
 
Mórshonraí: sainmhíniú, buntáistí, dúshláin
(grafaic faisnéise)
 
Cad atá i gceist le mórshonraí? Cad iad na buntáistí agus na dúshláin a bhaineann leo do
dhaoine, do ghnólachtaí agus don chomhshaol?
 
Tá méadú ag teacht ar úsáid na ngléasanna leictreonacha, agus tá próisis tháirgeachta níos
digitithe ná riamh. Dá bharr seo, táirgtear méid ollmhór sonraí digiteacha sa gheilleagar ar
bhonn laethúil, agus trí ghníomhaíochtaí pearsanta agus sóisialta idir daoine. Tá an Coimisiún
ag súil leis go dtiocfaidh fás 530% ar mhéid iomlán na sonraí ar domhan faoi 2025 i gcomparáid
le leibhéil 2018. 
 
Tá sonraí lárnach i gclaochlú digiteach an Aontais. Braitheann intleacht shaorga – ceann de
thosaíochtaí an Aontais – ar shonraí, agus tá sé fíorthábhachtach go mbainisteofar iad mar is
ceart san Eoraip ar mhaithe le forbairt na réimse seo.
 
Tá sonraí mar bhunchloch chomh maith de na seirbhísí digiteacha atá lárnach i saol agus i
ngeilleagar an lae inniu. Ghlac feisirí a seasamh an 25 Márta 2021 maidir le straitéis le
haghaidh sonraí a rachaidh chun tairbhe do dhaoine agus do ghnólachtaí – agus a éascóidh an
téarnamh agus an t-aistriú glas chomh maith.
 
Tuilleadh maidir le hintleacht shaorga agus seasamh na bhfeisirí.
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/headlines/priorities/an-margadh-aonair-digiteach/20201008STO88810/rialacha-nua-ae-chun-an-geilleagar-ardan-a-rialu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0098_GA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0098_GA.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/headlines/priorities/intleacht-shaorga-san-aontas-eorpach/20201015STO89417/rialacha-intleachta-saorga-seasamh-na-parlaiminte


Cad é atá i gceist le mórshonraí? 
 

Amharc ar an ghrafaic faisnéise
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An méid atá i gceist le mórshonraí ná tacair sonraí atá chomh mór agus coimpléascach sin go
bhfuil gá le teicneolaíochtaí nua, amhail intleacht shaorga, chun iad a phróiseáil. Tagann na
sonraí ó líon mór foinsí éagsúla. Bailítear na sonraí seo go han-tapa, ar bhonn fíor-ama
beagnach, agus déantar anailís orthu d’fhonn léargais nua a fháil.
 

Na deiseanna a bhaineann le mórshonraí 
 
Tá deiseanna suntasacha ag baint le mórshonraí i réimsí éagsúla.
 
Tionsclaíocht 
Tugann mórshonraí deiseanna nuálaíochta do ghnólachtaí, atá in ann anailís níos cruinne a
dhéanamh ar riachtanais thomhaltóirí nó táirgí úrnua a chur ar fáil dá mbarr. D’fhéadfaí glúin
nuálaíochta a spreagadh in AE trí shonraí tionsclaíocha a shaothrú ar bhealach níos éifeachtaí.
D’fhéadfaí cur le táirgiúlacht agus costais a laghdú le sonraí, mar shampla trí dhíolacháin a
thuar nó le hobair cothabhála sna monarchana cliste.
 
Comhshaol 
Trí shonraí satailíte a úsáid, d’fhéadfaí feabhas a chur ar thaighde, astaíochtaí gás ceaptha
teasa a laghdú agus dul i ngleic le tubaistí nádúrtha. D’fhéadfaí astaíochtaí agus dramhaíl a
laghdú tríd an phróiseas táirgeachta a dhéanamh níos éifeachtúla. 
 
Cúram sláinte 
Anailís ar thacair sonraí ó thrialacha cliniciúla, mar shampla: le taifid leighis anaithnidithe, nó
sonraí a chuireann na hothair féin isteach trí aipeanna, is féidir diagnóisic agus cóireálacha
leighis a fheabhsú agus costais a laghdú.
 
Talmhaíocht 
Is féidir le feirmeoirí sonraí ó shatailítí nó ó bhraiteoirí a úsáid chun acmhainní, amhail uisce nó
solas na gréine, a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla agus chun barra a chur in oiriúint do
chúinsí agus iad ag athrú.

Cá háit as a dtagann mórshonraí?

Táirgeann daoine mórshonraí go minic: trí aipeanna, ar líne, ar na meáin
shóisialta agus trí idirbhearta tráchtála, taifid r-sheirbhísí rialtais

•

Táirgeann meaisíní iad chomh maith, agus bailítear iad trí bhraiteoirí i
ngléasanna a bhfuil baint acu le hIdirlíon na Rudaí Nithiúla, amhail carranna
cliste, monarchana, satailítí GPS agus satailítí a bhailíonn sonraí aimsire srl.

•

Alt

GA Ardstiúrthóireacht na Cumarsáide
Parlaimint na hEorpa - Urlabhraí: Jaume Duch Guillot
Teagmháil: webmaster@europarl.eu

3 I 5

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/artificial-intelligence-in-the-eu/20200827STO85804/what-is-artificial-intelligence-and-how-is-it-used
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/headlines/priorities/athru-aeraide/20180703STO07129/bearta-ae-chun-tionchar-athru-na-haeraide-a-mhaolu
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/headlines/priorities/athru-aeraide/20180703STO07129/bearta-ae-chun-tionchar-athru-na-haeraide-a-mhaolu


Earnáil phoiblí 
Is féidir éifeachtúlacht agus éifeachtacht na seirbhísí poiblí a fheabhsú trí anailísíocht sonraí,
chun seirbhísí a chur in oiriúint do dhaoine agus trédhearcacht a mhéadú.
 
Iompar 
Is féidir mórshonraí a bhailiú ón chóras suite domhanda agus ó na meáin shóisialta chun
tranglaim thráchta a mhaolú. Is féidir am agus breosla a shábháil – agus astaíochtaí CO2 a
laghdú chomh maith – trí shruthanna tráchta a rialú ar bhealach níos éifeachtaí.
 

Na dúshláin a bhaineann le mórshonraí  

Amharc ar an ghrafaic faisnéise
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Deiseanna caillte  
 
Mura dtapaíonn an tAontas an deis chun mórshonraí a shaothrú, d’fhéadfaí baint de chláir
shuaitheanta AE, amhail an Comhaontú Glas don Eoraip – rud a bheadh drochiarmhairtí aige
do thomhaltóirí, do ghnólachtaí agus don gheilleagar.
 
Cearta a chosaint 
 
Toisc gur mó eolais atá ag soláthraithe seirbhíse digití ar úsáideoirí ná a mhalairt, d’fhéadfaí
teacht i dtír ar roghanna nó laigí na n-úsáideoirí ar mhaithe le sochar tráchtála nó polaitíochta,
mura rialaítear an neamhchothroime chumhachta idir an dá pháirtí. 
 
Tá imní maidir le hionramháil na n-úsáideoirí trí mhargaíocht spriocdhírithe, agus an baol ann
go dtiocfar i dtír ar roghanna agus laigí na dtomhaltóirí. 
 
Trí mheasúnachtaí uathoibrithe sonraíbhunaithe, d’fhéadfaí daoine nó grúpaí a chatagóiriú,
agus d’fhéadaí iad a fhágáil amach as rudaí amhail deiseanna gairmiúla nó árachas sláinte dá
dheasca. 
 
Tuilleadh eolais
An traein reachtach
An Coimisiún Eorpach
Staidéar: gnéithe nua agus dúshláin maidir le cosaint an tomhaltóra (2020)

Alt

GA Ardstiúrthóireacht na Cumarsáide
Parlaimint na hEorpa - Urlabhraí: Jaume Duch Guillot
Teagmháil: webmaster@europarl.eu

5 I 5

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-european-data-strategy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/what-can-big-data-do-you
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648790/IPOL_STU(2020)648790_EN.pdf

