
Ríomhairí
Torthaí Foghlama:

1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11,

2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 

2.13,

3.7, 3.9,

Téamaí na Caibidle

• Léiriú grafach a dhéanamh ar an 

bpríomhfhaisnéis.

• Sceitsí agus líníochtaí oibre a chruthú ar 

chaighdeán aitheanta ag baint úsáide as 

meáin éagsúla.

• Eolas a léiriú ar réimse prionsabal, m.sh , 

próisis agus teicnící cuí atá ann cheana 

féin agus cinn nua atá ag teacht chun 

cinn a chur i bhfeidhm.
Antoine Ó Finneadha



Cén fáth?

▪ Is féidir le ríomhairí ár saol a dhéanamh níos éasca. Is féidir iad a úsáid

chun críocha cumarsáide (an t-idirlíon), chun sonraí a stóráil agus a 

ríomh agus chun cáipéisí ollmhóra a chur i dtoll a chéile arís agus arís

eile – nuair atá an bunleagan ann is féidir é a athrú arís is arís eile gan

mórán oibre.

▪ Úsáideann daoine eile ríomhairí ar mhaithe le siamsaíocht; chun cluichí

a imirt; féachaint ar scannáin agus chun ceol a sheinm srl. 

▪ Tá ríomhairí an-úsáideach sa seomra ranga nó sa bhaile chun taighde

agus líníochtaí 3T a dhéanamh.



Printéir Ríomhaire glúine

Fón clisteBus uilíoch srathachCártaí cuimhneTiomántán crua

Scáileán

Méarchlár Luch

Tiomántán diosa chrua Comhpháirteanna



Cad is ríomhaire ann?

▪ Is meaisín é ríomhaire atá comhdhéanta de chomhpháirteanna crua-

earraí agus bogearraí.

▪ Faigheann ríomhaire sonraí trí aonad ionchuir bunaithe ar na treoracha

a thugtar dó. Seolann sé ar ais iad trí fheiste aschuir tar éis dó na 

sonraí a phróiseáil.



Stóráil agus Roinnt

▪ Is minic a úsáidtear stóráil

sheachtrach chun faisnéis a stóráil.  

Ní bhíonn rochtain leanúnach ag 

feidhmchlár an ríomhaire ar an áis

storála seo.

Aonad Faisnéise Digiteach

• 8 ngiotán = 1 bheart

• 1,000 beart = 1 chilibheart (KB)

• 1,000 cilibheart = 1 mheigibheart (MB)

• 1,000 meigibheart = 1 ghigibheart (GB)

• 1,000 gigibheart = 1 teiribheart (TB)

• 1,000 teiribheart = 1 peitibheart (PB)



Stóráil agus Roinnt

▪ Úsáidtear suíomhanna

néalríomhaireachta (scamaill) freisin

chun ábhar a stóráil agus a roinnt.

▪ Bíonn na suíomhanna seo ar an 

idirlíon agus bíonn comhaid ar fáil ar 

shuíomhanna ríomhaireachta

scamaill cibé áit a mbíonn an t-idirlíon

ar fáil. Mar shampla, suíomhanna

ríomhaireachta scamaill ar nós

Dropbox, GoogleDrive agus 

Onedrive.



Dearadh Ríomhchuidithe

▪ Úsáidtear bogearraí go minic chun 
saotharphíosaí a dhearadh. Tugtar
dearadh ríomhchuidithe (CAD) air sin.

▪ Is iad Solidworks agus AutoCAD na 
bogearraí is mó a úsáidtear sa
teicneolaíocht ábhar adhmaid.  Tá
roghanna eile ar fáil saor in aisce, 
áfach. 

▪ Is sampla iontach é Sketchup de 
bhogearra atá saor in aisce gur féidir
leis na feidhmeanna céanna a 
chomhlíonadh .



Ríomhrialú Uimhriúil

▪ Tá meaisíní ann a oibríonn faoi rialú
uimhriúil ríomhaireachta (CNC). Ciallaíonn
sé sin nach bhfuil aon duine ag brú cnaipí
nó ag treorú an mheaisín. Seolann
bogearra ríomhaireachta treoracha chuig
an meaisín i bhfoirm chóid uimhriúil. Mar
sin is féidir ríomhaire a úsáid ó thús
deireadh chun saothar a dhéanamh.

▪ Úsáidtear bogearraí Dearadh
Ríomhchuidithe (CAD) le linn chéim an
dearaidh. Cuirtear an dearadh sin isteach i
mbogearraí déantúsaíochta ríomhchuidithe
(CAM) agus ansin cuirtear na sonraí ar
aghaidh chuig meaisín uimhriúil (CNC)


