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Amhrán na Seachtaine
Éistigí le seo! Leagan deas den seanamhrán Gaelach “Thugamar Féin
an Samhradh linn” le The Gloaming
https://www.youtube.com/watch?v=CP0wcwCQbOs
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Cluiche Ceannais Laighin
Tosnaíonn aicsean na gcúigí i
bPáirc an Chrócaigh oíche
Shathairn agus foireann athmhúnlaithe na Gaillimhe ag
tabhairt a n-aghaidhe ar Thánaistí
Laighean 2019, Cill Chainnigh.
Bhí mórán le foghlaim ó
réamhbhabhtaí na craoibhe
iomána go dtí seo ceal cluichí
sraithe againn chun éachaint a
fháil ar na foirne roimh ré.
Ag eascairt as na babhtaí
leathcheannais mar sin, is cinnte
gurb iad John Kiely agus Shane
O’Neill is mó a bheidh sásta roimh
chluichí an deireadh seachtaine.

Bhí Cill Chainnigh do-chloíte sa
chéad 40 nóiméad i gcoinne na
Dubs, ag priocadh bearnaí
suntasacha i gcosaint Bhaile Átha
Cliath chun 16 phointe a fhágaint
idir na foirne.
Anois agus mé tar éis féachaint ar
an gcluiche cúpla babhta ó shin ní
fhéadfainn a rá go bhfuil míniú
agam ar cad a thit amach ina
dhiaidh.

Leid a thugann le fios dúinn go
bhfuil a sprioc aimsithe acu le
réaltaí uaillmhianacha óga
neadaithe isteach leis na
seanfhondúirí ar an bhfoireann.

Beidh cinneadh le déanamh ag
Brian Cody mar sin, conas is fearr
dul i ngleic le bagairt na
Gaillimhe chun tosaigh. Pé
prognóis a thug sé féin, ní féidir
N'fheadar an bhfuil tuiscint ag an neamhaird a thabhairt ar na
Uasal Cody go fóill fiú ach
deacrachtaí cosanta a tháinig
shamhlóinn go mbeadh faobhar ar chun solais le tonnbhriseadh
a theanga i bPáirc Uí Nualláin le
Bhaile Átha Cliath.
seachtain anuas de bharr an
D'fhéadfá a bheith deimhin de go
chliste thubaistigh.
gcuirfear tosaithe Chill Chainnigh
Níor chuir bainisteoir iomráiteach siar sa phaiste láir agus níos faide
Loch Garman fiacail ann ach
ón mbaile ar thóir na seilbhe ach
oiread nuair a fiafraíodh dó cad
an leor san chun an lámh in
ba chúis lena ndrochthaispeántas uachtar a fháil ar fhir an Iarthair?
féin.
Teipeann ar fhoirne uaireanta de
Thagair sé don easpa spride,
bharr brú nimhneach óna gcéile
easpa ocrais a ghoill go mór air
comhraic. Bhí tosaithe oilte ag
agus ba dheacair easaontú leis.
Gaillimh ar chaon leibhéal i
Deineadh slad ceart orthu ó
gcónaí ach chonaiceamar a
cheann ceann na páirce ach ná
ndúthracht chun cosaint chomh
tógaimis ó thaispeántas na
maith an lá deireanach.
Gaillimhe. 1:27 curtha ar chlár na
Táid fós dainséarach os comhair
scór acu gan ainm Canning i
an chúil ach ba mhinic a chúlaigh
measc na naoscairí ar an oíche.
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Canning, Mannion nó Conor
Whelan fiú siar go doimhin sna
trinsí d’fhonn an tseilbh a
thabhairt leo.
Cruthaíonn an ghluaiseacht sin
fuílleach spáis don líne lán-tosach
agus má éiríonn leo an soláthar
seilbhe a fháil ar an Satharn is leo
siúd a bheidh Corn Bob O'Keefe ag
filleadh ó Pháirc an Chrócaigh.

Cluiche Ceannais na Mumhan
Tháinig an diabhal víris seo salach
ar na foirne idirchontae ar fad i
mbliana ach bhíos den tuairim ón
dtús gur níos laige a bheadh na
Déise de bharr an bhrisidh ná
scata foirne eile ar an mbonn
nach raibh an t-am ag Liam Cahill
a rian féin a fhágaint ar an
bhfoireann.
B'iontas dom mar sin stíl agus cur
chuige an Tiobradaigh a fheiscint
le snas air i bPáirc Uí Chaoimh
coicís ó shin.
Ní raibh ach trí phointe eatarthu
ag an deireadh ach bhí bearna
Ar lean ar leathanach 4

Ar lean ó leathanach 4
níos leithne ann ná mar a thug
clár na scór le fios dúinn.
Ní nach ionadh go raibh lasadh i
súile Derek McGrath ar an Sunday
Game an oíche sin agus é ag
eachtraí scéal an chluiche. Mar a
bhí ó réimeas McGrath féin,
bhíodar an-chompordach i mbun
cosanta siar agus Tadhg de Búrca
ag glanadh an mhapa os comhair
líne lán-tosach Chorcaí.

Is sa phaiste ceannann céanna atá
Luimneach láidir agus is ann a
bhuafar agus a chaillfear cath na
Muimhneach tráthnóna Dé
Domhnaigh.
Má chuimhníonn Luimneach siar
ar chailliúint na bliana seo caite i
gcoinne Chill Chainnigh, bheadh
siad díomách gur thréigeadar a
bplean cabanta nuair a tháinig an
crú ar an tairne.

phointe nóiméat níos déanaí ach
chonaiceamar cad chuige an
chaint ar fad faoi fhoireann seo
Luimnigh as san go ceann scríbe.
Chríochnaíodar an cluiche naoi
bpointe chun na maitheasa agus
ráiteas déanta go pras arís eile.

Braithfidh ana-chuid ar mháistrí
lár na páirce sa dá champa, ach
fiú má fhaigheann Port Láirge an
lámh in uachtar ansin, measaim
go bhfuil foireann John Kiely róBhíodar chun cinn go maith ó thús
fhada ar an mbóthar chun go
an chluiche sa bhabhta
Amhail Luimneach bhí leithéidí
gcuirfear stop lena ruathar ar an
leathcheannais ach bheadh gach
Calum Lyons, Austin Gleeson agus
Domhnach.
leithscéal acu dá n-imeoidís ar
Jamie Barron an-láidir sa trian
strae arís tar éis do John McGrath Muna dtagann feabhas suntasach
láir ag iompú na seilbhe tríd go
brabhasach a bhaint as an líontán ar fhoirne an Oirdheiscirt, is ag
foighneach agus an luas sna chosa
le cúig nóiméat déag fós fágtha
gabháilt na Sionnaine siar a
acu chun scóranna a fháil suas an
ar an gclog.
bheidh creacha na gCúigí an
gort.
deireadh seachtaine seo.
Bhí an bhearna laghdaithe go cúig
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Tháinig an téarma “Intleacht
Shaorga” chun cinn i 1950
nuair a d’fhoilsigh
matamaiticeoir darb ainm
Alan Turing é i bpáipéar.

Chruthaigh Turing scrúdú chun
cinneadh a dhéanamh an raibh
intleacht ag ríomhairí?
Sa scrúdú seo, cuireann
breitheamh daonna ceisteanna
ar ríomhaire. Cuirtear na
ceisteanna ar dhuine nach
bhfeictear agus ar ríomhaire
ag an am céanna.
Freagraíonn an dá pháirtí na
ceisteanna sin agus tá sé mar
aidhm an bhreithimh
idirdhealú a dhéanamh idir na
freagraí a thagann ón
ríomhaire agus na cinn a
thágann ón duine.
Munar féidir leis an
mbreitheamh an t-idirdhealú a
dhéanamh, tá intleacht ag an
ríomhaire. Go dtí seo, níor
éirigh le ríomhaire ar bith sa
scrúdú Turing.

Tá na féidearthaí gan teorainn maidir le clisteacht ríomhairí, ach ar
chóir teorainn a bheith ann? Creidmheas: SurveyCTO

Le breis agus 60 bliain, tá
eolaithe ag iarraidh ríomhaire
a dhearadh le hintleacht
shaorga atá cóngarach go leor
don intleacht dhaonna ach go
dtí seo, tháinig teip ar chuile
ceann.

ábhar a cheapann siad gur
chóir dul isteach sa bhosca.
Baintear úsáid as intleacht
shaorga sa saol gnó agus
airgeadais chomh maith.
Tá na billúin sna margaí stoc
agus téann luach na stoc suas
agus síos chuile lá.

An fáth is mó le seo ná, go
bhfuil an oiread sin cinntí agus
Baintear úsáid as ríomhairí
tascanna bainteach le
cumhachtacha chun anailís a
hintleacht.
dhéanamh ar seo go
Cén úsáid a bhaintear as
bhfoghlaimeoidh an ríomhaire
Intleacht Shaorga?
Intleacht vs.
cathain a tharlóidh sé arís.
Tá
go
leor
bealaí
go
mbaintear
Intleacht Shaorga
An intleacht shaorga is mó atá
úsáid as ríomhairí le
i mbéal an phobail anois ná an
Is ionann intleacht agus
hintleacht shaorga i ngach gné gluaisteán uathrialaitheach a
cumas foghlama nó cumas dul den saol.
bheidh linn roimh i bhfad.
i ngleic le suíomhanna nua.
Baineann
an
eagraíocht
Nuair a thagann ríomhaire ar
Is féidir leis na carranna seo
dhéantúsaíochta Fanuc úsáid tiomáint as a stuaim féin ag
réiteach ar fhadhb éigin, nó
as róbat a roinneann eolas
nuair a úsáideann sé
baint úsáide as braiteoirí chun
teangacha, léirítear go bhfuil lena chéile agus iad ag
carranna eile agus an aeráid
foghlaim conas páirteanna a
intleacht ag an ríomhaire.
thart timpeall a láimhseáil. Sa
chur i mboscaí speisialta.
todhchaí, beidh na braiteoirí
Ní hionann intleacht dhaonna
Glacann gach róbait griangraif agus na bogearraí sna
agus intleacht ríomhaire
den bhosca, déanann siad
carranna seo measctha le
áfach. Tugtar intleacht
anailís ar na grianghraif i gcóir chéile chun intleacht shaorga
shaorga ar intleacht an
leideanna agus ansin
a chruthú.
ríomhaire.
roghnaíonn na róbait an t9

