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ACHOIMRE

• An Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta (SAN)
• Cineálacha data a thig libh a roinnt linn
• An bailiúchán go dtí seo
• Dúshláin a thigeanns aníos in amannaí
• Tábhacht a bhaineanns leis an Treoir maidir le Sonraí Foscailtí 

(Open Data Directive)



Data ó eagraíochta poiblí

(Leagan Gaeilge chomh maith le leagan Béarla ar fáil)



Comhairlí 
Condaetha 

agus Cathracha

Ranna Stáit

Ollscoileannaí





✔Ar fáil do dhaoine a oibríonns in eagraíochta poiblí amháin

✔Sriantaí ar an data

       Data           Seoladh chuig an gCE (ELRC-Share)

✔Rogha data eagraíochtaí eile a íoslódáil

An Tairseach 
Oifigiúil um 

Shonraí Eorpacha



Aistritheoir
Eagraíocht



✔Ar fáil do dhaoine a oibríonns in eagraíochta poiblí amháin

✔Sriantaí ar an data

       Data           Seoladh chuig an gCE (ELRC-Share)

✔Rogha data eagraíochtaí eile a íoslódáil

✔Data atá ar fáil go poiblí cheana

An Tairseach 
Oifigiúil um 

Shonraí Eorpacha



100 soicind (1.5 móiméad)



CINEÁLACHA SONRAÍ (DATA) A THIG LIBH A ROINNT LINN

• Preasráitis

• Turascálacha bliantúla

• Doiciméid Bheartais, Téarmaí Seirbhíse, polasaithe agus cur 
chuige Acmhainní Daonna etc. 

• Téacs ó shuíomhanna idirlín 

• Treoirleabhair, bróisiúir, fógráin, foirmeachaí

• Nuachtlitreachaí

• Aon doiciméad eile a bhfuil leagan Gaeilge agus Béarla ar fáil 
de



Filteán lárnach ar 
an bhfreastalaí 

(server) le 
haghaidh cáipéisí 

Gaeilge/Béarla



(.doc, .docx, .odt, .rtf) (.xls, .xlsx)

(.pdf)

(.txt, .xml,. tbx)

(.tmx, .sdltm)





(.doc, .docx, .odt, .rtf) (.xls, .xlsx)

(.pdf)

(.txt, .xml,. tbx)

(.tmx, .sdltm)

(.zip)



Gaeilge
25,000 
péire 

abairtí

Spáinnis
780,565 péire abairtí

AN BAILIÚCHÁN GO DTÍ SEO



DÚSHLÁIN

Easpa tuisceana maidir le tábhacht agus luach an data > 
easpa plean le haghaidh data a shocrú

Easpa tuisceana maidir le comhaid TMX (comhaid cuimhne 
aistriúcháin)

Athruithe sa bhfoireann

Moill cead a fháil data a roinnt linn

Moill próisis inmheánacha a athrú
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Tuiscint níos fearr maidir leis an tábhacht a bhaineanns le data

Cead data a roinnt tugthaí cheana

Níos lú moilleannaí

Iniúchtaí data (data audits)

TÁBHACHT A BHAINEANNS LEIS AN TREOIR MAIDIR LE SONRAÍ 
FOSCAILTÍ



GO RAIBH MAITH AGAIBH

Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta (SAN): https://elri.dcu.ie/ 
Twitter: @SAN_Eireann 

YouTube: Cuardaigh Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta na hÉireann
Rphost: foireannSAN@dcu.ie

https://elri.dcu.ie/

