
Beidh an Cháisc linn i gceann deich 
lá. Beidh tú ar saoire ón scoil – is 
dócha go mbeidh tú ag baint suilt as 
uibheacha Cásca agus as bheith saor 
ó cheachtanna agus ón obair bhaile. 
Ar eagla go mbeifeá dubh dóite 
(bored) den tsaoirse uile, tá roinnt 
puzal againn duit anseo in Eureka. Tá 
siad i bhfoirm cód agus tá na freagraí 
ar cheann de na leathanaigh. 

Cúpla seachtain ó shin, d’insíomar 
duit in Eureka faoi aibítir na gcrann 
agus thaispeánamar duit conas an 
cód sin a úsáid chun teachtaireachtaí 

rúnda a sheoladh. Roimh an Nollaig, 
d’insíomar duit faoi chód eile, Cód 
Morse, a d’airg (invented) Samuel 
Morse níos mó ná 150 bliain ó shin. 
Le fada an lá, d’ úsáid daoine cóid 
chun teachtaireachtaí a choimeád 
príobháideach.

Nuair a bhíonn cóid in úsáid agat, 
cuireann tú litreacha nó uimhreacha 
isteach in áit na bhfocal nó na 
n-abairtí. Is sórt speisialta cóid é 
rúnscríbhinn (cipher). Bogann 
rúnscríbhinn na litreacha timpeall 
sa teachtaireacht nó cuireann sé 

litreacha áirithe in ionad litreacha 
eile chun an teachtaireacht a cheilt. 
Tugaimid rúnscríobh nó criptiúchán 
(encryption/enciphering) mar ainm 
air seo. Tugaimid cripteolaíocht 
(cryptology) mar ainm ar an 
eolaíocht a bhaineann le cumarsáid 
(communication) rúnda – chun cóid a 
chumadh agus a bhriseadh.

Ón uair a d’airg daoine an 
scríbhneoireacht, is dócha gur úsáid 
siad cód nuair a theastaigh uathu 
teachtaireachtaí rúnda a sheoladh. 
Sa lá atá inniu ann, tá cóid agus 

rúnscríobh níos tábhachtaí ná mar 
a bhí riamh. Déanaimid a lán gnó ar 
an Idirlíon. Seolaimid sonraí bainc 
agus sonraí cártaí creidmheasa ar an 
Idirlíon. Ní theastaíonn ó aon duine go 
léifeadh coirpigh (criminals) an t-eolas 
seo, agus mar sin de, aistríonn cláir 
ríomhaireachta speisialta na sonraí go 
cóid atá an-deacair a bhriseadh.

Lean ort go bhfaighidh tú níos mó 
eolais ar chóid agus ar conas iad a 
úsáid chun puzail a réiteach. Beidh 
Eureka ar ais leat tar éis shaoire na 
Cásca. 

Easter Codes

Cóid Chásca

Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig –  Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN) 
Imleabhar 9, Eagrán 19
20 Márta 2013

Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna



Ní hé an cine daonna an t-aon dream a sheolann teachtaireachtaí a 
bhfuil cód iontu; seolann ainmhithe teachtaireachtaí i gcód freisin. Tá 
caochfhrancaigh (mole rats) beagnach dall agus fuair eolaithe amach go 
mbuaileann siad a gcloigeann ar bhalla a dtolláin chun sórt Chód Morse a 
sheoladh. 
Cuireann an bualadh seo amach creathanna (vibrations) a thaistealaíonn 
níos mó ná 15 mhéadar. Cuireann caochfhrancaigh eile a ngialla (jaws) ar 
bhalla an tolláin agus mothaíonn siad na teachtaireachtaí.

I gcód an-simplí, b’fhéidir go socrófá le cara nach léifeá ach gach dara 
litir. Cad a deir an teachtaireacht seo?
Vbquwaeirlt lyiuoimo ip nadsidafi gdhh ajm skclozixlce
Bheadh sé éasca an cód sin a bhriseadh. Tá sórt simplí cóid eile ann 
agus cuireann sé uimhreacha in ionad na litreacha. A = 1, B = 2, C = 3 
agus ar aghaidh mar sin go dtí Z = 26. D’fhéadfá a rá le do chara gurb 
é A eochair an chóid.
Chun an cód seo a úsáid, scríobh amach an aibítir iomlán agus scríobh 
síos an uimhir a ghabhann le gach litir.

Baineann spiairí an-úsáid as cóid rúnda, ach sa lá atá inniu ann, 
baineann gach sórt duine úsáid astu. Gan iad, ní bheimis ábalta 
ríomhphoist a sheoladh go sábháilte ná fi ú cluichí ríomhaire a imirt.
Léigh tú ar an gcéad leathanach go bhfuil sórt speisialta cóid ann – 
an rúnscríbhinn. Chun rúnscríbhinn a dhéanamh, caithfi dh 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 in Eureka na seachtaine seo a léamh? Más féidir leat, 
seans go mbeidh tú go maith mar chripteolaí (cryptologist) nuair a 
bheidh tú fásta suas.

Cúpla bliain ó shin, d’airg cailín bealach nua chun ríomhphost rúnda a 
sheoladh. Bhí an cailín 16 bliana d’aois agus ba as an mBlarna i gCo. 
Chorcaí í. Agus a bhuíochas lena hobair, is féidir cruth rúnda a chur ar 
do ríomhphost 30 uair níos tapúla. Bhuaigh sí an phríomhdhuais ag 
Taispeántas Eolaí Óg agus Teicneolaíochta BT.

Cóid rúnda agus 
ainmhithe eile Cód simplí 

Cóid Chliste

Réitigh an Dúrún

Ríomhphoist rúnda

Freagraí ar chóid na seachtaine seo:
1. Buail liom i ndiaidh am scoile

2. Is cripteolaí mé

3. Is breá liom seacláid

4. Faoin droichead

Bhris gadaí isteach i siopa 
an tseodóra sa bhaile mór. 
Ghoid sé luach na mílte euro 
de sheoda. Ghabh na Gardaí 
an gadaí ach ní inseoidh sé 
dóibh cár chuir sé na seoda 
i bhfolach. D’iarr na Gardaí 
ar Mhaidhc agus ar Mhollaí 
cabhrú leo. Níl ach leid amháin 
acu – thit píosa páipéir as 
póca an ghadaí nuair a bhí 
sé ag iarraidh éalú. Bhí a lán 
uimhreacha scríofa air. Nuair a 
fheiceann Maidhc agus Mollaí 
na huimhreacha, deir siad gur cód é. Ach cad a deir an teachtaireacht? 
An féidir leat cabhrú le Maidhc agus le Mollaí í a réiteach? Úsáid ceann 
de na rúnscríbhinní a bhí againn san eagrán seo.

Seo í an teachtaireacht: 8,1,16, 11,15     5, 19,16,11, 4,10,6,1,5



Bunábhair:

• Cárta

• Bata gliú

• Fáiscín páipéir (pionna scoilte)

• Siosúr

Aire: Bí cúramach nuair a bheidh an siosúr in úsáid agat agus nuair a 

bheidh tú ag déanamh na bpoll.

Treoracha:

1.  Gearr amach an dá roth atá sa léaráid (más fearr leat, is féidir 

fótachóip a dhéanamh agus na fótachóipeanna a ghearradh amach).

2.  Greamaigh iad ar phíosaí cárta. Gearr na rothaí amach as an gcárta, 

más mian leat.

3.  Déan poll beag i lár na rothaí le peann luaidhe.

4.  Cuir an roth beag ar bharr an rotha mhóir. Bí cinnte gur féidir leat na 

litreacha a fheiceáil i gceart.

5.  Cuir na poill láir ar bharr a chéile. Cuir an pionna scoilte tríothu chun 

iad a choimeád le chéile.

6.  Tá do roth rúnscríbhinne réidh anois. Cas roth amháin chun aon 

phéire litreacha a mheaitseáil.

7.  Úsáid an roth taobh istigh don teachtaireacht agus an roth taobh 

amuigh don chód.

8.  Bí cinnte go n-insíonn tú an cód do na daoine atá ag fáil na 

teachtaireachta. In eochair A- D, caithfi dh tú A ar an roth taobh istigh 

a mheaitseáil le D ar an roth taobh amuigh.  Léigh an teachtaireacht 

ón roth taobh istigh agus an cód ón roth taobh amuigh.

Dúshlán breise:

Bain úsáid as do roth chun an teachtaireacht seo a léamh. Is eochair A-D 

atá i gceist (agus tá sínte fada sa chód).

NV FÚNUXHSÓDO PI

D’airg eolaí Iodálach dioscaí rúnscríbhinne níos mó ná 500 bliain ó shin. 
Chuir sé an aibítir ar dhá fháinne éagsúla. Chuir sé fáinne amháin taobh 
istigh den fháinne eile nó ar a barr. Chun rúnscríbhinn a dhéanamh, chuir 
sé litir ar fháinne amháin in aice le litir ar an bhfáinne eile.
Déan Roth nó Diosca Rúnscríbhinne sa chéad ghníomhaíocht eile.

Is féidir cód a dhéanamh le 
heochairfhocal. Déan mar seo é:
1.  Roghnaigh focal nach 

n-úsáideann litir ach 
aon uair amháin. 
D’fhéadfá an focal 
‘seomra’ nó an focal 
‘rang’ a roghnú ach ní oibreodh ‘eureka’ mar go bhfuil an litir ‘e’ 
ann faoi dhó.

2.  Scríobh amach an aibítir in ord. Fág spás faoi gach litir.
3.  Scríobh an eochairfhocal faoin aibítir, ag tús na heochrach. 

Scríobh isteach an chuid eile den aibítir. Na litreacha atá san 
eochairfhocal, fág iad ar lár.

4.  Rinneamar ceann duit – d’úsáideamar an eochairfhocal ‘EOCHAIR’.
5.  Anois, úsáid d’eochairfhocal chun teachtaireachtaí rúnda a scríobh.

Má insíonn tú d’eochairfhocal do do chairde, beidh siad in ann an cód a 
réiteach.  Déanann siad céimeanna 1 – 4 chun an eochair iomlán a scríobh 
amach. Nuair a úsáideann tú eochairfhocal eile, tagann athrú ar an gcód. 
Ar an mbealach seo, is féidir cód nua a bheith agat gach lá, nó gach uair 
a sheolann tú teachtaireacht. Beidh sé an-dian ar dhaoine eile do chuid 
teachtaireachtaí a léamh anois! Seo an rud a rinne na Gearmánaigh i rith 
an Dara Cogadh Domhanda chun a gcuid teachtaireachtaí a choinneáil 
rúnda. Níorbh fhéidir iad a réiteach gan ríomhairí.
Dúshlán breise - dúshlán crua:
Bain triail as an teachtaireacht seo a léamh – úsáideann sé 
eochairfhocal nua: SNÁMH. Ná déan dearmad céimeanna 1 – 4 thuas 
a leanúint. Scríobh amach an eochair iomlán sula dtosóidh tú ar an 
teachtaireacht a réiteach. Go n-éirí leat!
ÉR ÁPAN GÉLI RASMGNÉH

Déan Roth Rúnscríbhinne
Eochairfhocal
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Ná déan dearmad 
gurb é 22 Márta Lá 
Uisce Domhanda! 
I dtíortha i 
mbéal forbartha 
(developing) ar fud 
an domhain, siúlann 
páistí thart ar 6 km 
gach lá chun uisce 
glan a fháil. An raibh 
a fhios sin agat?  Dé 
hAoine seo chugainn, 
beidh a lán páistí 

scoile in aois 10 - 15 bliana,  ar fud na hEorpa, ag siúl 6 chiliméadar 
agus iad ag iompar 6 lítear uisce i mála droma. Tabharfaidh a muintir 
agus a gcairde airgead dóibh. Beidh tuiscint níos fearr ag na páistí ar 
fhadhbanna domhanda uisce agus úsáidfear an t-airgead i scéimeanna 
uisce sna tíortha i mbéal forbartha. An bhféadfá bheith páirteach ar 
bhealach ar bith?

Roimh an Nollaig, tháinig úinéir tí ar 
cholúr (pigeon) marbh ina shimléar. 
Bhí an colúr sa simléar le 70 bliain 
anuas! Bhí cód ceangailte lena 
chos agus bhain sé 
leis an Dara Cogadh 
Domhanda. Ach 
seans nach mbeidh 
a fhios againn 
riamh cad a bhí sa 
teachtaireacht mar ní 
fi os cá bhfuil na leabhair 
chóid agus na heochracha 
criptiúcháin. 
D’úsáid airm colúir go minic 
chun teachtaireachtaí a sheoladh.  
Sa Dara Cogadh Domhanda, d’iompair 
colúir teachtaireachtaí tábhachtacha ó 
mhórthír na hEorpa go dtí an Bhreatain. D’eitil na colúir ar 
luas chomh hard le 80 km/uair agus thaistil siad chomh fada le 1,000 
km. Uaireanta, níor éirigh leo ceann scríbe (destination) a shroicheadh 
mar gur ionsaigh seabhaic (hawks) iad nó gur scaoil (shot) saighdiúirí 
leo, ar mhaithe le píosa spóirt. 

An bhfaighidh tú ubh sheacláide 

mar bhronntanas um Cháisc? 

Breis agus 100 bliain ó shin, 

thug an teaghlach Rúiseach 

Impiriúil uibheacha Cásca 

Fabergé mar bhronntanais. 

Ba as seoda agus miotail 

luachmhara a bhí siad déanta. 

Sa bhliain 2007, d’íoc duine 

éigin níos mó ná €10 milliún ar 

ubh Fabergé i gceant (auction). 

Go raibh míle maith agaibh as na hiontrálacha uile a chuir sibh isteach 

ar an gcomórtas. Fuaireamar a lán freagraí agus bhí na freagra cearta 

ar gach ceann, beagnach. Seo thíos na freagraí cearta:

1.  Aomann pol thuaidh maighnéid agus pol theas maighnéid a chéile. 

2.  Má reonn uisce, glacfaidh an t-uisce níos mó spáis.

3.  Is amfaibiaigh iad turtair.

4.  Thart ar 500 milliún bliain ó shin, bhí Antartaice gar don 

mheánchiorcal.

5.  Aomann maighnéid nicil.

6.  Is é 22 Márta Lá Uisce Domhanda.

7.  Tá nathracha fuarfhuilteach.

8.  Beireann Piongain Impireach ubh amháin in aghaidh na bliana.

Chuireamar na freagraí cearta uile i hata agus tharraingíomar amach 

iontráil an bhuaiteora. Cén rang a bhuaigh Comórtas an Earraigh  agus 

dearbhán €50 do shiopa Eason?  Rang a 5, Scoil Eoin Pól II, Inis Mór,  

Oileáin Árann – sheol Cian Bairéad isteach an iontráil. Comhghairdeas 

libh! Seolfaidh Eureka an dearbhán chugaibh.

Lá Uisce Domhanda

Colúir agus cóid

Uibheacha Fabergé

Comórtas an Earraigh
Roimh an Nollaig, tháinig úinéir tí ar 
cholúr (pigeon) marbh ina shimléar. 
Bhí an colúr sa simléar le 70 bliain 
anuas! Bhí cód ceangailte lena 

fi os cá bhfuil na leabhair 
chóid agus na heochracha 

D’úsáid airm colúir go minic 
chun teachtaireachtaí a sheoladh.  
Sa Dara Cogadh Domhanda, d’iompair 
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