
BT77 7DJ
Belfast

Siar Príomh-Roghchlár

Dáta Ordaithe    CA Ordaithe    CA Táirge Ainm Táirge Catagóir Líon Costas Costas Iomlán

02/06/2014      20       17 Ríomhairí Glúine Acer SS Ultra 1 £999.00 £999.00

27/09/2013     3       5 Bróg Reatha Eile 1 £150.00 £150.00

Fo-Iomlán

CBL

Iomlán

£1,149.00

£229.80

£1,378.80

  [2]

 (b) Cad é an rud é macra?

 

   [2]

© CCEA
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Scrúdaitheoir 
Amháin
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 (c) Tá trí thábla sa bhunachar sonraí. Is gaolmhaireachtaí aon le mórán 
a nascann iad, faoi mar a léirítear thíos.

 

tblCustaiméara
CACustaiméara
Sloinne
Ainm
Inscne
Teideal
DátaBreithe
Uimh. Tí/Arasáin

tblOrduithe
CAOrdaithe
?????
CATáirge
Líon
Dáta Ordaithe
OrdúComhlíonta?

tblTáirge
CATáirge
AinmTáirge
Ainm
Catagóir
Costas 
Stoc

  (i) Mínigh cad é a chiallaíonn gaolmhaireacht aon le mórán agus an 
sampla thuas in úsáid.

   [2]

  (ii) Sainaithin cineál gaolmhaireachta amháin eile a d’fhéadfadh a 
úsáid i mbunachar sonraí coibhneasta.

   [1]

 (d) Is féidir iomarcaíocht sonraí a laghdú le bunachair shonraí   
  choibhneasta. 

  Mínigh an téarma ‘iomarcaíocht sonraí’.

  

   [2]

© CCEA
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 (e) (i) Comhlánaigh an t-iarratas a thaispeántar thíos, a bhfuil amharc 
ar dhearadh air, lena léiriú cad é mar a thiocfadh leat cuardach 
a dhéanamh ar na horduithe comhlíonta uilig do chustaiméir a 
bhfuil a CACustaiméara = 1 aige. 

Réimse:

Tábla:

Sórtáil:

Taispeáin:

Critéir:

nó:

CAOrdaithe

tblOrduithe

CACustaiméara

tblOrduithe

CATáirge

tblOrduithe

Líon

tblOrduithe

Costas

tblTáirge

OrdúComhlíonta

tblOrduithe

    [2]

  (ii) Luaigh cad é mar is féidir an réimse OrdúComhlíonta? a chur i 
bhfolach i dtoradh an iarratais.

   [1]

 (f) Bíonn na critéir thíos in úsáid le gach custaiméir atá ina chónaí i 
Latharna a roghnú: Baile Mór = “Latharna”.

  Scríobh na critéir a bheadh in úsáid le gach custaiméir atá ina chónaí 
i mBéal Feirste agus a rinne ordú roimh an 27ú Meitheamh 2014 a 
roghnú.

  

   [3]

© CCEA
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

35

 (g) Síleann úinéir na gnólachta go mbeadh sé úsáideach liosta cuardaigh 
a bheith sa tábla Táirge faoin réimse Catagóir.

  (i) Luaigh buntáiste amháin as liosta cuardaigh a úsáid faoi choinne 
   sonraí a iontráil.

  

   [1]

  (ii) Luaigh míbhuntáiste amháin as liosta cuardaigh a úsáid faoi 
   choinne sonraí a iontráil.

  

   [1]

 (h) Baineann úinéir na gnólachta úsáid as postchumasc le litir a chur 
chuig na custaiméirí go léir a cheannaigh CATáirge 17 uathu.

  Tabhair breac-chuntas ar na céimeanna a bhí le leanúint aige leis seo 
a dhéanamh.

   [3]
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7 Tá an tástáil tábhachtach nuair a bhíonn réiteach á fhorbairt.

 Seo a leanas cuid den dearadh do thábla bunachar sonraí. Beidh sonraí 
á stóráil ann faoin stoc atá ag siopa beag leabhar.

 
Ceannteideal an 
Réimse

Cineál Sonraí Cur síos

CA Leabhair Uimhriúil Eochair-réimse

Teideal an Leabhair Téacs Fad 30 Réimse 
riachtanach

Catagóir Téacs

Úsáidtear an liosta 
Cuardaigh le Ficsean 
nó Neamhfhicsean a 
roghnú

Líon sa Stoc Uimhriúil Caithfidh sé a bheith 
idir 0 agus 10

 (a) Comhlánaigh an plean tástála thíos lena léiriú cad é mar a thiocfadh 
leat codanna áirithe den bhunachar sonraí a thástáil.

Uimhir  
Tástála

Réimse atá le 
tástáil Cuspóir tástála Sonraí 

tástála
1 CA Leabhair Seiceáil nach féidir an 

réimse a fhágáil glan
Gan sonraí 
ar bith

2 CA Leabhair Tástáil gur sonraí 
uimhriúla amháin is 
féidir a chur sa réimse 
seo [1]

3 Teideal an 
Leabhair

Seiceáil nach féidir an 
réimse a fhágáil glan

Gan sonraí 
ar bith

4 Teideal an 
Leabhair

Seiceáil go/gur

[2]

Cuir isteach 
31 litir agus 
uimhir 
randamacha

5 Catagóir Seiceáil go/gur

[1]

Stair

6 Líon sa Stoc

[1]

0

7 Líon sa Stoc

[1]

21

36
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 (b) Mínigh na cuir chuige seo a leanas maidir le tástáil.

Téarma Míniú
Tástáil 
Feidhmiúlachta

   [2]
Tástáil 
Struchtúir

   [2]
Alfa-thástáil

   [2]
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 (c) Mínigh cad é mar a úsáidtear na cineálacha sonraí seo a leanas le 
córas a thástáil. 

  Sonraí neamhbhailí

   [2]

  Sonraí foircneacha

   [2]
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8 Bíonn ‘Bia Úr’ ag díol táirgí úra déiríochta ar fud an RA. Tá suíomh 
gréasáin bunúsach acu le fógraíocht a dhéanamh ar a dtáirgí. Ba mhaith 
leis an úinéir an suíomh gréasáin a dhéanamh níos idirghníomhaí.

 Má chuirtear córas ceannaigh ar líne agus córas teachtaireachtaí leis an 
tsuíomh gréasáin:

• cén leas a bhainfidh Bia Úr astu? agus
• cén tionchar a bheidh acu ar bhainistiú an tsuímh ghréasáin?

 Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.

 An leas a bhainfidh Bia Úr astu

 An tionchar ar bhainistiú an tsuímh ghréasáin

  [6]
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9 Is mian le Ben fuaim a thaifeadadh dá shuíomh gréasáin nuafhorbartha.

 (a) Cuir síos ar dhá thoisc a imríonn tionchar ar chaighdeán na fuaime 
digití.

 1

  2

  

   [4]

 (b) Cén tionchar a bhíonn ag an ráta samplála ar mhéid an chomhaid 
  stóráilte?

   [2]

 (c) Is féidir orduithe fuaime a thabhairt ar ghléasanna móibíleacha.

  Sainaithin dhá fhadhb a bhaineann le haithint gutha.

 1

 2

   [2]
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10 (a) Agus na focail liostaithe in úsáid agat, comhlánaigh an paragraf thíos 
leis an tábhacht le luacháil córais a mhíniú.

sriantaí doiciméadú úsáideora forbróir

úsáideoir deiridh spriocghrúpa mionleasuithe

riachtanais úsáideora

  Nuair a thugtar córas ríomhaireachta chun críche, déanann an 

   [1] seiceáil sa chéad dul síos air de réir liosta de 

   [1] lena chinntiú go bhfuil siad ar fad comhlíonta.  

  I ndiaidh na luachála, sainaithneofar  [1] ar bith atá 

  ar an chóras. Seans go ndéanfar tuilleadh  [1] ar 

  dhearadh an chórais.  [4]

 (b) B’fhéidir go mbeadh líon mór daoine páirteach sa phróiseas luachála.

  Liostaigh dhá mhodh le teacht ar fhíricí a d’fhéadfadh a úsáid le 
faisnéis a bhailiú sa phróiseas luachála.

  1 [1]

  2 [1]
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11 Tá cuid mhór pacáistí bogearraí agus feidhmchlár ar líne ar fáil le cuidiú 
le daoine a suímh ghréasáin féin a fhorbairt.  Scríobhtar suímh ghréasáin 
in HTML.

 (a) Forbair an t-acrainm HTML.

   [1]

 (b) (i) Tá eilimintí/clibeanna coitianta ó chód html le fáil sa tábla thíos. 
Mínigh cad é a chiallaíónn gach píosa cóid.

<h1> [1]

<p> [1]

<a> [1]

<i> [1]

<b> [1]
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  (ii) Amharc ar an chód thíos agus cuir tic  sa bhosca a 
thaispeánann an rud a léireodh an cód. [1]

   <html>
   <head>
   <title>Teicneolaíocht Dhigiteach GCSE</title>
   </head>
   <body>
   <h1> Ceapadóireacht Ilmheán </h1>
   <p>Fáilte chuig mo Leathanach Gréasáin don Teicneolaíocht 
   Dhigiteach GCSE </p>
   </body>
   </html>
   

Teicneolaíocht Dhigiteach GCSE  

Ceapadóireacht Ilmheán

Fáilte chuig mo Leathanach Gréasáin 
don Teicneolaíocht Dhigiteach GCSE

Teicneolaíocht Dhigiteach GCSE

Ceapadóireacht Ilmheán

Fáilte chuig mo Leathanach Gréasáin 
don Teicneolaíocht Dhigiteach GCSE

Teicneolaíocht Dhigiteach GCSE

Ceapadóireacht Ilmheán
 
Fáilte chuig mo Leathanach Gréasáin 
don Teicneolaíocht Dhigiteach GCSE
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 (c) Tá cur síos sa tábla ar ghnéithe atá le fáil i gcuid mhór pacáistí 
dearadh suíomhanna gréasáin. Úsáid na téarmaí thíos leis an tábla a 
chomhlánú. 

Ball te Hipearnaisc Sraith Táblaí

Gnéithe de phacáistí dearadh 
gréasáin An téarma ceart

In úsáid ar leathanaigh ghréasáin 
leis an téacs agus eilimintí ilmheán 
eile a shocrú ina sraitheanna agus 
ina gcolúin

[1]

Uirlis is féidir a úsáid le téacs agus 
eilimintí ilmheán eile a chur ar 
leathanach gréasáin

[1]

Gné ar leathanach gréasáin a 
thabharfaidh an t-úsáideoir chuig 
suíomh gréasáin, leathanach 
gréasáin nó doiciméad eile nuair a 
chliceálann sé air

[1]

Cuid de ghrafaic ar leathanach 
gréasáin a dtiocfaidh gníomhaíocht 
éigin aisti nuair a chliceáiltear uirthi

[1]

 
 (d) Nuair a bhíonn leathanaigh ghréasáin á gcruthú, is féidir iad a 

bhreathnú sa mhodh amharc ar dhearadh nó amharc orthu sa mhodh 
réamhamhairc.

  Mínigh na téarmaí amharc ar dhearadh agus modh réamhamhairc. 

  Amharc ar Dhearadh

  

   [1]
 
  Modh Réamhamhairc

  

   [1]
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12  Agus na téarmaí sa liosta thíos in úsáid agat, roghnaigh an téarma 
amháin is fearr a théann leis an tsainmhíniú sa cholún ar clé. (Ní bheidh 
gach téarma in úsáid agat.)

 
Boole Tástáil córais Tástáil feidhmiúlachta

Script Picteilín Riachtanais

HTTP Fréamhshamhail Béite-thástáil

 
Gnéithe de phacáistí dearadh 
gréasáin Téarma

In úsáid ar leathanaigh ghréasáin 
leis an téacs agus eilimintí ilmheán 
eile a shocrú ina sraitheanna agus 
ina gcolúin [1]
Uirlis is féidir a úsáid le téacs agus 
eilimintí ilmheán eile a chur ar 
leathanach gréasáin [1]
Gné ar leathanach gréasáin a 
thabharfaidh an t-úsáideoir chuig 
suíomh gréasáin, leathanach 
gréasáin nó doiciméad eile nuair a 
chliceálann sé air [1]
Cuid de ghrafaic ar leathanach 
gréasáin a dtiocfaidh gníomhaíocht 
éigin aisti nuair a chliceáiltear uirthi

[1]
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Is féidir taighde ar na tascanna uilig a chomhlánú faoi mhaoirseacht theoranta.

Caithfear gach gné eile de na tascanna a dhéanamh faoi mhaoirseacht neamhfhoirmiúil 
(meánleibhéal rialaithe).

Tá 36 uair an chloig san iomlán agat leis na tascanna a chomhlánú:
18 uair an chloig ar réiteach Ilmheán
18 uair an chloig ar réiteach Bunachar sonraí

Is é 60 an marc iomlán don Tasc Measúnú Rialaithe seo d’Aonad 3.

Caithfidh Tascanna Measúnú Rialaithe na Rialacháin a chomhlíonadh mar atá mionsonraithe 
sa tSonraíocht Ábhair

Obair iarrthóirí le cur isteach Meitheamh 2019

Teicneolaíocht Dhigiteach

47

 

Aonad 3:  

Cleachtas Ceapadóireacht Dhigiteach

Bailí ó Mheán Fómhair 2017
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Tasc Measúnú Rialaithe Samplach 

Aonad 3: Cleachtas Ceapadóireacht Dhigiteach

Cás

Tá Dónall agus Mairéad ag cur tús le comhlacht oiliúna TFC darb ainm ‘Réitigh’.
Is daltaí bunscoile agus iarbhunscoile iad a sprioc-chustaiméirí. Tá sé mar aidhm acu roinnt 
cúrsaí ilmheán agus cúrsaí ríomhchláraithe bogearraí a chur ar fáil a mhairfidh idir coicís agus 
ocht seachtaine.
 
Caithfear na rudaí seo a leanas a fhorbairt faoi choinne Réitigh:

1 Tá pacáiste ilmheán iarrtha ag Dónall agus Mairéad le fógraíocht a dhéanamh do Réitigh. 
Ba chóir go mbeadh an pacáiste dírithe ar thuismitheoirí agus ar dhaltaí agus ba chóir go 
mbeadh sonraí ann faoi Réitigh, faoin fhoireann, faoi na cúrsaí atá ar fáil agus faoi tháillí. 
Ba chóir go mbeadh na gnéithe seo a leanas de phacáiste ilmheán in úsáid: teimpléid; 
hipirtéacs; cineálacha meán optamaithe; eilimintí scriptithe; agus eilimintí inrochtaineachta.

 
2 Áirithint sa bhunachar sonraí le sonraí ábhartha a thaifeadadh faoi na daltaí, na teagascóirí 

agus na cúrsaí. Beidh an bunachar sonraí in úsáid faoi choinne gnóthaí inmheánacha an 
chomhlachta. Bainfear úsáid as an bhunachar sonraí le haschur sonraithe a chur ar fáil do 
na teagascóirí agus d’úinéirí an chomhlachta (i bhfoirm torthaí iarratais agus tuairiscí), rud 
a chuideoidh leo oibríochtaí an chomhlachta a chur i gcrích ó lá go lá. Bainfear úsáid as 
an bhunachar sonraí le billí, a bheidh le híoc roimh na cúrsaí, a chur chuig tuismitheoirí. 
Ba chóir na gnéithe bunachar sonraí seo a leanas a bheith sa bhunachar sonraí: táblaí; 
réimse teicnící bailíochtaithe; foirmeacha; iarratais choimpléascacha; tuairiscí gairmiúla; 
agus macraí.

San aonad seo, caithfear na próisis a bhaineann le dearadh, forbairt agus tástáil córais 
dhigiteacha ilmheán a chur i bhfeidhm go praiticiúil.
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Treoir faoin Tasc

1 Réiteach a dhearadh agus uirlisí cuí in úsáid [13 mharc]

 (a) Réiteach ilmheán
  Ba chóir na rudaí seo a leanas a thabhairt san áireamh i ndearadh na heiliminte 
  ilmheán den réiteach:

• na riachtanais úsáideora agus an spriocghrúpa don réiteach mholta a shainaithint;
• léaráidí nascleanúna de struchtúir;
• scéalchláir shonraithe do gach eilimint den réiteach (leathanaigh, físeán agus 

beochan. Má tá eilimintí idirghníomhaíochta agus inrochtaineachta in úsáid sa 
phacáiste, ba chóir na sonraí a chur sna scéalchláir;

• sonraí faoi íomhánna (foinsí na n-íomhánna san áireamh) agus faoi na comhaid 
fuaime atá in úsáid sa phacáiste;

• cur síos ar eilimintí scriptithe ar bith atá in úsáid sa phacáiste;
• cur síos ar eilimintí inrochtaineachta ar bith atá in úsáid sa phacáiste; agus
• fianaise ar fhréamhshamhaltú, lena n-áirítear alfa-thástáil/béite-thástáil agus 

úsáid aiseolais ó úsáideoirí leis an réiteach a mhionleasú síos tríd an phróiseas 
dearaidh.  [6]

   
 (b) Réiteach bunachar sonraí
  Is féidir an comhad atá de dhíth don tasc seo a íoslódáil ó shuíomh gréasáin CCEA
  (www.ccea.org.uk/___).  ______________.xls an t-ainm atá ar an chomhad.

  Tá an comhad ar fáil i bhformáid Excel, ach thig leis na lárionaid an fhormáid a leasú 
le riar ar a riachtanais féin.  Ba chóir na sonraí a iompórtáil de réir mar is cuí.

  Ba chóir na rudaí seo a leanas a thabhairt san áireamh i ndearadh na heiliminte 
bunachar sonraí den réiteach:
• riachtanais úsáideora a shainaithint;
• sonraí na n-eilimintí ionchuir, aschuir agus próiseála go léir, lena n-áirítear;

 – úsáid chuí a bhaint as faid réimsí, bailíochtú, liostaí cuardaigh agus maisc 
ionchuir;

 – comhéadan úsáideoir tosaigh;
 – dearadh foirme;
 – dearadh tuairiscí (grúpáil, sórtáil, áirimh, ceanntásca agus buntásca san 

áireamh);
 – dearadh iarratas (iarratais shimplí agus choimpléascacha);
 – Léaráid de ghaoil na n-aonán (ERD); agus
 – dearadh macraí.  [7]
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2 2 An réiteach a thógáil [27 marc]

 (a) Réiteach ilmheán
  Bain úsáid as na gnéithe seo a leanas de phacáiste ceapadóireachta ilmheán le tacú 

le cruthú réiteach idirghníomhaíochta bunaithe ar an doiciméad dearaidh. Ba chóir go 
léireodh an réiteach tuiscint ar shaincheisteanna inrochtaineachta.

  Ba chóir go mbeadh na nithe seo a leanas san áireamh sa réiteach ilmheán:
• teimpléid (foirm san áireamh);
• hipirtéacs a thacaíonn le naisc inmheánacha agus sheachtracha nascleanúna;
• cineálacha optamaithe meán, ar chóir go n-áireofaí leo:

 – físeán nuachruthaithe;
 – beochan nuachruthaithe; agus
 – fuaim chuí;

•  eilimintí scriptithe a fheabhsaíonn idirghníomhaíocht an réitigh; agus
• eilimintí inrochtaineachta.  [13]

  
 (b) Réiteach bunachar sonraí
  Bain úsáid as na gnéithe seo a leanas d’fheidhmchlár bunachar sonraí le tacú le 

cruthú réiteach idirghníomhaíochta a chomhlíonann riachtanais an úsáideora a 
sainaithníodh i gcéim an deartha.  

  Ba chóir go mbeadh na nithe seo a leanas san áireamh sa réiteach bunachar sonraí:
• táblaí le seiceálacha cuí faid, bailíochtú, úsáid liostaí cuardaigh agus maisc 

ionchuir;
• gaolmhaireachtaí cuí idir táblaí;
• foirmeacha faoi choinne sonraí a ionchur;
• córas roghchláir le nascleanúint a éascú;
• iarratais choimpléascacha agus shimplí;
• tuairiscí, agus grúpáil, sórtáil, áirimh, agus ceanntásca agus buntásca in úsáid 

nuair is cuí; agus
• macraí faoi choinne uathoibriú an phróisis.  [14]

   

3 An réiteach bunachar sonraí a thástáil [10 marc]

 Cruthaigh plean tástála éifeachtach bunaithe ar riachtanais úsáideora maidir le bunachar 
 sonraí:

• a chuirtear i láthair i bhformáid tábla;
• a thástálann gach eilimint nascleanúna, gach eilimint idirghníomhach;
• a úsáideann sonraí cuí tástála;
• a thaispeánann aschur ionchais;
• a shainaithníonn earráidí;
• a léiríonn stóinseacht ghinearálta an chórais, rud a bheidh in úsáid agus an réiteach á 

luacháil; agus
• a thomhaiseann a oiread atá na riachtanais úsáideora comhlíonta.

 
 Agus an plean tástála atá cruthaithe agat in úsáid, tástáil an réiteach agus doiciméadaigh 

na torthaí a bhreathnaítear i ngach triail.
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4 An réiteach ilmheán agus an réiteach bunachar sonraí a luacháil [10 marc]

 Déan luacháil ar an réiteach i dtéarmaí na nithe seo a leanas: 
• riachtanais úsáideora;
• feidhmíocht agus stóinseacht;
• mionleasuithe a bheidh de dhíth; agus
• feabhsúcháin ar an réiteach.

 Ba chóir an cháipéisíocht uilig a shábháil in aon PDF amháin.

Marc Iomlán [60]
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Don Scrúdaitheoir 
amháin
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Marc
Iomlán

AM
1 uair 30 nóiméad.

TREORACHA D’IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Freagair gach ceann de na haon cheist déag.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 120 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na 
marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gceist 3(a) agus 4(a).

Teicneolaíocht Dhigiteach

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad 4: 

Coincheapa Forbairt Dhigiteach



54

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

1 Cuir an litir chuí sa spás chuige sin.

 (a) Is é is dífhabhtú ann:

  A  cód faoi choinne ríomhchláir a chlóbhualadh agus a shábháil. 
  B  leagan amach chód an ríomhchláir a leasú.
  C  athróga sa ríomhchlár a imscrúdú agus a luachanna a sheiceáil 

faoi choinne earráidí.
  D  an ríomhchlár a ullmhú ionas gur féidir leis an ríomhaire é a 

thuiscint.
        [1]

 (b) Is é is tairiseach ann:

  A luach ar féidir é a shannadh ach a dtagann athrú air síos tríd an 
ríomhchlár.

  B luach nach féidir é a shannadh agus a fhanann mar an gcéanna 
síos tríd an ríomhchlár.

  C luach nach féidir é a shannadh agus a dtagann athrú air síos tríd 
an ríomhchlár.

  D luach ar féidir é a shannadh ach a fhanann mar an gcéanna síos 
tríd an ríomhchlár

      [1]

 (c) Is é an fheidhm atá le tiomsaitheoir:

  A ligean duit eagarthóireacht a dhéanamh ar chód an ríomhchláir.
  B na háirimh uilig sa ríomhchlár a dhéanamh. 
  C an ríomhchlár a chur a rith.
  D cód an ríomhchláir a thiontú ina fhormáid dhénártha.
      [1]

2 Cuir an focal cuí ón liosta thíos isteach leis na habairtí a chomhlánú.
 

algartaim athróga ríomhchláir

 Is féidir réiteach dearadh ríomhchláir a fhorbairt le húsáid 

 .  Tiontaítear na dearaí ina dtacair de threoracha do 

 ríomhairí a dtugtar . orthu.  Coinnítear sonraí ar bith atá

 á bpróiseáil i suíomhanna i gcuimhne ar a dtugtar . 

  [3]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

3 Is féidir réitigh ríomhchlárúcháin a dhearadh agus asbhaint agus 
miondealú in úsáid.

 Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.

 (a) Mínigh na téarmaí ‘asbhaint’ agus ‘miondealú’.

   [4]

 (b) Saothraíonn díoltóir coimisiún bunaithe ar luach na ndíolachán. 
Léirítear sa tábla thíos an scála coimisiúin.

  
Luach na nDíolachán (£) Céatadán Coimisiúin
Idir 1 agus 999 1
Idir 1000 agus 1999 5
Níos mó ná 2000 10

  Tá ríomhchlár de dhíth leis an choimisiún a ríomh agus é a aschur i 
bhformáid atá fóirsteanach.

  (i) Beidh na hathróga seo a leanas in úsáid sa ríomhchlár. Déan 
moladh maidir leis na cineálacha sonraí is cuí faoina gcoinne.

   
Athróg Cineál Sonraí
céadatánCoimisiúin [1]

luachDíolachán [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 Tá an réiteach imlíne seo a leanas ar an fhadhb molta ag 
ríomhchláraitheoir.

  Ionchuir luachDíolachán 
  RíomhCoimisiúin 
  Aschuir Coimisiúin

  (ii) Agus céatadánCoimisiúin agus luachDíolachán in úsáid agat, 
scríobh algartam leis an choimisiún a ríomh.

   [6]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  (iii) Tá an tástáil tábhachtach agus réiteach á fhorbairt. 

   Mínigh na cuir chuige seo a leanas maidir le tástáil.
   

Téarma Míniú

Tástáil 
Feidhmiúlachta

[2]

Tástáil 
Struchtúir

[2]

Tástáil Aonaid

[2]

  (iv) Agus an tábla thíos in úsáid agat, dear tacar de luachanna sonraí 
tástála maidir le luachDíolachán, agus bíodh sé in úsáid agat le 
do réiteach a thástáil.

  

luachDíolachán Fáth na Tástála Toradh Ionchais

    [9]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

4  Cinntíonn gaistiú earráidí agus bailíochtú go mbíonn ríomhchláir ag obair 
go héifeachtach faoi choinne úsáideoirí.

 Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.

 (a) Tabhair míniú ar thrí sheiceáil éagsúla bailíochtaithe a bhíonn in 
úsáid agus ríomhchláir á bhforbairt, agus tabhair sampla den dóigh a 
bhféadaí úsáid a bhaint as gach ceann acu.

  

   [6]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (b) Soláthraíonn comhlacht criadóireachta miasa do chliaint agus 
cuireann sé chuig na cliaint iad. Bíonn an praghas ag brath ar na 
cineálacha mias a bhíonn de dhíth agus ar an líon mias a ordaítear. 
Is iad seo a leanas na praghsanna:

  
Cineál méise Price
Cineál 1 : PLÁTA CRUINN PRÍOMHCHÚRSA 12 ORLACH £1.00
Cineál 2 : PLÁTA CRUINN PRÍOMHCHÚRSA 10 nORLACH £0.50
Cineál 3 : BABHLA ANRAITH £1.50
Cineál 4 : TAOBHPHLÁTA CRUINN 6 ORLACH £1.00
Cineál 5 : MIAS UBHCHRUTHACH PRÍOMHCHÚRSA – 
MÉID AMHÁIN

£2.00

  Tá athróg ar a dtugtar cineálMéise fógartha. Stórálfaidh sí an cineál 
méise atá de dhíth ar chliant. Caithfear an cineál a bhailíochtú lena 
chinntiú go bhfuil sí idir 1 agus 5.

  Scríobh algartam a dhéanfaidh an cineálMéise a bhailíochtú.

   [4]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (c) Tá ríomhchlár scríofa leis an chostas iomlán a bheidh le híoc ag an 
chustaiméir a aschur. Is mar seo a chuirtear na sonraí isteach sa 
ríomhchlár:

  Ainm an chliaint: Anna Greene 

  Cineál Méise iarrtha (1 – 5) 3 

  Líon Mias de dhíth 10

  Stórálfar ainm an chliaint mar theaghrán.

  (i) Liostaigh dhá fheidhm teaghráin agus mínigh cad é mar is féidir 
úsáid a bhaint astu. 

   Feidhm 1

   Míniú 1

   

   Feidhm 2

   Míniú 2

    [4]
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Amháin
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  (ii) Mínigh cad é mar is féidir feidhmeanna teaghráin a úsáid lena 
chinntiú go bhfuil ainm an chliaint ar a laghad sé charachtar ar 
fad, agus ar an mhéad 30 carachtar ar fad.

   [2]

5 (a) Smaoinigh air seo a leanas: 

  for i = 0 to 20
            {
              if (i  %   3 == 0)
     { 
       Output i
    }
            }

  Sa tábla thíos, cuir tic () leis an líne ina bhfuil an t-aschur ceart 
bunaithe ar an ghiota cóid thuas.

  
Ticeáil 

()
A)  0 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B)  0 3 6 9 12 15 18 21
C)  3 6 9 12 15 18
D)  0 3 6 9 12 15 18
E)  3 6 9 12 15 18 21

   [1]
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 (b) Smaoinigh air seo a leanas:

  if ((X<Y) and (Y<Z))
  output(“ Seo an chéad ráiteas”)
  else
  if ((X<Y) or (Y>Z))
  output(“ Seo an dara ráiteas”)
  else
  output(“Seo an tríú ráiteas “)

  (i) Cé acu ráiteas a rithfear nuair atá X =7, Y =9, Z =0?
   Ciorclaigh an litir cheart.

   A Seo an chéad ráiteas 
   B Seo an dara ráiteas 
   C Seo an tríú ráiteas [1]

  (ii) Cé acu ráiteas a rithfear nuair atá X=12, Y=12, Z=18?
   Ciorclaigh an litir cheart.

   A Seo an chéad ráiteas 
   B Seo an dara ráiteas 
   C Seo an tríú ráiteas [1]

6 Tá ríomhchlár de dhíth a dtig 10 luach a chur isteach ann i bpuint 
mheáchain, agus aschur i gcileagraim a fháil do na luachanna sin.  
Stórálfar na puint in eagar darb ainm POUNDS, agus stórálfar na 
luachanna áirithe i gcileagraim in eagar darb ainm KILOS. Tá punt 
meáchain amháin cothrom le 0.4545 cileagram. Sampla mar sin:

 
pounds[0]=1.0 kilos[0]=0.4545
pounds[1]=2.0 kilos[1]=0.9090

 (a) Fógair eagar darb ainm pounds a choinneoidh 10 luach 
slánuimhreach.

   [3]
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Amháin

Marcanna Athmharc

 (b) Scríobh algartam leis an inneachar san eagar pounds a thúsú go 
nialas.

   [3]

 (c) Scríobh an cód atá de dhíth leis na luachanna i bpuint a léamh 
isteach san eagar ó scáileán an úsáideora.

   [3]

7 (a) Bíonn seicheamh, roghnú agus atriall in úsáid i ríomhchlár gnásúil.

  Sa tábla thíos, ciorclaigh an focal ceart lena léiriú cé acu seicheamh, 
roghnú nó atriall atá i gceist leis na hoibríochtaí.

  
Oibríochtaí
Sraith oibríochtaí a dhéanamh, 
ceann i ndiaidh a chéile.

Seicheamh     Roghnú     Atriall
[1]

Bíonn áireamh an mhéid cánach 
a bhíonn le híoc ag fostaí ag 
brath ar leibhéal a thuarastail.

Seicheamh     Roghnú     Atriall

[1]
Leanfaidh an ríomhchlár air ag 
cur le chéile costas na rudaí i 
gciseán go dtí go mbíonn an 
ciseán folamh.

Seicheamh     Roghnú     Atriall

[1]
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Amháin
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 (b) Cad é atá i gceist leis na téarmaí seo a leanas a bhaineann le 
ríomhchlárú Gnásúil:

  (i) Athróg uilíoch

   [1]

  (ii)  Athróg logánta

   [2]

 (c) Cad é atá i gceist le gach ceann de na téarmaí seo a leanas i 
ríomhchlárú atá bunaithe ar oibiachtaí:

  (i) Aicme

   [2]

  (ii) Oibiacht

   [2]
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65

 (d) Is féidir le ríomhchláraitheoir Timpeallacht Chomhtháite Forbartha 
(IDE) a úsáid le ríomhchlár a chruthú agus a fhorbairt.

  Cuir síos ar na saoráidí atá ar fáil i dtimpeallacht chomhtháite 
forbartha (IDE) a chuidíonn le ríomhchláraitheoir earráidí comhréire a 
shainaithint agus a cheartú.

   [4]

8 (a) Cad é atá i gceist le tacar carachtar ríomhaire.

   [1]

 (b) Mínigh cad é mar a bhíonn ASCII le téacs a léiriú i gcórais 
ríomhaireachta.

   [3]
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 (c) Bíonn Unicode in úsáid fosta le téacs a léiriú i gcórais ríomhaireachta.

  Mínigh an difear idir tacar carachtar Unicode agus tacar carachtar 
ASCII.

   [2]

9 (a) (i) Aistrigh an uimhir dheichnártha 36 ina huimhir dhénártha. 
(Caithfear do chuid oibre a thaispeáint go soiléir.)

   [2]

  (ii) Aistrigh an uimhir dheichnártha 22 ina huimhir heicsidheachúil. 
(Caithfear do chuid oibre a thaispeáint go soiléir.)

   [3]
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  (iii) Mínigh cad chuige a mbíonn uimhreacha heicsidheachúla in 
úsáid go minic le huimhreacha dénártha a léiriú.

   [2]

 (b) (i) Suimigh na bearta seo a leanas:

   0  1  1  0  0  0  1  0
     + 1  1  0  1  0  1  0  0
    

    [2]

  (ii) Mínigh an fhadhb a bheidh ann má stóráiltear toradh an 
tsuimiúcháin mar bheart.

   [2]
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 (c) Comhlánaigh na táblaí fírinne seo a leanas:

Geata OR
A B X
0 0 0
0 1
1 0
1 1 1
Geata AND
A B X
0 0 0
0 1
1 0
1 1 1

 [4]

10 Airde daltaí in cm atá sna huimhreacha seo a leanas. Bíonn siad á stóráil 
in eagar ar a dtugtar airdeDalta. Tá inneachar an eagair le sórtáil in ord 
ardaitheach.

155,152,156,151,153
   

 (a) (i) Ainmnigh agus cuir síos ar theicníc sórtála a d’fhéadfaí a úsáid 
leis na huimhreacha a shórtáil. Bíodh faisnéis ann ar na rudaí 
seo a leanas:

• na struchtúir lúibe atá in úsáid; agus
• éifeachtúlacht na sórtála. 

   Ainm:  

   Na struchtúir lúibe atá in úsáid

   Éifeachtúlacht na sórtála

    [5]

[1]

[1]
[1]

[1]
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  (ii) Scríobh an coinníoll a bheidh in úsáid sa ráiteas ‘if’ faoi choinne 
próiseas sórtála.

   [2]

  (iii) Maidir leis an mhodh a roghnaíodh in (i) ar an leathanach roimhe 
seo, léirigh cad é mar a d’eagrófaí na sonraí in airdeDalta le linn 
an phróiseas sórtála. Taispeáin an t-inneachar ar an eagar go 
soiléir i ndiaidh gach tardhula.

   airdeDalta
   

155 152 156 151 153

   Tardhul 1

   Tardhul 2

   Tardhul 3

   Tardhul 4

   Tardhul 5

 [5]
 (b) Nuair a bhíonn sórtáil déanta ar eagar, is féidir é a chuardach go 

héifeachtúil.

  Cuir síos ar mhodh cuardaigh atá níos éifeachtúla ná cuardach 
líneach.

   [3]
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11 I ríomhchlár, caithfear trí uimhir a thabhairt isteach, agus meán agus 
iolrach na dtrí uimhir sin a aschur. Seo sampla d’algartam ardleibhéil:

 DISPLAY INTRO SCREEN
 GET 3 NUMBERS
 FIND AVERAGE OF 3 NUMBERS
 FIND PRODUCT OF 3 NUMBERS
 OUTPUT INFORMATION

 D’fhéadfaí feidhmeanna sainithe ag an úsáideoir a scríobh faoi choinne 
gach ceann de na halgartaim thuas.

 (a) (i) Cad é an rud é feidhm sainithe ag an úsáideoir?

   [3]

  (ii) Scríobh feidhm darb ainm faighMeán a ríomhfaidh meán trí 
shlánuimhir.

   [3]
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  (iii) Scríobh feidhm darb ainm faighIolrach a ríomhfaidh iolrach trí 
shlánuimhir.

   [3]
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Is féidir taighde ar na tascanna uilig a chomhlánú faoi mhaoirseacht theoranta.

Caithfear gach gné eile de na tascanna a dhéanamh faoi mhaoirseacht neamhfhoirmiúil 
(meánleibhéal rialaithe).

Tá 36 uair an chloig san iomlán agat leis na tascanna a chomhlánú

Is é 60 an marc iomlán don Tasc Measúnú Rialaithe seo d’Aonad 5.

Caithfidh Tascanna Measúnú Rialaithe na Rialacháin a chomhlíonadh mar atá mionsonraithe 
sa tSonraíocht Ábhair.

Obair iarrthóirí le cur isteach Meitheamh 2019

Teicneolaíocht Dhigiteach
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Tasc Measúnú Rialaithe  

Aonad 5:  

Cleachtas Forbairt Dhigiteach

Bailí ó Mheán Fómhair 2017
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Tasc Measúnú Rialaithe Samplach 

Aonad 5:  Cleachtas Forbairt Dhigiteach

San aonad seo, caithfear próisis ar leith a chur i bhfeidhm go praiticiúil: na próisis a bhaineann 
le dearadh, forbairt agus tástáil a dhéanamh ar réitigh chódaithe agus córais dhigiteacha á 
gcruthú. Caithfidh ceann amháin de na teangacha seo a leanas a bheith in úsáid sa togra:  
Python, Java nó C#.

Cás

Tá Dónall agus Mairéad ag cur tús le comhlacht oiliúna TFC darb ainm ‘Réitigh’.
Daltaí bunscoile agus meánscoile a sprioc-chustaiméirí. Tá sé mar aidhm acu roinnt cúrsaí 
ilmheán agus cúrsaí ríomhchláraithe bogearraí a chur ar fáil a mhairfidh idir coicís agus ocht 
seachtaine.
D’fhéadfaí go dtiocfadh athrú ar na cúrsaí le himeacht ama le freagairt ar éilimh na gcustaiméirí.

Ba mhaith le Dónall agus le Mairéad ríomhchlár le scileanna TFC na ndaltaí a thástáil ag 
deireadh gach seachtaine.

Ba chóir go nginfeadh an ríomhchlár idir sé agus deich gceist ilroghnacha faoi choinne gach 
triail. 

Ba chóir go n-iarrfadh an córas:
• uimhir chláraithe an dalta;
• uimhir aitheantais an chúrsa; agus
• uimhir sheachtaine an chúrsa.

IONCHUR
Ba chóir go mbeadh na ceisteanna, idir sé agus deich gcinn acu, le feiceáil ar scáileá(i)n.            
I ndiaidh don dalta freagra na ceiste a chur isteach, ba chóir go mbeadh an freagra ceart agus 
an scór le feiceáil ar an scáileán.

STÓRÁIL
Ba mhaith leis an teagascóir cuntas a choinneáil de scóir seachtainiúla gach dalta ar an chúrsa. 
Cúigear an líon is mó i ngach rang.  Stóráil na sonraí seo a leanas faoi na daltaí:

• uimhir chláraithe;
• uimhir aitheantais an chúrsa;
• uimhir sheachtaine an chúrsa; agus
• scór iomlán an dalta gach seachtain.

ASCHUR
Nuair a bhíonn an cúrsa thart, déanann an teagascóir tuairisc faoi dhul chun cinn seachtainiúil 
na ndaltaí ar an chúrsa.

Caithfidh an teagascóir na sonraí seo a leanas a aschur:
• scór seachtainiúil gach dalta;
• an grád foriomlán don chúrsa ag gach dalta (A-E); agus
• meánscór an ranga.

Ba chóir go mbeadh sé furasta d’úsáideoirí an ríomhchlár a úsáid agus go mbeadh bailíochtú 
agus cuidiú comhthéacsúil ar fáil de réir mar is cuí.

Déan mionanailís ar na riachtanais úsáideora.
Déan ríomhchlár a chomhlíonann na riachtanais thuasluaite a dhearadh, a 
chódáil, a thástáil agus a luacháil.
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Treoir faoin Tasc

 1 Déan réiteach a dhearadh agus uirlisí cuí in úsáid [13 mharc]

• Úsáid algartaim le réiteach iomlán miondealaithe ar fhadhb shainiúil a dhearadh.
• Sonraigh na riachtanais sonraí do réiteach molta.
• Cuimsigh dearadh fóirsteanach ionchuir, aschuir agus nascleanúna le go 

n-éireodh le húsáideoir an córas a úsáid go rathúil.
• Bain úsáid as moltaí bailíochtaithe agus gaistithe earráidí sa dearadh le 

stóinseacht fhéideartha an chórais a fheabhsú;

 2 Réiteach a thógáil [27 marc]

  Bain úsáid as na gnéithe cuí de thimpeallacht chomhtháite forbartha (IDE) le 
tacú le cruthú réitigh ó dhearadh struchtúrtha:
• Eagarthóir cóid;
• Uirlisí simplí dífhabhtúcháin;
• Tiomsaitheoir;
• Diagnóisic earráidí;
• Timpeallacht am rite; agus
• Comhéadan Grafach Úsáideora, nuair is cuí.

  Bain úsáid as na gnéithe seo a leanas de theanga ríomhchlárúcháin le réiteach a 
thógáil ó dhearadh struchtúrtha:
• Cineálacha Sonraí:

 – uimhriúil;
 – carachtar;
 – teaghrán;
 – boole; agus
 – dáta/am.

• Struchtúir rialúcháin:
 – rith coinníollach: if;
 – rith coinníollach agus rogha eile: if else, case; agus
 – lúbadh: for, while, repeat.

 
• Feidhmeanna:

 – feidhmeanna sainithe ag an úsáideoir;
 – feidhmeanna ionsuite; agus
 – feidhmeanna matamaiticiúla.

 
• Struchtúir sonraí:

 – eagair; agus
 – léamh ó théacschomhaid agus scríobh chucu.

 
• Ionramháil teaghrán:

 – feidhmeanna simplí ionramháil teaghrán a úsáid.
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• Uimhríocht bhunúsach:
 – suimiú, dealú, iolrú agus roinnt;
 – cumhachtaí/feidhmeanna easpónantúla; agus
 – uimhríocht modulo.

 
•  Oibreoirí Loighciúla agus Coibhneasta (agus teaglamaí coimpléascacha díobh 

seo)
 – cothrom le / ní cothrom le;
 – <, >, <=, >=; and
 – AND, OR agus NOT loighciúil.

 3 An réiteach a thástáil [10 marc]

  Cruthaigh plean tástála:
• a chuirtear i láthair i bhformáid tábla;
• ina gcuimsítear tástáil feidhmiúlachta agus tástáil struchtúir;
• a úsáideann sonraí cuí tástála;
• a thaispeánann aschur ionchais;
• a shainaithníonn am rite agus earráidí loighce;
• a léiríonn stóinseacht ghinearálta an chórais, rud a bheidh in úsáid agus an 

réiteach á luacháil; agus
• a thomhaiseann a oiread atá na riachtanais úsáideora comhlíonta.

 
  Agus an plean tástála atá cruthaithe agat in úsáid, tástáil an réiteach agus 

doiciméadaigh na torthaí a bhreathnaítear i ngach triail.

 4 Déan luacháil ar an réiteach [10 marc]

  Déan luacháil ar an réiteach i dtéarmaí na nithe seo a leanas:
• riachtanais úsáideora;
• feidhmíocht le linn tástála;
• mionleasuithe a bheidh de dhíth i ndiaidh tástála; agus
• stóinseacht an chórais.

  Ba chóir an cháipéisíocht uilig a shábháil in aon PDF amháin.

Marc Iomlán [60]
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Treoracha Ginearálta Marcála

Intreoir
Is é cuspóir na scéimeanna marcála a chinntiú go marcáiltear scrúduithe GCSE go 
comhsheasmhach agus go cothrom. Sna scéimeanna marcála, tugtar léiriú do mharcálaithe 
ar chineál agus ar réimse de fhreagairtí iarrthóirí ar dócha gur fiú creidiúint iad. Leagtar amach 
iontu fosta na critéir ba chóir dóibh a fheidhmiú agus iad ag tabhairt marcanna ar fhreagairtí 
iarrthóirí.

Cuspóirí measúnaithe
Thíos tá cuspóirí measúnaithe don Teicneolaíocht Dhigiteach.

Ní mór d’iarrthóirí:

CM1 eolas agus tuiscint a léiriú ar choincheapa, saintréithe, comhpháirteanna agus 
feidhmeanna maidir le teicneolaíocht dhigiteach;

CM2 eolas agus tuiscint ar theicneolaíocht dhigiteach a chur i bhfeidhm le fadhbanna a 
imscrúdú agus a anailísiú agus réitigh a mholadh; agus

CM3 réitigh a dhearadh, a fhorbairt agus a luacháil le fadhbanna a réiteach, agus 
breithiúnais réasúnaithe a dhéanamh agus conclúidí a chur i láthair.

Cáilíocht fhreagairtí na n-iarrthóirí.
Nuair a bhíonn siad ag marcáil scrúdpháipéar, ba chóir do scrúdaitheoirí cáilíocht freagartha a 
lorg a léiríonn an leibhéal aibíochta a mbeifí ag dúil leis, ar bhonn réasúnta, ag dalta 16 bliana 
d’aois óir is é sin an aois atá ag formhór iarrthóirí scrúduithe GCSE.

Solúbthacht sa mharcáil
Níltear ag dúil le scéimeanna marcála bheith iomlán saintreorach. Ní thig le scéim mharcála 
ar bith gach freagairt a thabharfadh iarrthóir a chlúdach. I gcás freagraí nach rabhthas ag súil 
leo, bítear ag dúil le scrúdaitheoirí a mbreithiúnas gairmiúil a fheidhmiú le bailíocht freagraí a 
mheas.  Má tá fadhb ar leith ag baint le freagra, ba chóir do scrúdaitheoirí treoir a iarraidh ar an 
Phríomh-Scrúdaitheoir.

Marcáil dhearfach
Moltar do scrúdaitheoirí a bheith dearfach agus iad ag marcáil agus creidiúint chuí a thabhairt 
don méid atá ar eolas ag daltaí, an méid a thuigeann siad agus an méid a thig leo a dhéanamh 
seachas pionós a ghearradh orthu as earráidí nó as easnaimh. Ba chóir do scrúdaitheoirí 
feidhm a bhaint as réimse iomlán na marcanna atá ar fáil in aon cheist ar leith agus bheith 
sásta iomlán marcanna a bhronnadh ar fhreagairt atá chomh maith agus a mbeifí ag dúil leis, ar 
bhonn réasúnta, ó iarrthóir GCSE 16 bliana d’aois.

Marcanna nialasacha a bhronnadh
Is ar fhreagairtí bailí amháin ba chóir marcanna a bhronnadh agus níor chóir marcanna a 
bhronnadh ar fhreagra atá go huile agus go hiomlán contráilte nó míchuí.

Airimh á Marcáil
Agus freagraí á marcáil a bhaineann le ríomhanna, ba chóir do scrúdaitheoirí an riail ‘iompair 
earráid tríd’ a chur i bhfeidhm sa dóigh nach ngearrfar pionós ar iarrthóirí níos mó ná uair 
amháin de bharr earráid ríomhaireachtúil.



81

Cineálacha scéimeanna marcála
I dtaca le ceisteanna nó tascanna inar gá d’iarrthóirí freagairtí sínte scríofa a thabhairt, 
marcáiltear iad seo ar bhonn leibhéil freagartha a chuireann caighdeán na cumarsáide scríofa 
san áireamh.

Ceisteanna eile nach bhfuil ach freagraí gairide de dhíth orthu, marcáiltear iad ar bhonn pointe 
ar phointe le marcanna bronnta ar gach píosa bailí eolais a chuirtear ar fáil.

Leibhéil freagartha
Déantar tascanna agus ceisteanna a éilíonn scríbhneoireacht shínte a mharcáil i dtéarmaí 
leibhéil freagartha. Agus cinneadh á dhéanamh acu ar an leibhéal freagartha atá le bronnadh, 
ba chóir do scrúdaitheoirí an ‘oiriúint is fearr’ a chuardach, ag cur san áireamh gur féidir laige i 
réimse amháin a chúiteamh le láidreacht i réimse eile. Nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh ar 
mharc le bronnadh ar fhreagairt taobh istigh de leibhéal ar leith, táthar ag dúil le go mbainfidh 
scrúdaitheoirí úsáid as a mbreithiúnas gairmiúil. D’fhonn cuidiú le scrúdaitheoirí atá an treoir a 
leanas.

• Feidhmíocht tairsí:  Freagairt a thuilleann creidiúint sa leibhéal más ar éigean agus ar 
chóir marc a bhronnadh uirthi ag bun an raoin nó in aice leis sin.

• Feidhmíocht idirmheánach:  Freagairt a thuilleann go follasach creidiúint sa leibhéal 
agus ar chóir marc a bhronnadh uirthi i lár an raoin nó in aice leis sin.

• Ardfheidhmíocht:  Freagairt a chomhlíonann go hiomlán an cur síos ar an leibhéal agus 
ar chóir marc a bhronnadh uirthi ag barr an raoin nó in aice leis sin.

Caighdeán na cumarsáide scríofa
Cuirtear caighdeán na cumarsáide scríofa san áireamh nuair a bhítear ag measúnú freagairtí 
iarrthóirí ar gach tasc agus ar gach ceist inar gá dóibh freagairt a thabhairt i bhfoirm shínte 
scríofa.  Marcáiltear na tascanna agus na ceisteanna seo ar bhonn leibhéil freagartha. Tá 
tagairt do chaighdeán na cumarsáide scríofa sa chur síos ar gach leibhéal freagartha.

Ar mhaithe le gontacht, idirdhealaítear caighdeán na cumarsáide scríofa taobh istigh de leibhéil 
freagartha mar seo a leanas:

Leibhéal 1:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa teoranta. 
Leibhéal 2:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil. 
Leibhéal 3:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.

Agus léirmhíniú á dhéanamh acu ar gach cur síos ar leibhéal, ba chóir do scrúdaitheoirí tagairt 
a dhéanamh don treoir thíos atá níos mionsonraithe:

Leibhéal 1 (Teoranta):  Ní roghnaíonn ná ní úsáideann an t-iarrthóir ach méid teoranta d’fhoirm 
agus de stíl chuí scríbhneoireachta.  Is féidir nach mbeidh an t-ábhar eagraithe go soiléir 
comhleanúnach.  Is beag úsáid a bhaintear as sainstór focal. Is féidir nach bhfuil an chiall soiléir 
mar gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach.

Leibhéal 2 (Sásúil):  Roghnaíonn agus úsáideann an t-iarrthóir méid réasúnta d’fhoirm agus 
de stíl chuí scríbhneoireachta.  Tá ábhar ábhartha eagraithe le roinnt soiléireachta agus 
léirchruinnis. Baintear roinnt úsáid as sainstór cuí focal. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

Leibhéal 3 (Maith):  Roghnaíonn agus úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl 
is cuí scríbhneoireacht.  Tá nithe ábhartha eagraithe le caighdeán ard soiléire agus 
comhleanúnachais. Baintear úsáid fhorleathan chruinn as sainstór cuí focal. Tá cur i láthair, 
litriú, poncaíocht agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.
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1 (a) B An tAcht um Chóipcheart, Dearaí agus Paitinní. [1]

 (b) A Níl aon pháirteanna gluaisteacha aici agus ní chaitheann sí ach 
fíorbheagán cumhachta. [1]

 (c) D Iompraíonn sé sonraí i mbíoga solais agus ní bhaineann 
trasnaíocht leis. [1]

 (d) A Rialaíonn an duine seo an dóigh a bpróiseálann an t-eagraíocht 
sonraí pearsanta. [1]

 (e) D Cuireann an duine seo an tAcht um Chosaint Sonraí i  
bhfeidhm.   [1]

2 
RÁITEAS TICEÁIL 

()
Is é is faisnéis ann fíricí agus figiúirí loma nár tugadh 
brí dóibh.
Is féidir faisnéis a tháirgeadh trí shonraí loma a 
phróiseáil.



Déantar criptiú ar fhaisnéis go huathoibríoch nuair a 
tháirgtear í.
Is é is faisnéis ann fíricí agus figiúirí loma ar tugadh 
comhthéacs dóibh.



    [2]

3 (a) Is féidir eagarthóireacht a dhéanamh orthu ar leibhéal na 
  bpicteilíní [1]
  Is féidir taifeach an phictiúir atá á ghlacadh a choigeartú [1] [2]

 (b) Dhá cheann ar bith as:

• Ní bhíonn caighdeán na grafaice veicteoirbhunaithe ag brath ar 
an taifeach [1]

• Bíonn grafaic á stóráil ag grafaic veicteoirbhunaithe i dtéarmaí 
oibiachtaí [1]

• Is féidir oibiachtaí a bhogadh thart go héasca agus grafaic 
veicteoirbhunaithe in úsáid [1]

• Is féidir grafaic veicteoirbhunaithe a athmhéadú go héasca gan 
cur isteach ar an chaighdeán [1] [2]

4 Tá micreafón [1] ionsuite i ngutháin phóca le fuaim a thaifeadadh.

 Is i bhformáid analógach [1] a chuirtear an fhuaim isteach agus ansin 

 tiontaítear go formáid dhigiteach [1] í ionas gur féidir í a stóráil i 

 gcuimhne an ghutháin. [3] 
 
 

5

2

4

3
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5 Dhá cheann ar bith as:

• Comhéadan a chur ar fáil idir an t-úsáideoir agus an ríomhaire [1]
• Cuimhne inmheánach (RAM) a leithdháileadh ar na ríomhchláir agus 

ar na sonraí atá in úsáid san am i láthair [1]
• Gléasanna forimeallacha a rialú [1]
• Earráidí a ionramháil [1]
• Slándáil a bhainistiú [1] [2]

6 (a) 7  [1]

 (b) Ceann amháin ar bith as:
  Seánra [1] = páistí [1] nó
  Praghas [1] <= £2.99 [1] nó
  Dáta foilsithe [1] idir Bealtaine agus Lúnasa 2012 [1] [2]

 (c) 
Cuir tic in dhá 
bhosca amháin()

Seiceáil Raoin  [1]
Seiceáil Ceannteidil
Seiceáil Cineáil
Seiceáil Tuairisce
Seiceáil Láithreachta  [1]

   [2]

   

7 (a) Lárnaigh/lárnaigh ar fud na rogha/cumaisc agus lárnaigh [1]

 (b) =sum [1] (F2:F7) [1] nó
  =sum [1] (F2+F3+F4+F5+F6+F7) [1] [2]

 (c) Tá cóipeáil déanta ar an fhoirmle agus tá sí greamaithe isteach sna 
cealla eile sa cholún/tá an fhoirmle tarraingthe anuas [1]

 (d) Is dearbhthagairt cille atá ann/ní thiocfaidh aon athrú ar an tagairt 
cille [1] nuair a chóipeálfar an fhoirmle isteach sna cealla eile/nuair a 
líonfar na cealla eile leis an fhoirmle [1] [2]

 (e) A2:A7 [1]  F2:F7 [1] [2]

 (f) Thiocfadh leis an gharraíodóir praghas an aonaid/an líon atá de dhíth 
a athrú [1] lena fheiceáil cén t-athrú a chuirfeadh sé sin ar chostas 
iomlán na n-ábhar [1] [2]

   

2

5

10
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8 (a) Lárionad Próiseála [1]

 (b) Téann gach píosa faisnéise a stóráiltear nó a phróiseáiltear tríd an 
láraonad próiseála (LAP)(CPU)/Cuireann sé treoracha na ríomhchlár 
atá ar ríomhaire i ngníomh [1]

 (c) 
Ráiteas An chomhpháirt den LAP a 

dhéanann an ról seo
Coinníonn sé na ríomhchláir 
agus na sonraí atá in úsáid san 
am i láthair

Stóráil Rochtain Láithreach [1]

Déanann sé áirimh agus 
oibríochtaí loighciúla

ALU [1]

Insíonn sé do ghléasanna 
ionchuir agus aschuir an dóigh le 
treoracha a chur i ngníomh

Aonad Rialúcháin [1]

   [3]

 (d) Nuair a bhíonn ríomhchlár á rith, coinníonn an tÁiritheoir 

  Ríomhchláir [1] seoladh na chéad treorach eile. Stóráiltear suíomh 

  na chéad mhíre eile de na sonraí atá le gabháil i dTabhall Sheoladh

  na Cuimhne [1]. Nuair a ghabháiltear mír de na sonraí ón chuimhne,

   stóráiltear í i dTabhall na Sonraí Cuimhne [1]. [3]

 (e) Tá an ROM neamhluaineach/ní féidir an clár bútála a athrú sa ROM
   [1]

 (f) (i)  Na treoracha is déanaí a úsáideadh a stóráil/na treoracha is 
minice a úsáidtear a stóráil [1]

  (ii) Soláthraíonn an chuimhne thaisce rochtain ardluais ar 
threoracha/tá gabhálacha treoracha ón taisce níos gasta ná 
gabhálacha treoracha ón phríomhchuimhne [1]

   Le taisce mhéadaithe, is féidir níos mó treoracha a stóráil le go 
mbeidh rochtain níos gasta ag an phróiseálaí orthu [1] [2]

9 (a) Dhá cheann ar bith as:

• Coincheap é ina mbeidh gach réad fisiciúil ceangailte leis an 
idirlíon [1]

• Beidh gléasanna in ann iad féin a dhéanamh inaitheanta do 
ghléasanna eile [1]

• Úsáideann gléasanna aitheantóirí uathúla le cumarsáid a 
dhéanamh nó le sonraí a aistriú [1] [2]

12
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 (b) (i) Ceann amháin ar bith as:

• Níl a liúntas sonraí in úsáid ag Pól
• Comhartha níos iontaofa
• Luas íoslódála níos mó, mar sin is fearr é faoi choinne 

sruthaithe
• Ní chuireann trácht ar líonraí fón móibíleach isteach ar 

luasanna íoslódála [1]

  (ii) Dhá cheann ar bith as:

• D’fhéadfadh an raon Wi-Fi a bheith teoranta
• D’fhéadfadh láidreacht an chomhartha a bheith éagsúil, ag 

brath ar cé chomh gar atá an gléas don ródaire
• D’fhéadfadh trasnaíocht a bheith ann ó fhoinsí eile gan 

sreang
• D’fhéadfadh sé go mbeadh cur isteach ar an chomhartha dá 

mbeadh líon mór úsáideoirí ann
    [2]

 (c) (i) Dhá cheann ar bith as:

• Baintear úsáid as cábla aonair ar a dtugtar trunc nó cnámh 
droma leis na nóid uilig a cheangal

• Téann na comharthaí feadh na cnáimhe droma sa dá threo
• Críochtóirí ag ceann deiridh na cnáimhe droma
• De réir mar a chuirtear comharthaí/teachtaireachtaí feadh 

na cnáimhe droma, scrúdóidh gach nód an teachtaireacht/
comhartha

• Glacfaidh an nód leis an teachtaireacht sa chás amháin ina 
bhfuil a sheoladh féin air/má tá seoladh nód eile air, déanfar 
neamhaird de

• Má chliseann ar an chnámh droma, beidh tionchar aige sin 
ar an líonra iomlán [2]

  (ii) Réalta [1]

   Dhá cheann ar bith as:

• Bíonn gach gléas ceangailte le nód lárnach
• Téann an chumarsáid ar fad tríd an nód lárnach
• Má chliseann an ceangal, ní bheidh tionchar aige ach 

amháin ar an ghléas ag ceann deiridh an cheangail
• Má chliseann an nód lárnach, beidh tionchar aige ar an líonra 

ar fad
• Is féidir nóid bhreise a chur leis go héasca 

             (uasmharc [2]) [3]

   NÓ

   Fáinneach [1]



88

MARCANNA
AR FÁIL

   Dhá cheann ar bith as:

• Tá ceadchomhartha ann a iompraíonn teachtaireachtaí thart 
ar na nóid atá sa líonra

• Glacfaidh an nód leis an teachtaireacht sa chás amháin ina 
bhfuil a sheoladh féin air/má tá seoladh nód eile air, déanfar 
neamhaird de

• Ní théann an chumarsáid ach i dtreo amháin
• Má chliseann ar cheann amháin de na nóid cheangailte, 

clisfidh an líonra ar fad 
             (uasmharc [2]) [3]

 (d) Dhá cheann ar bith as:

• Is féidir gléasanna costasacha forimeallacha a roinnt
• Stóráiltear cóip amháin de bhogearraí ar an fhreastalaí comhad 

agus is féidir í a roinnt idir úsáideoirí éagsúla
• Is féidir le gléasanna a bheith i mbun cumarsáide lena chéile
• Is féidir le húsáideoirí comhaid a roinnt
• Is féidir le húsáideoirí logáil ar ríomhaire ar bith le teacht ar a 

gcuid comhad [2]

 (e) Ligeann sé do ghléasanna ceangal leis an líonra/Cuireann sé port ar 
fáil do chábla an líonra [1]

  Ligeann sé do ghléasanna dul i mbun cumarsáide leis an 
  fhreastalaí [1] [2]

 (f) (f) Is gléas crua-earra líonraithe é ródaire, nó [1] i gcásanna áirithe, is 
bogearraí i ríomhaire é, a shocraíonn cad é an chéad phointe eile sa 
líonra a gcuirfear paicéad ar aghaidh chuige i dtreo ceann scríbe, nó 
cuireann sé sonraí ar aghaidh ó líonra amháin go líonra eile. [1] [2]

10 (a) 
Bogearraí 
Mailíseacha

Ticeáil  
()

Balla Dóiteáin
Ríomhphéist 

Ródaire
Víreas 

    [2]

 (b) (i) Dhá cheann ar bith as:

• Déanann an ríomhaire atá ag cur na sonraí ionchódú orthu
• Bíonn eochair bhogearraí in úsáid
• Ní féidir sonraí a dhíchódú ach amháin sa chás ina bhfuil an 

eochair chéanna bhogearraí ag an fhaighteoir [2]

  (ii) Dhá cheann ar bith as:

• Cuireann sé cosc ar rochtain neamhúdaraithe ar an líonra
• Cuireann sé cosc ar víris dul isteach sa líonra
• Is féidir leis cosc a chur ar úsáideoirí sonraí a sheoladh 

amach as an líonra [2]

16

6
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11 (a) Dhá cheann ar bith as:

• Úsáid cianfhreastalaí
• Tríd an idirlíon
• Le sonraí a stóráil/a rochtain/a phróiseáil
• In áit do thiomántáin chrua féin [2]

 (b)  Leibhéal 0 [0]
  Ní fiú aon chreidiúint an freagra.

  Leibhéal 1 ([1]–[2])
  Tá tagairt déanta ag an iarrthóir do bhuntáiste amháin [1], 

do dhá bhuntáiste [2] nó do thrí bhuntáiste nó tá cur síos 
déanta ar bhuntáiste amháin atá le baint ag eagraíocht as an 
néalríomhaireacht. Ní dhéanann an t-iarrthóir ach rogha theoranta 
buntáistí agus baineann sé úsáid theoranta d’fhoirm chuí agus de stíl 
chuí scríbhneoireachta. Is féidir go bhfuil easpa soiléireachta agus 
léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is beag úsáid a bhaintear 
as sainstór focal. Is féidir nach bhfuil an chiall soiléir mar gheall ar 
chur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach.

  Leibhéal 2 ([3]–[4])
  Tá cur síos déanta ag an iarrthóir ar dhá bhuntáiste [3] nó ar thrí 

bhuntáiste [4] a bhaineann leis an néalríomhaireacht. Tá rogha 
réasúnta buntáistí déanta ag an iarrthóir agus baineann sé úsáid 
réasúnta d’fhoirm agus de stíl chuí scríbhneoireachta. Tá ábhar 
ábhartha eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear 
roinnt úsáid shásúil as sainstór cuí focal. Tá cur i láthair, litriú, 
poncaíocht agus gramadach maith go leor leis an chiall a dhéanamh 
soiléir.

  Leibhéal 3 ([5]–[6])
  Tá cur síos iomlán déanta ag an iarrthóir ar gach ceann de na trí 

bhuntáiste atá le baint ag eagraíocht as an néalríomhaireacht. 
Roghnaíonn agus úsáideann an t-iarrthóir foirm chuí agus stíl chuí 
scríbhneoireachta. Tá ábhar ábhartha eagraithe le roinnt mhaith 
soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear úsáid fhorleathan as 
sainstór cuí focal. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach 
inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

  Féadfaidh freagra na nithe seo a leanas a chuimsiú:

• Rochtain ar nuashonruithe uathoibríocha bogearraí
• Gearrtar siar ar an chostas a bhaineannn le riachtanais chrua-

earraí
• Is féidir leis an fhoireann rochtain a fháil ar na hacmhainní in áit 

ar bith
• Cuidíonn sé le comhoibriú/tá uasdátuithe ar fáil i bhfíor-am
• Soláthraítear cúltaca slán/tugtar tacaíocht le hathshlánú ó 

thubaiste
• Slándáil mhéadaithe/tá comhaid stóráilte i dtimpeallacht shlán/ní 

sheoltear comhaid mar cheangaltáin
• Is furasta an acmhainn stórála/an acmhainn sa néal a mhéadú 

má leathnaíonn an ghnólacht   
 [6] 8
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12 Leibhéal 0 ([0])
 Ní fiú aon chreidiúint an freagra.

 Leibhéal 1 ([1]–[2])
 Tá ceann amháin [1], dhá cheann [2] nó trí cinn [2] de na réimsí 

sainaitheanta luaite ag an iarrthóir, nó pléann sé réimse amháin. Léiríonn 
an t-iarrthóir úsáid theoranta i dtaca le litriú, poncaíocht agus gramadach. 
Níl ciall an téacs i gcónaí soiléir.  Léiríonn an t-iarrthóir méid teoranta 
d’fhoirm agus de stíl atá cuí don cheist. Tá eagrú an fhreagra teoranta. Is 
beag úsáid a bhaintear as saintéarmaí.

 Leibhéal 2 ([3]–[4])
 Pléann an t-iarrthóir dhá cheann de na réimsí. Léiríonn an t-iarrthóir úsáid 

shásúil i dtaca le litriú, poncaíocht agus gramadach. Tá ciall an téacs 
soiléir de ghnáth. Léiríonn an t-iarrthóir méid sásúil d’fhoirm agus de stíl 
atá cuí don cheist. Tá eagrú an fhreagra sásúil. Tá roinnt saintéarmaí in 
úsáid.

 Leibhéal 3 ([5]–[6])
 Pléann an t-iarrthóir gach ceann de na trí réimse. Léiríonn an t-iarrthóir 

úsáid mhaith i dtaca le litriú, poncaíocht agus gramadach. Tá ciall an 
téacs i gcónaí soiléir. Léiríonn an t-iarrthóir méid maith d’fhoirm agus de 
stíl atá cuí don cheist. Tá eagrú an fhreagra maith. Baintear úsáid mhaith 
as saintéarmaí.

 Féadfaidh freagra na nithe seo a leanas a chuimsiú: 

 Sainmhíniú ar chibearspás:
• Líonra ríomhaireachta de líonra domhanda ríomhairí
• Spás fíorúil ina ndéantar cumarsáid maidir le faisnéis dhigitithe
• An tIdirlíon a úsáid le sonraí a stóráil/a leasú/a mhalartú
• Cuireann sé síos ar an spás fhíorúil ina mbíonn sonraí leictreonacha 

PCanna an domhain ag dul thart

 Cur síos ar dhá cheann ar bith de na samplaí seo a leanas:
• Haiceáil
• Pornagrafaíocht
• Cibearstalcaireacht
• Gadaíocht sonraí
• Séanadh seirbhíse
• Brionnú digiteach
• Cibear-chlúmhilleadh
• Spamáil [6] 6
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13 (a) Trí cinn ar bith as:

• Tástálacha rialta súl a chur ar fáil
• Obair a phleanáil ionas gur féidir le fostaithe sosanna a ghlacadh 

go rialta
• Timpeallacht fhóirsteanach oibre a chur ar fáil/cur síos ar 

throscán eirgeanamach a chur ar fáil
• Trealamh fóirsteanach a chur ar fáil/cur síos ar chrua-earraí 

eirgeanamacha a chur ar fáil
• Oiliúint fhóirsteanach a chur ar fáil in úsáid na teicneolaíochta [3]

 (b) Dhá cheann ar bith as:

• Gortú athstraidhneála (RSI)
• Straidhn droma
• Straidhn súl [2]

14 
Sainmhíniú Téarma
Córas loingseoireachta raidió a ligeann 
d’úsáideoirí a oibriú amach cad é go díreach 
an suíomh ina bhfuil siad

Córas suite 
domhanda (GPS) [1]

Reachtaíocht a cuireadh i bhfeidhm le 
go mbeidh cearta agat agus tú i mbun 
siopadóireachta ar líne

Rialúcháin um 
Chonarthaí 
Tomhaltóirí [1]

Cás ina n-aistrítear fostaí ó phost a bhí 
aige nó aici le tamall fada go post eile san 
eagraíocht chéanna

Díláithriú Poist [1]

Modh próiseála ina bpléitear leis an ionchur 
gasta go leor gur féidir aschur a rialú mar is 
ceart

Próiseáil fíor-ama [1]

Líonra nó suíomh gréasáin príobháideach 
atá ar fáil do na daoine atá ag obair in 
eagraíocht, agus dóibhsean amháin. Níl aon 
teorainn leis ó thaobh suíomh geografach de

Inlíon [1]

Caighdeán teicneolaíochta gan sreang chun 
sonraí a mhalartú thar achair ghairide

Bluetooth [1]

   [6]

   Iomlán

5

6
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Teicneolaíocht Dhigiteach

[CÓD]
SAMPLA

Aonad 2:  

Coincheapa Ceapadóireacht Dhigiteach
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1 (a) B Fad radhairc, teideal, creidiúintí, íomhánna socra, éifeachtaí, 
trasdulta [1]

 (b) D Déantar tástáil ar an dóigh a n-oibríonn na comhpháirteanna uilig 
den chóras nua le chéile [1]

 (c) D gif, png, jpg [1]

 (d) B Cuirtear ar fáil don úsáideoir achoimre ar na sonraí a bhaineann le 
gach taifead sa tuairisc [1] 

 (e) D Formáid chomhaid is féidir a úsáid le leathanaigh eile a chruthú i 
bpacáiste ceapadóireachta [1] 

2 (a) Cuireann an t-úsáideoir deiridh aiseolas ar fáil don fhorbróir [1] 
lena chinntiú go ndéanann an córas digiteach an méid is cóir dó 
a dhéanamh/go gcomhlíonann an córas digiteach riachtanais an 
úsáideora dheiridh [1] [2]

 (b) (i) Ceann amháin ar bith acu seo a leanas:

• Is uirlis fhísiúil é scéalchlár le cuidiú linn a thuiscint cén dóigh 
a gcruthófar scannán, beochan nó fiú cur i láthair

• Is uirlis phleanála é faoi choinne réiteach ilmheán
• Déanfaidh sé na heilimintí a bheidh de dhíth faoi choinne 

gach céime sa réiteach ilmheán a shainaithint
• Is plean é scéalchlár maidir le leagan amach agus ábhar an 

réiteach ilmheán [1]

  (ii) Ceann amháin ar bith acu seo a leanas:

• Léiríonn pleananna nascleanúna bunstruchtúr an tsuímh
• An dóigh a nascfar na leathanaigh le chéile [1]

3  (a) Trí cinn ar bith as:

• Lógó
• Ainmneacha Réimse
• Ceannteidil/teideal foirme
• Cnaipí idirghníomhaíochta/ordaithe
• Buntásc
• Míreanna Idirghníomhaíochta Úsáideora,m.sh. boscaí ionchuir/

téacs, liostaí anuas
  [3]

 (b) Dhá cheann ar bith astu seo a leanas:

• Taispeánann sé struchtúr na míreanna sonraí atá le húsáid sa 
bhunachar sonraí

• Sainmhíníonn sé buneagrú bunachar sonraí
• Tá ainmneacha na dtáblaí agus cur síos orthu ann, agus tá na 

réimsí atá i ngach tábla ann [2]

5

4
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 (c) Is uirlis phleanála í léaráid de ghaoil na n-aonán [1]; taispeánann  
sé an ghaolmhaireacht idir na táblaí/na sonraí sa bhunachar  
sonraí [1] [2]

 (d) 

Ainm Réimse Cineál Sonraí Fad Réimse Bailíochtú 
[1] Cur síos

CA Soláthróra
Alfa-uimhriúil
[1]/Téacs [1] 5 Láithreacht[1] Eochair-

Réimse

UimhirShráide téacs 4 Seiceáil Faid Tá uimhir 
shráide ann

Ainm Sráide téacs 30 Seiceáil Faid Tá ainm 
sráide ann

Baile Mór téacs 30 Seiceáil 
Láithreachta

Tá baile 
mór ann

Postchód Alfa-uimhriúil
[1]/Téacs [1] 7/8 [1] Seiceáil 

formáide

An fhormáid 
a leanas a 
thaispeáint 
agus sonraí 
á n-iontráil

  

   [5]

4 (a) Dhá cheann ar bith as:
• Luchóg
• Méarchláir
• Tadhall
• Urlabhra
• Braiteoir [2]

 (b) 

Cur síos ar an fheidhmchlár An comhéadan is 
fóirsteanaí

Córas teasa baile guthrialaithe Comhéadan Teanga Nádúrtha 
[1]

Córas bailithe ticéid phictiúrlainne Comhéadan Grafach 
Úsáideora [1]

Gléas taibléid Comhéadan Scáileán Tadhaill 
[1]

   [3]

5 (a) Dhá cheann ar bith as:

  Próiseas le táirge, leathanach gréasáin nó feidhmchlár ilmheán 
a chruthú [1] le téacs, fuaim, íomhánna socra agus físeáin, agus 
beochan [1]; uirlisí nascleanúna agus eile a chruthú a ligeann don 
úsáideoir a bheith ag idirghníomhú leis an fheidhmchlár [1] [2]

12

5
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 (b) (i) Dhá cheann ar bith as:

   Is píosa breise bogearraí é seo ar féidir é a íoslódáil [1] le 
gnéithe a chur le feidhmchlár [1]; cumasaíonn sé ardáin 
éagsúla le tacú le cineálacha éagsúla ábhar (closábhar, físeáin 
srl) [1].   Píosa cód bogearraí [1] a chumasaíonn feidhmchlár 
nó ríomhchlár le rud éigin a dhéanamh nach dtiocfadh leis a 
dhéanamh leis féin [1] [2]

  (ii) Dhá cheann ar bith as:

   Is formáid chomhaid í faoi choinne malartú doiciméad go 
leictreonach [1]; baintear úsáid aisti le doiciméid a mhalartú 
go hiontaofa, neamhspleách ar chrua-earraí nó ar an chóras 
oibriúcháin; cinntíonn sí go gcoinnítear an bunfhormáidiú sa 
chomhad clóite nó sa chomhad a bhfuiltear ag amharc air [1]; 
comhad iniompartha ar féidir é a ghiniúint ó chineálacha éagsúla 
comhad [1]; tá bogearraí speisialta de dhíth lena léamh [1] [2]

 (c) (i) Dhá cheann ar bith as:

   Comhbhrúitear comhaid [1]; laghdaítear méid an chomhad 
íomhá le stóráil a éascú [1] nó le tarchur leictreonach thar nasc 
cumarsáide a éascú [1] [2]

  (ii) Dhá cheann ar bith as:

• Laghdófar méid an chomhaid
• Laghdófar an méid ama a ghlacann sé air lódáil
• Feabhsaítear eispéireas an úsáideora [2]

 
 (d) Dhá cheann ar bith as:
  A chinntiú go bhfuil an t-ábhar ar fáil i gclosfhormáid [1] le míniú ar an 

dóigh a gcuidíonn sé seo le húsáideoirí le lagamharc [1]
  nó  

Nascleanúint a chur ar fáil leis an mhéarchlár seachas le luchóg [1] le 
míniú ar an dóigh a gcuidíonn sé seo le húsáideoirí le lagamharc [1]

  nó  
Smaoinigh ar mhéid agus ar stíl an téacs/ar dhath an chúlra/ar an 
chontrárthacht idir dhathanna [1] le míniú ar an dóigh a gcuidíonn sé 
seo le húsáideoirí le lagamharc [1] [4]

 
 (e) Nascleanúint  

Dhá cheann ar bith as:
• Cliceáil ar gach cnaipe nascleanúna ina cheann agus ina cheann
• Seiceáil go bhfuil an ceann scríbe mar an gcéanna leis an 

cheann scríbe atá luaite sa doiciméad pleanála
• Cliceáil ar na naisc lena chinntiú go dtugann siad chuig an áit 

cheart thú [2]
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  Sócmhainní Ilmheán 
  Ceann amháin ar bith as:

• Amharc ar na híomhánna uilig lena chinntiú go bhfuil siad le 
feiceáil mar is ceart

• Cinntigh go bhfuil na físeáin ag seinm mar is ceart
• Seiceáil go bhfuil na comhaid fuaime ag seinm mar is ceart
• Seiceáil go bhfuil na beochaintí ag obair mar ba chóir [2]

  Aga lódála
  Tástáil na heilimintí i mbrabhsálaithe/ar ardáin éagsúla [1] lena 

chinntiú nach iomarcach iad na hagaí lódála [1] [2]

6 (a) Dhá cheann ar bith as:
 

• Costas Iomlán
• Fo-Iomlán
• CBL
• An tIomlán [2]

 
 (b) Dhá cheann ar bith as:
 

Tacar orduithe/treoracha [1]; cód [1]; taifeadta/grúpáilte le chéile/
curtha i ngníomh tríd an luchóg a chliceáil/trí bhrú ar eochair [1]; 
aicearra chuig tasc [1]; ordú réamh-ríomhchláraithe [1] [2]

 (c) (i) Thig le custaiméir amháin [1] cuid mhór orduithe a bheith aige [1] 
nó  
Thig le táirge amháin [1] a bheith i gcuid mhór orduithe [1] [2]

  (ii) Aon le haon [1] nó mórán le mórán [1] [1]

 (d) Dhá cheann ar bith as: 
 

Tá na sonraí céanna le fáil i níos mó ná tábla amháin [1] / dúbláil ar 
shonraí [1] / cuirtear, gan chúis, le méid an bhunachar sonraí [1] / 
méadaítear neamhleanúnachas na sonraí [1] [2]

 (e) (i) Tá critéir ‘CACustaiméara’=1; [1]  ‘OrdúComhlíonta?’  Critéar 
Tá/T [1] [2]

  (ii) Ná bíodh tic ar bith sa bhosca taispeána sa réimse 
‘OrdúComhlíonta?’ [1] [1]

 (f) Baile mór = “Belfast” [1] AND [1] Dáta Ordaithe  <27/06/2014 [1]
  Tá ainm cruinn na réimsí de dhíth [3]

 (g) (i) Ceann amháin ar bith as;

• Is lú an seans go ndéanfar meancóga
• Tá sé níos gasta sonraí a iontráil
• Bíonn na roghanna iontrála teoranta [1]

20
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  (ii) Ceann amháin ar bith as:

   Bheadh eagarthóireacht ar an liosta de dhíth dá mbeadh táirgí 
úra á gcur ar fáil [1]; dá ndéanfaí earráid agus an liosta á 
dhéanamh, bheadh sí i ngach taifead [1] [1]

 (h) Trí cinn ar bith as:

• Roghnaigh na custaiméirí sin amháin a bhfuil CATáirge “17” 
ceannaithe acu [1] trí iarratas a úsáid nó trína roghnú agus an 
próiseas postchumaisc ar siúl [1]

• Scríobh litir/oscail doiciméad/cruthaigh litir chaighdeánach [1]
• Bíodh réimsí cumaisc sa litir [1]
• Cumaisc an litir le sonraí an chustaiméara roghnaithe [1] [3]

7 (a) 
Uimhir 
Tástála Réimse le tástáil Cuspóir na tástála Sonraí na 

tástála

1 CALeabhair
Seiceáil nach féidir 
an réimse a fhágáil 
glan

Gan sonraí 
ar bith

2 CALeabhair

Tástáil gur sonraí 
uimhriúla amháin 
is féidir a chur sa 
réimse seo

Cuir téacs 
isteach
m.sh. an litir 
o [1]

3 TeidealLeabhair
Seiceáil nach féidir 
an réimse a fhágáil 
glan

Gan sonraí 
ar bith

4 TeidealLeabhair

Seiceáil nach féidir 
ach 30 carachtar nó 
níos lú a chur isteach 
[1]/nach féidir níos 
mó ná 30 carachtar a 
chur isteach [1]

Cuir isteach 
31 litir agus 
uimhir 
randamacha

5 Catagóir

Seiceáil gur Ficsean 
agus Neamhfhicsean 
amháin is féidir a 
chur isteach/a roghnú 
[1]

Stair

6 LíonSaStoc
Seiceáil gur féidir na 
huimhreacha 0-10 a 
chur isteach [1]

0

7 LíonSaStoc
Seiceáil nach féidir 
uimhreacha os cionn 
10 a chur isteach [1]

12

   [6]

20
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 (b) 
Téarma Míniú

Tástáil 
Feidhmiúlachta

Dhá cheann ar bith as:
Is modh í a bhíonn in úsáid le feidhmiúlacht 
bogearraí a imscrúdú [1]
Ní bhíonn eolas ar bith ag an tástálaí ar oibriú 
inmheánach an chórais atá á thástáil aige [1]
Tá Doiciméid Riachtanas nó Doiciméid Sonrú 
Feidhmiúlachta mar bhonn an chineál seo 
tástála [1]
Ní bhíonn ar eolas ag an tástálaí ach na 
hionchuir fhoirmiúla agus na haschuir ionchais 
[1]

Tástáil Struchtúir

Dhá cheann ar bith as:
Tugtar tástáil struchtúir nó tástáil chódbhunaithe 
uirthi fosta [1]
Bíonn eolas ag an tástálaí ar oibriú inmheánach 
an chórais agus bíonn a fhios aige cad é mar a 
chuirtear an córas i bhfeidhm [1]
Déanann an tástálaí anailís ar struchtúr an 
chórais agus tagann sé ar thuiscint air tríd an 
chód atá leis a imscrúdú [1] Tá an cineál seo 
tástála ar cheann de na modhanna is fearr 
le teacht ar earráidí sna céimeanna luatha 
d’fhorbairt bogearraí [1]

Alfa-thástáil

Dhá cheann ar bith as:
Luath-thástáil ar bhogearraí nó ar chrua-earraí 
nua nó uasdátaithe [1]
Is iad na forbróirí nó na déantúsóirí a dhéanann 
í [1]
Déantar í sula ndéanann úsáideoirí ionchais 
béite-thástáil [1]

   [6]

 (c) Sonraí neamhbhailí  
Dhá cheann ar bith as:
• Cuirtear isteach sonraí mínormálta
• Sonraí nár chóir don chóras glacadh leo de ghnáth
• Ba chóir go ndiúltódh an córas aon sonraí neamhbhailí

  Sonraí foircneacha  
Dhá cheann ar bith as:
• Cuirtear isteach sonraí atá ar theorainn na sonraí bailí
• Roghnaítear luachanna a chur isteach atá ag teorainneacha 

foircneacha an réimse normálta
• Ba chóir go ndiúltódh an córas aon sonraí foircneacha [4] 16
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8 Leibhéal 0 [0]
 Ní fiú aon chreidiúint an freagra.

 Leibhéal 1 ([1]–[2]) 
 Tá tagairt déanta ag an iarrthóir do cheann amháin nó do dhá cheann 

de na saincheisteanna maidir le gach gné idirghníomhach, nó tá cur síos 
déanta ar ghné, ar bhuntáiste nó ar thionchar idirghníomhach amháin. 
Léiríonn an t-iarrthóir úsáid theoranta i dtaca le litriú, poncaíocht agus 
gramadach. Níl ciall an téacs i gcónaí soiléir. Léiríonn an t-iarrthóir méid 
teoranta d’fhoirm agus de stíl atá cuí don cheist. Tá eagrú an fhreagra 
teoranta.

 Leibhéal 2 ([3]–[4]) 
 Tá cur síos déanta ag an iarrthóir ar an dá shaincheist maidir le gach 

gné idirghníomhach. Léiríonn an t-iarrthóir úsáid shásúil i dtaca le litriú, 
poncaíocht agus gramadach. Tá ciall an téacs soiléir de ghnáth. Léiríonn 
an t-iarrthóir méid sásúil d’fhoirm agus de stíl atá cuí don cheist. Tá eagrú 
an fhreagra sásúil.

 Leibhéal 3 ([5]–[6]) 
 Tá cur síos iomlán déanta ag an iarrthóir ar an dá shaincheist maidir le 

gach gné idirghníomhach. Léiríonn an t-iarrthóir caighdeán maith i dtaca 
le litriú, poncaíocht agus gramadach. Tá ciall an téacs i gcónaí soiléir. 
Léiríonn an t-iarrthóir caighdeán maith d’fhoirm agus de stíl atá cuí don 
cheist.  Tá eagrú an fhreagra maith.

 Féadfaidh freagra na nithe seo a leanas a chuimsiú:

 An leas a bhainfidh Bia Úr as:
 Ar fáil 24/7; áisiúlacht do chustaiméirí; margadh níos leithne ar fáil; 

freagairt láithreach/cumarsáid fheabhsaithe

 An tionchar ar bhainistiú an tsuímh ghréasáin:
 Prótacail slándála; beidh monatóireacht sheasta de dhíth le déileáil le 

horduithe; fillteáin a chruthú/comhaid a bhogadh; beidh monatóireacht 
sheasta de dhíth le déileáil le teachtaireachtaí [6]

9 (a) Dhá cheann ar bith as:

• Is é is doimhneacht giotán ann líon na ngiotán atá ar fáil faoi 
choinne gach sampla

• Dá airde an doimhneacht giotán is amhlaidh is fearr caighdeán 
na fuaime

• Cuireann ráta giotán comhaid in iúl cá mhéad giotán de shonraí a 
phróiseáiltear gach soicind

• Nuair a mhéadaítear líon na ngiotán i ngach sampla, méadaítear 
caighdeán an taifeadta

  Dhá cheann ar bith as:

• Is é is ráta samplála ann líon na samplaí fuaime a ghlactar gach 
soicind nó líon na dtomhas fuaime a dhéantar gach soicind

• Dá mhéad líon na samplaí a ghlactar is amhlaidh is sonraí an 
fhuaim a thaifeadtar [1] agus is amhlaidh is fearr caighdeán na 
fuaime [1]

• Nuair a dhéantar comhbhrú, baintear ar shiúl cuid de na sonraí 
[1] agus laghdaítear caighdeán an chomhad fuaime [1] [4]

8
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 (b) Dhá cheann ar bith as:

  Ráta samplála - líon na samplaí fuaime a ghabháiltear gach soicind 
[1] dá mhéad líon na samplaí a ghlactar is amhlaidh is sonraí an 
fhuaim [1].  Méadaítear méid an chomhaid [1] [2]

 (c)  Dhá cheann ar bith as:

• Fuaimniú na bhfocal
• Blasanna éagsúla cainte
• Ní fios i gcónaí cad é comhthéacs na bhfocal atá á rá / 

comhainmneacha
• Caighdeán na ngléasanna ionchuir atá in úsáid
• Torann sa chúlra [2]

   
10 (a) Nuair a thugtar córas ríomhaireachta chun críche, déanann an 

forbróir [1] seiceáil sa chéad dul síos air de réir liosta de riachtanais 
úsáideora [1] lena chinntiú go bhfuil siad ar fad comhlíonta. I ndiaidh 
na luachála, sainaithneofar srianta [1] ar bith atá ar an chóras agus 
d’fhéadfaí go ndéanfaí tuilleadh mionleasuithe [1] ar dhearadh an 
chórais dá bharr sin. [4]

 (b) Dhá cheann ar bith as:

• Agallamh
• Ceistneoirí
• Breathnú [2]

   
11 (a) Teanga Mharcála Hipirtéacs [1] [1]

 (b) (i) 
<h1> Sainmhíníonn sé cad é an ceannteideal is tábhachtaí ar 

an leathanach gréasáin [1]
<p> Sainmhíníonn sé gur paragraf atá ann [1]
<a> Sainmhíníonn sé gur hipearnasc atá ann [1]
<i> Sainmhíníonn sé gur téacs iodálach atá ann [1]
<b> Sainmhíníonn sé gur téacs trom atá ann [1]

    [5]

8

6
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  (ii) 
Teicneolaíocht Dhigiteach GCSE  

Ceapadóireacht Ilmheán

Fáilte chuig mo Leathanach Gréasáin 
don Teicneolaíocht Dhigiteach GCSE

Teicneolaíocht Dhigiteach GCSE

Ceapadóireacht Ilmheán

Fáilte chuig mo Leathanach Gréasáin 
don Teicneolaíocht Dhigiteach GCSE

Teicneolaíocht Dhigiteach GCSE

Ceapadóireacht Ilmheán

Fáilte chuig mo Leathanach Gréasáin 
don Teicneolaíocht Dhigiteach GCSE


  [1]
 (c) 

Gnéithe de phacáistí dearadh suíomhanna An téarma ceart
In úsáid ar leathanaigh ghréasáin leis an 
téacs agus eilimintí ilmheán eile a shocrú ina 
sraitheanna agus ina gcolúin

Táblaí [1]

Uirlis is féidir a úsáid le téacs agus eilimintí 
ilmheán eile a chur ar leathanach gréasáin Sraith [1]

Eilimint ar leathanach gréasáin a thabharfaidh 
an t-úsáideoir chuig suíomh gréasáin, 
leathanach gréasáin nó doiciméad eile nuair a 
chliceálann sé air

Hipearnaisc [1]

Achar de ghrafaic ar leathanach gréasáin a 
dtiocfaidh gníomhaíocht éigin aisti nuair a 
chliceáiltear air

Ball te [1]

   [4]
 (d) Amharc ar Dhearadh: 
  Ceann amháin ar bith as:

• Ligeann sé duit eagarthóireacht a dhéanamh ar inneachar an 
leathanaigh ghréasáin

• Ligeann sé duit téacs/grafaic/físeán/beochan/ábhar a chur ar 
leathanach gréasáin

  Modh Réamhamhairc: 
  Ceann amháin ar bith as:

• Ligeann sé duit réamhamharc a fháil ar leathanach gréasáin/ar 
shuíomh gréasáin i mbrabhsálaithe éagsúla

• Ligeann sé duit a fheiceáil cad é an chuma a bheidh ar 
leathanach gréasáin/ar shuíomh gréasáin ar www

   [2]
   

13
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12 
Sainmhíniú Téarma
Prótacal a úsáidtear le leathanaigh ghréasáin a chur 
agus a fháil

HTTP [1]

An limistéar is lú ar féidir eagarthóireacht a 
dhéanamh air ar ghrafaic

Picteilín [1]

Cineálacha sonraí a úsáidtear nuair nach dtig ach 
dhá luach a bheith ar na sonraí

Boole [1]

An dara céim i dtástáil bogearraí ina mbaineann 
sampla de na spriocúsáideoirí triail as an táirge.

Béite-thástáil [1]

An chéad leagan de tháirge ilmheán.
Déantar tástáil air lena chinntiú go gcomhlíonann sé 
riachtanais úsáideora.

Fréamhshamhail  
[1]

  [5]
  
  Iomlán

5
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Tá réiteach ilmheán ardcháilíochta deartha go rathúil ag an 
iarrthóir.  Tá na riachtanais úsáideora agus riachtanais na 
spriocúsáideoirí sainaitheanta go soiléir.  Is léir, ar na nithe seo 
a leanas, go bhfuil pleanáil shonraithe déanta faoi choinne chur i 
bhfeidhm an réitigh ag tríú páirtí: léaráidí struchtúr nascleanúna; 
scéalchlár (a léiríonn gach eilimint, agus leathanaigh, físeán/
beochan agus eilimintí idirghníomhaíochta/inrochtaineachta san 
áireamh).  Tá sonraí ann faoi gach foinse íomhánna/fuaime agus 
na heilimintí scriptithe.  Is léir go bhfuil fréamhshamhaltú agus 
aiseolas in úsáid leis an réiteach a mhionleasú.

[5]–[6]

Tá réiteach ilmheán deartha go rathúil ag an iarrthóir.
Tá na riachtanais úsáideora sainaitheanta.  Is léir, ar na nithe 
seo a leanas, go bhfuil pleanáil déanta faoi choinne chur i 
bhfeidhm an réitigh ag tríú páirtí: léaráidí struchtúr nascleanúna; 
scéalchlár (a léiríonn formhór na n-eilimintí, leathanaigh, físeán/
beochan agus eilimintí idirghníomhaíochta/inrochtaineachta san 
áireamh).  Tá iarracht déanta fréamhshamhaltú a dhéanamh 
agus tá roinnt aiseolais i mionleasú an réitigh.

[3]–[4]

Tá réiteach ilmheán teoranta deartha ag an iarrthóir.  Tá 
drochiarracht déanta ar na riachtanais úsáideora a shainaithint.  
Is léir, ar na nithe seo a leanas, go bhfuil roinnt pleanála déanta: 
léaráidí struchtúr nascleanúna agus scéalchlár.

[1]–[2]

Ní fiú aon chreidiúint. [0]

1 (b) Réiteach bunachar sonraí a dhearadh agus uirlisí cuí in 
úsáid

Marcanna

Tá bunachar sonraí coibhneasta atá struchtúrtha mar is cuí agus 
a bhfuil na réimsí cuí uilig ann deartha go rathúil ag an iarrthóir.  
Tá pleanáil shonraithe ann maidir leis na gnéithe riachtanacha 
den bhunachar sonraí, mar shampla: táblaí léirithe a nascadh 
le léaráid de ghaoil na n-aonán, eochair-réimsí, seiceálacha 
bailíochtaithe agus foirmeacha gabhála sonraí. Tá riachtanais 
úsáideora sainaitheanta go soiléir agus tá sonraí ann faoin 
ionchur, aschur agus próiseáil uilig. Tá an comhéadan tosaigh 
don úsáideoir, foirmeacha, tuairiscí (grúpáil, sórtáil, áirimh), 
iarratais (choimpléascacha) agus macraí deartha ar dhóigh a 
fhágann gur féidir le tríú páirtí é a chur i bhfeidhm.

[5]–[7]

Tá bunachar sonraí coibhneasta cuibheasach a bhfuil roinnt 
réimsí ábhartha ann deartha ag an iarrthóir.  Tá roinnt gnéithe 
de bhunachar sonraí pleanáilte mar is cuí ag an iarrthóir, mar 
shampla dhá cheann nó trí cinn de na gnéithe seo a leanas: 
tagairt don dóigh a bhfuil na táblaí sa réiteach teoranta; eochair-
réimsí; seiceálacha bailíochtaithe, agus foirmeacha gabhála 
sonraí.  Tá riachtanais úsáideora sainaitheanta agus tá sonraí 
ann faoin chuid is mó d’ionchur, aschur agus próiseáil.  Tá an 
comhéadan tosaigh don úsáideoir, foirmeacha, tuairiscí (grúpáil, 
sórtáil) agus iarratais (shimplí) deartha ar chaighdeán inghlactha.

[3]–[4]

Tá bunachar sonraí deartha ag an iarrthóir agus tá úsáid 
theoranta bainte as réimsí cuí, nó níl úsáid ar bith bainte astu.  
Níl riachtanais úsáideora sainaitheanta go soiléir, agus is 
teoranta an tagairt atá déanta d’ionchur, aschur agus próiseáil.

[1]–[2]

Ní fiú aon chreidiúint. [0]

6

7
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Tá réiteach ardcháilíochta ilmheán atá thar a bheith fóirsteanach 
do na spriocúsáideoirí déanta ag an iarrthóir. Tá úsáid 
éifeachtach bainte as: teimpléid, hipirtéacs, meáin optamaithe, 
fuaim chuí, físeán úrchruthaithe, beochan úrchruthaithe. 
Cuireann na heilimintí scriptithe le hidirghníomhaíocht an réitigh. 
Tá réimse eilimintí inrochtaineachta ar fáil.

[11]–[13]

Tá réiteach ilmheán de chaighdeán maith atá cuí do na 
spriocúsáideoirí déanta ag an iarrthóir. Tá úsáid bainte as: 
teimpléid, hipirtéacs, meáin optamaithe, fuaim chuí, físeán nó 
beochan úrchruthaithe. Baineadh úsáid as eilimintí scriptithe. Tá 
eilimint inrochtaineachta ar fáil.

[7]–[10]

Tá réiteach ilmheán de chaighdeán maith atá cuí do na 
spriocúsáideoirí déanta ag an iarrthóir. Tá úsáid bainte as: 
teimpléid, hipirtéacs, meáin optamaithe, fuaim chuí, físeán nó 
beochan úrchruthaithe.

[4]–[6]

Tá réiteach ilmheán de bhunchaighdeán déanta ag an iarrthóir. 
Tá úsáid bainte as: teimpléid, hipirtéacs, meáin optamaithe, 
físeán nó beochan agus fuaim.

[1]–[3]

Ní fiú aon chreidiúint. [0]

2 (b) An réiteach bunachar sonraí a thógáil Marcanna
Tá réiteach bunachar sonraí den scoth atá iontach fóirsteanach 
do na spriocúsáideoirí déanta ag an iarrthóir. Tá na táblaí 
nasctha le gaolmhaireachtaí cuí agus tá bailíochtú, liostaí 
cuardaigh agus maisc ionchuir chéascauí acu. Tá na foirmeacha 
agus an nascleanúint furasta a úsáid agus iomasach don 
úsáideoir. Tá iarratais choimpléascacha, a úsáideann dhá 
chritéar nó níos mó, agus oibreoirí loighciúla curtha i bhfeidhm. 
Tá grúpáil, sórtáil, áirimh agus ceanntásca/buntásca san 
áireamh sna tuairiscí.

[11]–[14]

Tá réiteach bunachar sonraí an-mhaith atá fóirsteanach do na 
spriocúsáideoirí déanta ag an iarrthóir. Tá na táblaí nasctha agus 
tá bailíochtú, liostaí cuardaigh agus mascanna ionchuir cuí acu. 
Tá na foirmeacha agus an nascleanúint furasta a úsáid agus 
iomasach don úsáideoir. Tá iarratais a úsáideann dhá chritéar nó 
níos mó agus oibreoirí loighciúla curtha i bhfeidhm. Tá grúpáil, 
sórtáil agus ceanntásca/buntásca in úsáid sna tuairiscí.

[7]–[10]

Tá réiteach bunachar sonraí maith atá fóirsteanach do na 
spriocúsáideoirí déanta ag an iarrthóir. Tá bailíochtú, liostaí 
cuardaigh agus mascanna ionchuir cuí ag na táblaí. Tá na 
foirmeacha agus an nascleanúint loighciúil. Tá iarratais a 
úsáideann critéir agus/nó oibreoirí loighciúla curtha i bhfeidhm. 
Tá ceanntásca/buntásca in úsáid sna tuairiscí.

[4]–[6]

Tá réiteach bunachar sonraí bunúsach déanta ag an iarrthóir. 
Tá bailíochtú, liostaí cuardaigh agus mascanna ionchuir áirithe 
ag na táblaí. Tá iarracht déanta tabhairt faoi fhoirmeacha, 
nascleanúint, iarratais bhunúsacha agus tuairiscí.

[1]–[3]

Ní fiú aon chreidiúint. [0]

13

14
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Tá plean sonraithe tástála atá bunaithe ar riachtanais úsáideora 
deartha go rathúil ag an iarrthóir. Tá an plean tástála struchtúrtha 
go maith i bhformáid tháblach agus tá réimse tástálacha ann. 
Tá sonraí bailí, neamhbhailí agus foircneacha san áireamh 
sna sonraí tástála. Tá earráidí sainaitheanta go soiléir agus 
freagraíonn an tástáil do stóinseacht ginearálta an chórais.

[8]–[10]

Tá plean tástála atá bunaithe ar riachtanais úsáideora deartha 
go rathúil ag an iarrthóir. Tá an plean tástála struchtúrtha i 
bhformáid tháblach agus tá réimse tástálacha ann. Tá sonraí 
bailí, neamhbhailí agus/nó foircneacha san áireamh sna sonraí 
tástála. Tá earráidí sainaitheanta agus freagraíonn an tástáil do 
stóinseacht ginearálta an chórais.

[4]–[7]

Tá cuid de phlean tástála deartha go rathúil ag an iarrthóir. Tá 
struchtúr áirithe ag an phlean tástála i bhformáid tháblach. Tá 
sonraí bailí agus neamhbhailí san áireamh sna sonraí tástála.

[1]–[3]

Ní fiú aon chreidiúint. [0]

NÍL tástáil ar an réiteach ilmheán de dhíth.

4 An réiteach ilmheán agus an réiteach bunachar sonraí a 
luacháil

Marcanna

Tá luacháil dhea-struchtúrtha déanta ag an iarrthóir ar an dá 
réiteach agus tá machnamh soiléir déanta ar a oiread atá 
na riachtanais úsáideora comhlíonta. Tá saincheisteanna 
feidhmíochta agus stóinseachta san áireamh. Tá mionleasuithe 
sainaitheanta go soiléir.

[8]–[10]

Tá luacháil mhaith déanta ag an iarrthóir ar an dá réiteach, agus 
tá machnamh déanta ar a oiread atá na riachtanais úsáideora 
comhlíonta. Tá saincheisteanna feidhmíochta/stóinseachta san 
áireamh. Tá roinnt mionleasuithe sainaitheanta.

[4]–[7]

Tá luacháil déanta ag an iarrthóir ar an réiteach bunachar sonraí 
nó ar an réiteach ilmheán agus tá machnamh teoranta déanta 
ar a oiread atá na riachtanais úsáideora comhlíonta.  Níl aon 
saincheisteanna feidhmíochta/stóinseachta san áireamh.  Níl 
aon mhionleasuithe sainaitheanta.

[1]–[3]

Ní fiú aon chreidiúint. [0]

10

10
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1 (a) C Athróga sa ríomhchlár a imscrúdú agus a luachanna a sheiceáil 
faoi choinne earráidí. [1]

 (b) D Luach ar féidir é a shannadh ach a fhanann mar an gcéanna síos 
tríd an ríomhchlár. [1]

 (c) D Tiontaíonn sé cód an ríomhchláir ina fhormáid dhénártha [1]

2 Is féidir algartaim a úsáid le réiteach dearadh ríomhchláir a fhorbairt [1]. 
Tiontaítear na dearaí ina dtacair de threoracha do ríomhairí a dtugtar 
ríomhchláir orthu [1]. 
Coinnítear sonraí ar bith atá á bpróiseáil i suíomhanna i gcuimhne ar a 
dtugtar athróga [1].

3 (a) Leibhéal 0 [0]
  Ní fiú aon chreidiúint an freagra.

  Leibhéal 1 ([1])
  Tá tagairt déanta ag an iarrthóir do cheann amháin de na réimsí sa 

chomhthéacs cheart. Léiríonn an t-iarrthóir úsáid theoranta i dtaca le 
litriú, poncaíocht agus gramadach. Níl ciall an téacs i gcónaí soiléir. 
Léiríonn an t-iarrthóir méid teoranta d’fhoirm agus de stíl atá cuí don 
cheist. Tá eagrú an fhreagra teoranta.

  Leibhéal 2 ([2]–[3])
  Tá tagairt déanta ag an iarrthóir don dá réimse sa chomhthéacs 

cheart. Léiríonn an t-iarrthóir úsáid shásúil i dtaca le litriú, poncaíocht 
agus gramadach.  Tá ciall an téacs soiléir de ghnáth. Léiríonn an 
t-iarrthóir méid sásúil d’fhoirm agus de stíl atá cuí don cheist. Tá 
eagrú an fhreagra sásúil.

  Leibhéal 3 ([4])
  Tá cur síos iomlán déanta ag an iarrthóir ar an dá cheannteideal sa 

chomhthéacs cheart. Léiríonn an t-iarrthóir úsáid mhaith i dtaca le 
litriú, poncaíocht agus gramadach. Tá ciall an téacs i gcónaí soiléir. 
Léiríonn an t-iarrthóir méid maith d’fhoirm agus de stíl atá cuí don 
cheist.  Tá eagrú an fhreagra maith.

  Féadfaidh freagra na nithe seo a leanas a chuimsiú:

  Asbhaint
• Is é atá i gceist ná sonraí ar leith a bhaint ar shiúl agus díriú ar 

thréithe ginearálta
• Tá cruthú samhla nó samhaltú den fhadhb atá le réiteach i gceist
• Tá scagadh amach na dtréithe nach bhfuil de dhíth i gceist
• Sampla gairid ábhartha amháin d’asbhaint
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  Miondealú
• Tá briseadh síos fadhbanna níos mó/níos coimpléascaí ina 

bhfadhbanna níos lú i gceist
• Tá sé níos fusa fadhbanna níos lú a thuiscint / tá sé níos deacra 

fadhbanna níos mó a thuiscint
• Is féidir réitigh ar fhadhbanna níos lú a dhearadh go 

neamhspleách ar a chéile
• Is féidir réitigh ar fhadhbanna níos lú a thabhairt le chéile le 

réiteach amháin a dhéanamh
• Sampla gairid ábhartha amháin de mhiondealú [4]

 (b) (i) 
Athróg Cineál Sonraí
céadatánCoimisiúin Slánuimhir [1]
luachDíolachán Réadluach/Déluach/Snámhluach [1]

  [2]

  (ii) Tá an struchtúr ceart roghnaithe, Ráiteas IF[1]

   If valuesOfSales >=1 agus valueOfSales<=999 [1] 
percentageCommission=0.01 [1] 
commission= percentageCommission * valueOfSales [1] 

   elseIf valuesOfSales >=1000 and valueOfSales<=1999 [1] 
percentageCommission=0.05 
commission = percentageCommission * valueOfSales 

   elseIf valuesOfSales >=2000 [1] 
percentageCommission=0.1 
commission = percentageCommission * valueOfSales

   Bronntar marc uair amháin as luach a chur le 
percentageCommission

   Bronntar marc amháin as an choimisiún a áireamh [6]

  (iii) 
Tástáil Feidhmiúlachta  
Dhá cheann ar bith as:
• A chinntiú go nglactar le hionchuir bhailí/go ndiúltaítear d’ionchuir 

neamhbhailí
• A chinntiú go mbíonn aschur ceart ann
• Ní bhíonn a fhios ag an tástálaí riamh cad iad modhanna 

inmheánacha an chórais
• A chinntiú go mbíonn na modúil ag obair go maith ar leibhéal an 

chórais [2]

  Tástáil Struchtúir 
Dhá cheann ar bith as:
• Déantar tástáil ar chomhpháirteanna inmheánacha an chórais
• Baintear triail as cód agus as loighic an ríomhchláir agus sonraí 

tástála in úsáid
• Tá scileanna ríomhchláraithe de dhíth leis na haidhmeanna 

oibiachtaí a bhfuil feidhmchlár déanta díobh a thástáil [2]

  Tástáil Aonaid 
Dhá cheann ar bith as:
• Déantar tástáil ar aonaid, ar chodanna nó ar mhodúil de chód [1] 

go neamhspleách ar a chéile [1]
• Beidh a phlean tástála féin ceaptha faoi choinne gach  

modúl [1] [2]
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  (iv) 
luachDíolachán  
Trí cinn ar bith de 
luachanna sonraí 
inghlactha [3]
M.sh.

Fáth na Tástála      
Trí cinn ar bith 
de sheiceálacha 
bailíochtaithe 
inghlactha [3] 
 M.sh.

Toradh Ionchais  
Trí cinn ar bith de 
theachtaireachtaí 
earráide atá 
fóirsteanach agus 
comhfhreagrach [3] 
M.sh.

Eochair iontrála Sonraí 
neamhnitheacha 
(Seiceáil 
láithreachta)

Teachtaireacht 
earráide

1 Luach foircneach Glacadh le sonraí
-200 Taobh amuigh 

den raon (Seiceáil 
Raoin)

Teachtaireacht 
earráide

12w Seiceáil Cineáil Teachtaireacht 
earráide

999 Luach foircneach Glacadh le sonraí
224 Sonraí bailí Glacadh le sonraí

  [9] 27
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4 (a) Leibhéal 0 [0] 
Ní fiú aon chreidiúint an freagra.

 
Leibhéal 1 ([1]–[2]) 
Tá seiceáil amháin bailíochtaithe nó dhá cheann nó trí cinn acu 
ainmnithe ag an iarrthóir i gcomhthéacs. Léiríonn an t-iarrthóir úsáid 
theoranta i dtaca le litriú, poncaíocht agus gramadach. Níl ciall an 
téacs i gcónaí soiléir. Léiríonn an t-iarrthóir méid teoranta d’fhoirm 
agus de stíl atá cuí don cheist. Tá eagrú an fhreagra teoranta.

 
Leibhéal 2 ([3]–[4]) 
Tá cur síos déanta ag an iarrthóir ar dhá cheann nó ar thrí cinn de 
sheiceálacha bailíochtaithe i gcomhthéacs. Léiríonn an t-iarrthóir 
úsáid shásúil i dtaca le litriú, poncaíocht agus gramadach. Tá ciall 
an téacs soiléir de ghnáth. Léiríonn an t-iarrthóir méid sásúil d’fhoirm 
agus de stíl atá cuí don cheist. Tá eagrú an fhreagra sásúil.

 
Leibhéal 3 ([5]–[6]) 
Tá cur síos iomlán déanta ag an iarrthóir ar thrí cinn de sheiceálacha 
bailíochtaithe i gcomhthéacs. Léiríonn an t-iarrthóir úsáid mhaith i 
dtaca le litriú, poncaíocht agus gramadach. Tá ciall an téacs i gcónaí 
soiléir. Léiríonn an t-iarrthóir méid maith d’fhoirm agus de stíl atá cuí 
don cheist. Tá eagrú an fhreagra maith.

 
Féadfaidh freagraí seiceáil fhóirsteanach bhailíochtaithe a bhfuil 
míniú agus sampla tugtha léi a chuimsiú amhail:

• Raon – lena chinntiú go bhfuil na sonraí atá curtha isteach taobh 
istigh de raon inghlactha: mar shampla, ba chóir céatadáin a 
bheith sa raon 1-100.

• Cineál – lena chinntiú gurb iad na cineálacha cearta sonraí iad 
na sonraí atá curtha isteach: mar shampla, ba chóir go mbeadh 
na céatadáin uimhriúil agus na hainmneacha ina dteaghráin.

• Formáid – lena chinntiú go bhfuil na sonraí de réir patrúin/leagan 
amach ar leith: mar shampla, caithfidh 2 litir, 2 uimhir, spás 
(roghnach), 1 uimhir, 2 litir a bheith i gcód poist.

• Láithreacht – lena chinntiú go bhfuil sonraí curtha isteach. Mar 
shampla, nuair atá foirm ar líne á comhlánú, féadfar seiceáil 
láithreachta a iontráil lena chinntiú go bhfuil sonraí curtha isteach 
sa réimse ríomhphoist.

• Fad – lena chinntiú nach bhfuil níos mó ná líon áirithe carachtar 
sna sonraí atá curtha isteach / go bhfuil na sonraí atá curtha 
isteach ar a laghad méid áirithe carachtar ar fad.  Mar shampla, 
d’fhéadfaí seiceáil faid a úsáid lena chinntiú go bhfuil 8 
gcarachtar ar a laghad ann i bpasfhocal. [6]
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 (b) 
Sample C# 
do

   { 
okFlag = true;  [1] flag assignment

 
Console.Write(“Enter Dish Type in the range 1-5 \t”); 
dishType = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 
if ((dishType < 1) || (dishType > 5)) [1] for if condition 
   {

    Console.WriteLine(“Error - out of range”); 
okFlag = false; [1] for flag re-assignment

      }
   }
  while (okFlag == false);  [1] loop condition
   [4]

 (c) (i) 
Dhá cheann ar bith astu seo a leanas (tabhair do d’aire go bhfuil 
2 mharc le bronnadh as feidhm teaghráin ar bith atá bailí nuair atá 
míniú bailí leis):

CompareTo() Déantar comparáid idir dhá theaghrán agus faightear 
luach slánuimhreach mar aschur. Faightear 0 faoi 
choinne fíor agus 1 faoi choinne bréagach.

Contains() Lena sheiceáil cé acu atá nó nach bhfuil carachtar nó 
teaghrán sainithe ann i luach an teaghráin.

EndsWith() Lena sheiceáil cé acu atá nó nach bhfuil carachtar 
sainithe mar an carachtar deireanach i dteaghrán.

Equals() Cuirtear dhá theaghrán i gcomparáid lena chéile agus 
faightear luach Boole mar aschur.

IndexOf() Faightear ar ais suíomh innéacs den chéad tarlú 
carachtar sainithe.

ToLower() Aistrítear Teaghrán go cás íochtair bunaithe ar rialacha 
an chultúir reatha.

ToUpper() Aistrítear Teaghrán go cás Uachtair bunaithe ar rialacha 
an chultúir reatha.

Insert() Cuir an teaghrán nó an carachtar isteach sa teaghrán ag 
an tsuíomh shainithe.

Fad Faightear ar ais fad an teaghráin.
Remove() Scriostar na carachtair uilig ón tús a fhad le suíomh 

sainithe innéacs.
Replace() Leis an mhodh seo, cuirtear rud eile in áit an charachtair.
Split() Scoiltear an teaghrán bunaithe ar luach sainithe.
StartsWith() Seiceáiltear cé acu atá nó nach bhfuil an chéad 

charachtar i dteaghrán mar an gcéanna le carachtar 
sainithe.

Substring() Faightear ar ais fotheaghrán.
Trim() Baintear spásanna bána breise ag tús agus ag deireadh 

teaghráin.
  [4]
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  (ii) Dhá cheann ar bith as:

   Bain úsáid as an fheidhm Fad [1] / Bain úsáid as coinníoll [1] 
(name.Length>=6 [1] agus name.Length<=30 [1]) 

  [2]

5 (a) 
Ticeáil  

()
A)  0 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B)  0 3 6 9 12 15 18 21
C)  3 6 9 12 15 18
D)  0 3 6 9 12 15 18 

E)  3 6 9 12 15 18 21
  [1]

 (b) (i)
   B- Seo an dara ráiteas [1]
  
  (ii)
   C- Seo an tríú ráiteas [1]

6 (a) 
int[] pounds = new int [10]

 
méid cheart an eagair [1] 

 cineál sonraí ceart [1] 
 ainm ceart ar an eagar  [1] 
  [3]

 (b) 
for (k = 0; k<10; k++)

    pounds[k] = 0;

 for loop a úsáid [1]
 Cuimsí uachtair agus cuimsí íochtair mar is ceart [1]                                                                                                   

An ráiteas ceart sannacháin [1]
  [3]

 (c) Algartam inghlactha
  (Treoir don mharcóir: tá an cuimse uachtair= 10, tá an cuimse 

íochtair= 1 NÓ tá an cuimse uachtair= 9, tá an cuimse íochtair= 0)

  SET COUNTER = 0
  DECLARE ARRAY POUNDS
  FOR COUNTER = lowerbound TO upperbound [1]
                      GET POUNDSVALUE [1]
                      POUNDS [COUNTER] = POUNDSVALUE [1]
  END FOR

16

3
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  nó

  
  SET COUNTER = 0
  DECLARE ARRAY POUNDS
  WHILE COUNTER < upperbound [1]
                                    GET POUNDSVALUE [1]
                                    POUNDS [COUNTER] = POUNDSVALUE [1]
                          COUNTER = COUNTER +1
  END WHILE
  OR  DO......WHILE inghlactha fosta [1]

  nó

  c# code

  for (k = 0; k<10; k++) [1]
  {
   pounds[k] [1] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); [1]
  }
 
  [3] 9
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7 (a) 
Oibríochtaí
Sraith oibríochtaí a dhéanamh, 
ceann i ndiaidh a chéile.

Seicheamh Roghnú Atriall
[1]

Bíonn áireamh an mhéid cánach a 
bhíonn le híoc ag fostaí ag brath ar 
leibhéal a thuarastail.

Seicheamh Roghnú Atriall

[1]
Leanfaidh an ríomhchlár air ag cur 
le chéile costas na rudaí i gciseán 
go dtí go mbíonn an ciseán folamh.

Seicheamh Roghnú Atriall

[1]
 [3]

 (b) (i) Athróg uilíoch: athróg ar féidir í a fheiceáil/í a úsáid/rochtain a 
fháil uirthi áit ar bith taobh istigh d’fheidhmchlár/de  
ríomhchlár [1] [1]

  (ii) Athróg áitiúil: athróg a bhfuil a scóip teoranta [1] do mhodúl / do 
mhodh ar leith taobh istigh d’fheidhmchlár [1] [2]

 (c) (i) Dhá cheann ar bith as: 

• Bíonn aicme mar theimpléad/ghormchló le hoibiacht a chruthú
• Cruthaítear [áscaítear] gach oibiacht ó aicme aonair
• Is féidir le gach aicme cuid mhór oibiachtaí a áscú [2]

  (ii) Is ásc d’aicme í oibiacht[1] le hathróga, feidhmeanna agus 
struchtúir sonraí [1] [2]

 (d) Ceithre cinn ar bith as: 

• Comhlánú uathoibríoch ráiteas [1] míniú fóirsteanach [1]
• Seiceálacha comhréire le códú datha [1] míniú fóirsteanach [1]
• Meaitseáil lúibíní [1] míniú fóirsteanach [1]  [4]

8 (a) Liosta carachtar aitheanta ag crua-earraí agus bogearraí an ríomhaire 
agus léirithe le huimhir.  [1]

  (b) Bíonn na huimhreacha 0 go 127 in úsáid in ASCII [1] leis na 
carachtair Bhéarla uilig [agus carachtair speisialta rialúcháin] a léiriú 
[1]

  Tá uimhir sannta do gach litir [1] / mar shampla, is é 65 an uimhir faoi 
choinne ‘A’. [3]

 (c) Tá níos mó ná 109000 carachtar in Unicode; tá 128 carachtar in 
ASCII [1]

  Bíonn 8, 16 nó 32 carachtar giotáin in úsáid in Unicode, bunaithe ar 
chuir i láthair dhifriúla; is foirmle ionchódaithe seacht ngiotán atá in 
ASCII [1] [2]

14

6
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9 (a) (i) 36/2 = 18 r 0 
18/2= 9 r 0 
9/2= 4 r 1 
4/2 = 2 r 0 
2/2 = 1 r 0 
1/2 = 0 r 1 

   Áireamh [1] 
Freagra i sé ghiotán 100100 / ag úsáid 8 ngiotán 00100100  
Freagra cruinn [1]

 
nó 

 
bain úsáid as réiteach cholún bonn 2 [1] agus seiceáil an 
freagra [1]:

128 64 32 16 8 4 2 1
0 0 1 0 0 1 0 0

   
   (1x32) + (1x4) = 36 [2]

  (ii) 22/16 = 1 r 6 
1/16 = 0 r 1 
Freagra: 16 heics 

   Áireamh [1]
  Freagra cruinn [1]
  Bonn heicsidheachúlach a lua [1] 

   nó  

   Bain úsáid as réiteach cholún bonn 16 [2] agus seiceáil an 
freagra [1]:

   16 1
   1 6
   
   (1x16) + (6x1)=22 [3]

  (iii) Is bealach níos simplí iad le huimhreacha dénártha a chur i 
láthair [1]

   Mar shampla, D4 an uimhir heicsidheachúil ar an uimhir 
dhénártha 11010100/sampla fóirsteanach [1].

  [2]
 (b) (i) 

0 1 1 0 0 0 1 0
+ 1 1 0 1 0 1 0 0
(1) 0 0 1 1 0 1 1 0

   
   Áireamh cruinn [1] 

Róshreabhadh [1]
  [2]
  (ii) Dhá cheann ar bith as: 

   Beidh earráid róshreabhadh 8 ngiotán ann [1]
   Gheofar réidh leis an dhigit róshreafa mar ní féidir í a stóráil [1]
   Ní stórálfar mar is ceart toradh an áirimh [1] [2]

118
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(c) 
Geata OR

A B X
0 0 0
0 1 1 [1]
1 0 1 [1]
1 1 1

Geata AND
A B X
0 0 0
0 1 0 [1]
1 0 0 [1]
1 1 1

  [4]

10 (a) (i) 
Ainm Sórtáil Bholgánach [1] Sórtáil Ionsáite [1]
Lúb
2 mharc ar a 
mhéad

Úsáidtear dhá for loops 
neadaithe. [1]
nó
Ritheann an lúb amuigh n 
uair (agus n cothrom le líon 
na n-eilimintí san eagar), 
agus ritheann an lúb istigh 
n/2 uair [2]
nó
Tá tagairt déanta don dóigh 
a mbaintear úsáid as an lúb 
leis na heilimintí a phróiseáil:
Le sórtáil bholgánach, 
cuirtear péirí cóngaracha 
eilimintí i gcomparáid lena 
chéile go hatriallach, agus 
déantar malartú más gá. [2]

Úsáidtear dhá for loop 
neadaithe. [1]
nó
Ritheann an lúb amuigh n 
uair (agus n cothrom le líon 
na n-eilimintí san eagar), 
agus ritheann an lúb istigh 
n/2 uair [2]
nó
Tá tagairt déanta don dóigh 
a mbaintear úsáid as an lúb 
leis na heilimintí a phróiseáil:
Le sórtáil ionsáite, déantar 
cothabháil ar fho-eagar 
sórtáilte, agus cuirtear 
eilimintí nua isteach ann go 
hatriallach. Bíonn dhá lúb in 
úsáid. [2]

Éifeachtúlacht 
2 mharc ar a 
mhéad

Dhá cheann as: Le sórtáil 
bholgánach, déanfar líon 
socraithe comparáidí [1] 
agus tá sí úsáideach faoi 
choinne tacar beag de 
shonraí [1]
Téann an tsórtáil tríd an 
eagar roinnt uaireanta [1]

Dhá cheann as: Téann 
sórtáil ionsáite tríd an eagar 
uair amháin [1]
Tá sí oiriúnaitheach [1] agus 
éifeachtach faoi choinne 
tacar de shonraí atá sórtáilte 
i bpáirt/den chuid is mó 
cheana féin [1]

  [5]
  (ii) If (studentHeight[i] > studentHeight[i+1]) 

nó 
If (StudentHeight[i-1] > temp)

 
An coinníoll ceart [1] 
An t-innéacs ceart d’eilimint an eagair [1] [2]
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  (iii) airdeDalta (Sórtáil Bholgánach)
 

155 152 156 151 153

  Tardhul 1
152 155 151 153 156

                                                              [1]
  Tardhul 2 

152 151 153 155 156

                                                                                   [1]
  Tardhul 3

151 152 153 155 156

                                                                                   [1]
  Tardhul 4 :  mar an gcéanna le tardhul 3 [1]
  Tardhul 5 :  mar an gcéanna le tardhul 3 [1] [5]

nó

   airdeDalta (Sórtáil Ionsáite)
 

155 152 156 151 153

  Tardhul 1
152 155 156 151 153

                                                                                   [1]
  Tardhul 2 

152 155 156 151 153

                                                                                   [1]
  Tardhul 3

152 155 156 151 153

                                                                                   [1]
  Tardhul 4 

151 152 155 156 153

                                                                                   [1]
  Tardhul 5

151 152 153 155 156

                                                                                   [1] [5]
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 (b) Trí cinn ar bith as:

• Cuirtear Cuardach Dénártha [1] i bhfeidhm ar liosta sórtáilte [1]
• Cuirtear an luach cuardaigh i gcomparáid le heilimintí i suíomh 

láir an eagair [1]
• Má tá an luach níos lú ná an eilimint láir, caithfidh sé bheith 

sa leath íochtair den eagar; má tá sé níos mó ná an eilimint, 
caithfidh sé bheith sa leath uachtair den eagar [1]

• Tá Cuardach Dénártha úsáideach nuair a bhíonn líon mór 
eilimintí in eagar mar laghdaítear an líon comparáidí [1] [3]

11 (a) (i) Modúl/cuid ainmnithe de chód a scríobh an úsáideoir [1] 
D’fhéadfaí paraiméadair a bheith aige [1]

   Beidh luach fillte aige [1] [3]

  (ii) [private] double findAverage (int num1, int num2, int num3) 
{

 
double myaverage=0.0; 
myaverage=(num1+num2+num3)/3; 
return myAverage; 
} 

   Trí cinn ar bith as:

• Ceannteideal paraiméadar feidhme
• Ceannteideal feidhme cineál fillte
• Ráiteas fillte
• Áireamh an mheáin
• Fógairt na hathróige maidir le déluach/réadluach /

snámhluach taobh istigh d’fheidhm [3]

  (iii) [private] int findProduct (int num1, int num2, int num3) 
{

 
int myProduct=0; 
myProduct=(num1*num2*num3); 
return myProduct; 
} 

   Trí cinn ar bith as:

• Ceannteideal paraiméadar feidhme
• Ceannteideal feidhme cineál fillte
• Ráiteas fillte
• Áireamh an táirge
• Fógairt na hathróige maidir le déluach/réadluach /

snámhluach taobh istigh d’fheidhm [3]

  Iomlán

15
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1 Réiteach a dhearadh agus uirlisí cuí in úsáid Marcanna
Tá réiteach ríomhchláraithe ardcháilíochta deartha go rathúil ag an iarrthóir 
agus tá na huirlisí deartha cuí in úsáid, m.sh. sreabhchairt, súdachód srl., le 
réiteach lán mhiondealaithe a dhéanamh.
Tá tacar cuimsitheach de riachtanais sonraí (ionchuir, próisis, aschuir agus 
dearadh comhéadain agus tuairisce) forbartha faoi choinne an réitigh mholta. 
Tá na riachtanais sonraí sonraithe go leor gur féidir ríomhchlár lánfheidhmiúil 
a fhorbairt. Tá riachtanais na sprioc-úsáideoirí sainaitheanta go soiléir.
Tá lánmhachnamh déanta ar an chuidiú chuí a bheidh de dhíth ar úsáideoirí 
an chórais.
Tá na teicnící bailíochtaithe agus gaistithe earráidí deartha ar dhóigh a 
chinntíonn go bhfuil ríomhchlár stóinsithe á dhéanamh ag an iarrthóir.
Tá fianaise ann go bhfuil aiseolas ó úsáideoirí in úsáid leis an réiteach 
a mhionleasú, bunaithe ar na saincheisteanna a shainaithníodh le linn 
phróiseas an deartha.

[10]–[13]

Tá tacar soiléir de riachtanais sonraí forbartha ag an iarrthóir faoi choinne an 
réitigh mholta.
Tá réiteach bunúsach deartha go rathúil ag an iarrthóir agus tá roinnt uirlisí 
sonraí in úsáid (m.sh. léaráidí den sreabhadh sonraí, súdachód srl.) le 
réiteach a oibríonn a dhéanamh.
Tá tacar bunúsach de riachtanais sonraí (ionchuir, próisis, aschuir agus 
dearadh comhéadain agus tuairisce) forbartha faoi choinne an réitigh mholta. 
Tá na riachtanais sonraí sonraithe go leor gur féidir ríomhchlár a bhfuil 
feidhmiú bunúsach aige a fhorbairt.  Tá riachtanais na sprioc-úsáideoirí 
sainaitheanta.
Tá roinnt fianaise ann ar bhailíochtú a bheith mar chuid den dearadh, rud a 
chinntíonn go bhfuil ríomhchlár stóinsithe á dhéanamh ag an iarrthóir.
Tá roinnt fianaise ann ar mhionleasú a bheith déanta ar an dearadh bunaithe 
ar na saincheisteanna a sainaithníodh le linn phróiseas an deartha.

[5]–[9]

Tá réiteach teoranta ríomhchláraithe deartha ag an iarrthóir.
Tá tacar teoranta de riachtanais sonraí forbartha faoi choinne an réitigh 
mholta.
Tá na riachtanais sonraí sonraithe go leor gur féidir ríomhchlár a bhfuil 
feidhmiú neamhiomlán aige a fhorbairt.
Is beag fianaise ar bhailíochtú atá sa réiteach dearaidh. Tá drochiarracht 
déanta ar na sprioc-úsáideoirí a shainaithint agus is beag fianaise atá ann nó 
níl fianaise ar bith ann ar mhionleasú a bheith déanta ar an dearadh.

[1]–[4]

Ní fiú aon chreidiúint é. [0]
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2 Réiteach a thógáil Marcanna
Tá réiteach d’ardchaighdeán ar an fhadhb mholta déanta ag an iarrthóir. Tá 
gnéithe cuí na timpeallachta forbartha comhtháithe in úsáid sa réiteach le 
tacú le cruthú an ríomhchláir. Tá an comhéadan cuí do na sprioc-úsáideoirí 
agus tá sé ag teacht leis na riachtanais sonraí agus dearaidh uilig.
Tá fianaise ann go bhfuil réiteach anótáilte déanta ina léirítear gur baineadh 
úsáid as cineálacha cuí sonraí, struchtúir chuí sonraí, struchtúir chuí rialaithe, 
ionramháil chuí teaghrán, feidhmeanna agus oibreoirí cuí loighciúla agus 
uimhríochta. 
Tá gnéithe bailíochtaithe agus cuidithe le feiceáil go soiléir síos tríd an 
réiteach.

[21]–[27]

Tháirg an t-iarrthóir réiteach lánfheidhmiúil ar an fhadhb mholta.
Tá cuid de na gnéithe den timpeallacht fhorbartha chomhtháite in úsáid sa 
réiteach le tacú le cruthú an réitigh. 
Tá an comhéadan cuí do na sprioc-úsáideoirí agus tá sé ag teacht leis an 
chuid is mó de na riachtanais sonraí agus dearaidh.
Tá réiteach anótáilte déanta ina léirítear cuid de na gnéithe seo a leanas: 
cineálacha sonraí, struchtúir sonraí, struchtúir rialaithe, ionramháil teaghrán, 
feidhmeanna agus oibreoirí loighciúla agus uimhríochta. 
Is léir go bhfuil gnéithe bunúsacha bailíochtaithe agus cuidithe sa réiteach.

[14]–[20]

Tháirg an t-iarrthóir réiteach feidhmiúil bunúsach ar an fhadhb mholta. 
Tá cúpla gnéithe den timpeallacht fhorbartha chomhtháite in úsáid sa 
réiteach le tacú le cruthú an réitigh 
Bhí na sprioc-úsáideoirí curtha san áireamh agus an comhéadan á dhearadh 
agus tá sé ag teacht leis an chuid is mó de na riachtanais sonraí agus 
dearaidh.
Tá roinnt fianaise ann gur táirgeadh réiteach feidhmiúil ina léirítear na 
gnéithe seo a leanas: cineálacha sonraí, struchtúir sonraí, struchtúir rialaithe, 
ionramháil teaghrán, feidhmeanna agus oibreoirí loighciúla agus uimhríochta. 
Is beag fianaise ar ghnéithe bunúsacha bailíochtaithe agus/nó cuidithe sa 
réiteach.

[7]–[13]

Tháirg an t-iarrthóir réiteach feidhmiúil bunúsach neamhiomlán ar an fhadhb 
mholta. 
Tá fianaise ann go raibh an timpeallacht fhorbartha chomhtháite in úsáid sa 
réiteach le tacú le cruthú an réitigh. 
Tá roinnt fianaise de réiteach ann, a léiríonn úsáid na ngnéithe atá de dhíth 
le réiteach a fhorbairt.

[1]–[6]

Ní fiú aon chreidiúint é. [0]
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3 An réiteach a thástáil Marcanna
Tá cur i bhfeidhm an eolais agus na scileanna atá de dhíth leis an réiteach a 
thástáil go hiomlán ar fheabhas ag an iarrthóir.
Cuireadh ar fáil fianaise shonraithe ar phlean tástála a dearadh go rathúil 
agus atá bunaithe ar riachtanais úsáideora.
Tá an plean tástála struchtúrtha go maith agus tá sé i bhformáid tháblach 
(léirítear tástálacha, an t-aschur ionchais, an t-aschur iarbhír agus 
deisiúcháin).
Tá réimse tástálacha ann (tástáil feidhmiúlachta agus tástáil struchtúir) agus 
tá sonraí tástála bailí, neamhbhailí agus foircneacha san áireamh. Tá na 
hearráidí sainaitheanta go soiléir agus tá réiteach feidhmiúil forbartha.
Léiríonn an tástáil stóinseacht ghinearálta an chórais.

[8]–[10]

Tá cur i bhfeidhm an eolais agus na scileanna atá de dhíth leis an réiteach a 
thástáil léirithe go maith ag an iarrthóir.
Tá fianaise curtha ar fáil gur dearadh plean tástála go rathúil bunaithe ar 
riachtanais úsáideora.
Tá an plean tástála struchtúrtha i bhformáid tháblach (léirítear tástálacha, an 
t-aschur ionchais, an t-aschur iarbhír agus roinnt deisiúchán) agus tá roinnt 
tástálacha san áireamh (tástáil feidhmiúlachta agus tástáil struchtúir). Tá 
sonraí bailí, neamhbhailí agus foircneacha san áireamh sna sonraí tástála.
Tá earráidí sainaitheanta agus tá réiteach curtha i láthair.

[4]–[7]

Tá cuid de phlean tástála deartha go rathúil ag an iarrthóir. Tá struchtúr na 
formáide táblaí le fáil go pointe ann. Tá sonraí bailí agus neamhbhailí san 
áireamh sna sonraí tástála. [1]–[3]

Ní fiú aon chreidiúint é. [0]
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4 An réiteach a luacháil Marcanna
Tá luacháil dhea-struchtúrtha den réiteach déanta ag an iarrthóir agus is 
léir go ndearna sé machnamh ar a oiread a bhfuil na riachtanais úsáideora 
comhlíonta. Tá anailís iomlán déanta ar na sonraí tástála. Tá mionleasuithe 
sainaitheanta go soiléir. Tá anailís iomlán déanta ar fheidhmíocht agus ar 
stóinseacht an chórais.

[8]–[10]

Tá luacháil mhaith déanta ag an iarrthóir ar an réiteach agus tá roinnt 
machnaimh déanta ar a oiread a bhfuil na riachtanais úsáideora comhlíonta.
Tá anailís déanta ar fheidhmíocht na sonraí tástála. Tá roinnt fianaise ann 
ar mhionleasuithe a bheith sainaitheanta. Tá ceisteanna feidhmíochta agus 
stóinseachta luaite sa mheasúnú.

[4]–[7]

Tá luacháil déanta ag an iarrthóir ar an réiteach agus is teoranta an 
machnamh atá déanta ar a oiread a bhfuil na riachtanais úsáideora 
comhlíonta. Is teoranta na saincheisteanna feidhmíochta nó stóinsithe atá 
luaite, nó níl siad luaite ar chor ar bith. Níl aon mhionleasuithe sainaitheanta.

[1]–[3]

Ní fiú aon chreidiúint. [0]
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