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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Gardaí na Síochána

Ní hiad ár dtuismitheoirí
ná ár múinteoirí amháin
a thugann cabhair dúinn
ar bhealaí éagsúla, gach
lá. Cabhraíonn réimse
mór daoine linn: altraí,
dochtúirí, oibrithe na
comhairle áitiúla agus
lucht seirbhísí dóiteáin
ina measc. Déan liosta
de na daoine uile a bhfuil
aithne agat orthu a
thugann cabhair duit. Tá
grúpa eile ann a thugann
cabhair mhór dúinn
agus a choimeádann
muid slán sábháilte
agus is iad sin na Gardaí
Síochána. San eagrán
seo, féachfaimid ar obair

na nGardaí.
Thart ar 200 bliain ó
shin, sa bhliain 1814,
bhunaigh Robert Peel
an ‘Peace Preservation
Force’. Ba é seo tús na
póilíneachta (policing)
in Éirinn. B’fhórsa anbhunúsach é agus sa
bhliain 1822, tháinig an
County Constabulary
ina áit. Chaith na póilíní
seo éide. Ina dhiaidh
sin, bhí Constáblacht
Ríoga na hÉireann i
bhfeidhm agus bhí a
fórsa féin ag Baile Átha
Cliath ar feadh tamaill.
Ar deireadh thiar thall,
bhunaigh stát nua na

hÉireann an Garda
Síochána in 1922/23.
In Éirinn tá athrú
mór tagtha ar chúrsaí
póilíneachta le 200 bliain
anuas. In 1814, nuair
a rinne roinnt daoine
coireanna (crimes),
crochadh (hanged) iad.
Nuair a ghoid daoine
caora, díbríodh (were
banished) iad chuig
an Astráil go deireadh
a saoil. Bhí píonós
corpartha (corporal) i
bhfeidhm sna príosúin
– dá mbrisfeá fuinneog
agus tú faoi ocht mbliana
déag d’aois, gheofá 12
lasc fuipe (whip lashes)!

Sa lá atá inniu ann,
cuirimid béim ar an
tsíocháin a choimeád,
ar choireanna a chosc,
agus ar chásanna
coiriúla a réiteach.
An aidhm atá ag na
Gardaí ná beatha agus
sealúchas (property) a
chosaint agus cabhrú
le daoine óga fás
suas ina saoránaigh
(citizens) mhaithe. Tá
an t-ádh linn anseo in
Éirinn go bhfuil leibhéal
na mórchoireanna
tromchúiseacha (serious)
foréigneacha íseal go
leor, i gcomparáid le
tíortha eile. Ag an am

céanna, éiríonn leis na
Gardaí, go hiondúil, a
fháil amach cé a rinne
na coireanna - tá ráta
réitigh (detection rate) na
nGardaí chomh maith
céanna leis an ráta
réitigh i bhformhór na
dtíortha eile.
Chun coir a réiteach,
úsáideann na gardaí
a lán scileanna
éagsúla eolaíocha.
Foghlaimeoidh tú faoi
roinnt de na scileanna
seo san eagrán seo.
Má chleachtann tú iad,
b’fhéidir go mbeidh
tú i do Gharda nuair a
fhásfaidh tú suas.

BÍ I DO
BHLEACHTAIRE
Nuair a tharlaíonn coir, déanann Gardaí iarracht teacht ar mhéarloirg
(ﬁngerprints). Má fhéachann tú go grinn ar bharr do mhéire, feicﬁdh
tú go bhfuil línte uirthi. Is é sin do mhéarlorg agus is féidir é a úsáid
chun tú a aithint. Tá a méarloirg féin ar gach duine ar domhan; tá na
méarloirg sin sainiúil (unique). Úsáideann bleachtairí méarloirg chun
daoine a bhí ar láthair choire (crime scene) a aithint. Seans maith
nach smaoiníonn tú air seo go minic ach fágann tú méarlorg gach uair
a chuireann tú do mhéar ar rud éigin. Mar sin de, caitheann buirgléirí
agus coirpigh eile lámhainní go minic chun a méara a chlúdach agus
coir á déanamh acu. Ar láthair na coire, úsáideann bleachtairí púdair
speisialta chun na meárloirg a nochtadh (reveal).
Is féidir méarloirg a roinnt i dtrí phríomhghrúpa: stua (arch), lúb (loop)
agus rinse (whorl). Sa phictiúr feicﬁdh tú an cruth atá orthu.

Stua
Arch

Lúb
Loop

Rinse
Whorl

Cé atá ag insint bréag?
Úsáideann gardaí a lán scileanna éagsúla chun coireanna a réiteach.
Díreach cosúil le heolaithe, caithﬁdh siad bheith grinnsúileach
(observant); caithﬁdh siad imeachtaí neamhghnácha agus athruithe, ﬁú
na hathruithe is lú, a thabhairt faoi deara. Is tasc dian é seo. Uaireanta
ligeann coirpigh orthu gur daoine eile iad – cuireann siad bréagriocht
(disguise) orthu féin – gruaig, féasóg, nó srón bhréagach, nó malaí
bréagacha, b’fhéidir. An bhfuil tusa grinnsúileach? Féach an féidir leat
an cás seo a réiteach.
Sa chéad phictiúr feicﬁdh tú Oisín Ó
Fionnachta agus é ar tí imeacht ar thuras
dainséarach taiscéalaíochta (expedition) sa
dufair (jungle). Dúirt sé go dtógfadh an turas
achar fada air. Tar éis cúpla mí, bhí alt sa
pháipéar nuachta ag rá go raibh lucht an
turais ar strae ach nárbh fhios cá raibh siad.
Blianta ina dhiaidh sin, fuair uncail le hOisín
bás. B’fhear an-saibhir é an t-uncail seo,
agus mar nach raibh aon ghaol eile aige,
thiocfadh Oisín in oidhreacht ar (inherit) an
saibhreas iomlán dá mba rud é go raibh sé
fós beo. Ach tháinig triúr ag rá gurbh iad
Oisín iad agus iad ag lorg na hoidhreachta.
Dúirt siad gur éirigh leo éalú as an dufair
tar éis don turas dul ar strae. Aimsigh an
fíorOisín.

Cé leis an méarlorg seo?
Sa ghníomhaíocht seo, gheobhaidh tú amach cén sórt méarloirg atá
agat féin agus ag cairde leat.
BUNÁBHAIR:
★ Ceap stampa (stamp pad) nó marcóirí
★ Lionsa láimhe
★ Páipéar breise chun na méarloirg a chleachtadh
★ Ceirt nó ciarsúir fhliucha chun méara a ghlanadh
★ Tábla chun ainmneacha agus méarloirg a thaifeadadh
TREORACHA:

Ainm (carad)

Grúpa

Grúpa

Grúpa

Grúpa

1. Déan cleachtadh méarlorg a chur ar fhuíollpháipéar (scrap paper). Má
tá an ceap stampa in úsáid agat, ná brúigh ródhian air. Roll do mhéar
chun an toradh is fearr a fháil.
2. Déan cairt cosúil leis an gceann sa phictiúr.
3. Cuir do mhéarlorg i mbosca A.
4. Iarr ar thriúr cairde a méarloirg a chur i mboscaí B, C agus D.
5. Glan do lámha. Scríobh ainm na ndaoine faoi na méarloirg.
6. Aithin an sórt méarloirg atá ar gach cara agus scríobh é seo sa tábla.
DÚSHLÁN BREISE:
Má tá dhá mhéarlorg sa ghrúpa céanna, an féidir leat aon difríocht a
fheiceáil eatarthu? B’fhéidir go dteastódh lionsa láimhe uait.

Buail liom i ndiaidh am scoile

Ainm (carad)

Cód simplí: freagra

Ainm (carad)

Cód le huimhreacha: freagra

M’ ainm

Bain triail as seo
Dúshlán breise: freagra - Rachaimid ag snámh

D.

Cum do chód féin.

C.

Tráth na gCeist - Freagraí

B.

1. Bréagach; 2. Fíor; 3. Bréagach; 4. Fíor; 5. Fíor; 6. Bréagach

A.

Bealaí nua

Nuair a dhéanann duine coir ar an idirlíon, deirimid gur
cibearchoireacht (cybercrime) í. San fhíordhomhan, goideann
coirpigh rudaí; i ndomhan fíorúil (virtual) na ríomhaireachta, goideann
coirpigh rudaí freisin. Caithﬁdh na Gardaí scileanna speisialta a bheith
acu chun teacht ar na coirpigh seo. Is iomaí sórt cibearchoireachta atá
ann. I gcoireanna áirithe, goideann coirpigh sonraí bainc daoine agus
ansin robálann siad a gcuid airgid as a gcuntas bainc. I gcineálacha
eile cibearchoireachta, úsáideann coirpigh sonraí cártaí creidmheasa
gan chead nó haiceálann siad suíomhanna gréasáin. Mí Feabhra seo
caite, rinne póilíní cur síos ar an gcibearchoir ba mhó riamh. Dúirt siad
gur thóg cibearchoirpigh níos mó ná ¤880 milliún as bainc ar fud an
domhain le dhá bhliain anuas.
Is iad na coirpigh a bhíonn ag obair ar ríomhairí a dhéanann
cibearchoireanna. Chun coirpigh a choimeád amach as ríomhairí agus
as an idirlíon, cruthaíonn cláraitheoir (programmer) cláir speisialta
chun eolas a aistriú ina chód, cód atá an-deacair a bhriseadh. Is sórt
speisialta cóid é rúnscríbhinn (cipher). Déanann rúnscríbhinn rún
as focal nó teachtaireacht trí na litreacha a athrú sa teachtaireacht.
Rúnscríobh (enciphering) nó criptiú (encryption) na téarmaí a
thugaimid ar an bpróiseas (process) seo. Cripteolaíocht an téarma
a thugaimid ar an eolaíocht a bhaineann le cumarsáid rúnda (cóid a
dhéanamh agus a bhriseadh).

Arbh eol duit?
Is é an stua an sórt méarloirg is
neamhchoitianta (rarest). 5% de
mhéarloirg dhaonra an domhain, is
stuanna iad. Is é an lúb an patrún
is coitianta ar fud an domhain. Tá sí
i 65% - 70% de na méarloirg uile.

Leanfaidh códú ríomhaireachta ag éirí níos tábhachtaí arís agus arís eile
sa todhchaí. Is ﬁú cleachtadh a dhéanamh le roinnt cód simplí ar dtús.
Chun rúnscríbhinn a dhéanamh, caithﬁdh tú córas (system) nó eochair
a bheith agat. Mura bhfuil eolas ag aon duine eile ach agatsa agus ag
do chara ar an eochair, beidh sé an-deacair ag aon duine eile do chuid
teachtaireachtaí a léamh. An féidir leat na teachtaireachtaí thíos a léamh?
Más féidir leat, seans go mbeidh tú go maith mar chripteolaí (cryptologist)
nuair a bheidh tú mór.
I gcód an-simplí, b’fhéidir go
socrófá le cara nach léifeá ach
gach dara litir. Cad a deir an
teachtaireacht seo?
Bvuqawielt
lyiuoimo
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Bheadh sé éasca an cód sin
a bhriseadh. Tá sórt eile cóid
shimplí ann agus cuireann
sé uimhreacha in ionad na
litreacha. A = 1, B = 2, C =
3 agus ar aghaidh mar sin go
dtí Z = 26. Abair le do chara
gurb í eochair an chóid seo
ná A = 1. Chun an cód seo a
úsáid, scríobh amach an aibítir
iomlán agus scríobh síos an
uimhir a ghabhann le gach
litir.
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DÚSHLÁN BREISE
Ró-éasca? Bain triail as an gceann seo: Zﬁófptpí fo augtó
A

Á

B

C

D

E

É

F

G

H

I

Í

L

f

g

h

i

í

l

m

n

o

ó

p

r

s

M

N

O

Ó

P

R

S

T

U

Ú

V

X

Z

t

u

ú

v

x

z

a

á

b

c

d

e

é

‘Cé atá ag insint bréag?’

Coireanna casta

Cód simplí

D’athraigh Oisín thar na blianta. Bhí saol an-dian aige sa dufair. Tá sé
maol anois agus tá sé i bhfad níos tanaí. Ach is féidir é a aithint ar a
chosa beaga, a chluasa móra agus a ghéaga láimhe atá sórt gearr. Is
é Oisín an fear ar dheis.

Ar chuala tú riamh trácht ar aigéad dí-ocsairibeanúicléasach? Bhuel, ar
chuala tú trácht ar DNA? Is ionann iad! Is ceimiceán é DNA agus tá sé i
ngach cill (cell) i do chorp. Tá DNA ag gach uile dhuine ar domhan ach
ní hionann an DNA i ngach duine (seachas i gcás cúpla comhionann). Sa
bhliain 1980, thosaigh eolaithe ag úsáid ‘méarloirg DNA’ chun daoine a
aithint ar láthair choire.

Madraí na nGardaí

Tráth na gCeist
Tá an t-eolas léite agat anois ar mhéarloirg agus ar chóid. Bain
sult as Tráth na gCeist!
		

F

B

1. Is é an stua an sórt méarloirg is coitianta

n n

2. Tá DNA i ngach cill i do chorp.

n n

3. Oibríonn madraí na nGardaí ar feadh 2-3 bliana.

n n

4. Cripteolaíocht an téarma ar an eolaíocht a
bhaineann le cumarsáid rúnda.

n n□

5. Tá a mhéarloirg féin ar gach duine ar domhan.

n n

Le caoga bliain anuas, tá madraí á n-úsáid ag na Gardaí ina gcuid oibre.
Cabhraíonn na madraí leis na gardaí coirpigh a aimsiú, agus aimsíonn
siad fianaise freisin nach mbeadh duine in ann a aimsiú. Bíonn traenáil
speisialta ag na madraí chun teacht ar dhaoine atá ar iarraidh (ar thalamh
nó in uisce). Tá siad in ann é seo a dhéanamh mar tá céadfa bholaidh
ag madraí áirithe atá na mílte uair níos fearr ná an ceann atá againne.
Cloiseann madraí fuaimeanna nach gcloisimid ar chor ar bith. Is féidir
le madraí na ngardaí corp daonna a bholú, fiú má tá an corp sin ceithre
mhéadar thíos faoin talamh. Is féidir leo achar talaimh a chuardach
ceithre huaire níos tapúla ná mar a chuardódh duine é. Agus tá siad i
bhfad níos cruinne (accurate) ná daoine sa chuardach sin!
Tógann sé idir 8 agus 14 seachtaine madra a thraenáil chun obair
phóilíneachta a dhéanamh. Chomh luath agus atá an traenáil sin déanta
acu, tosaíonn siad ag obair agus leanann siad orthu ag obair ar feadh 6
– 8 mbliana. Bíonn siad ina gcónaí i dteach a dtraenálaí (handler) nuair
a bhíonn siad ag obair agus nuair a théann siad ar scor (retire).
I Meiriceá Thuaidh, tugann daoine an t-ainm K-9 ar mhadraí póilíneachta,
go minic. (Focal Béarla eile ar mhadra is ea ‘canine’ – fuaimníonn an dá
rud cosúil lena chéile!)

6. Is féidir méarloirg a roinnt i gceithre phríomhghrúpa. n n
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