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Tionscadal taighde is ea ABAIR atá lonnaithe i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath. Sé an aidhm atá leis ná áiseanna teicneolaíochta urlabhra agus áiseanna 
eile teangeolaíochta a chur ar fáil don Ghaeilge. Sé an cloch is  mó ar a phaidrín 
ná sintéiseoir téacs-go-hurlabhra a chruthú don Ghaeilge agus é a bheith ar fáil 
saor in aisce don phobal ar www.abair.ie. Léann an córas seo aon téacs amach i 
nGaeilge nádúrtha líofa le canúint Uladh nó canúint Chonnacht. Tá an tríú 
mórchanúint, canúint na Mumhan, ar na bacáin. Tá fáil ar ghuthanna 
sintéiseacha sa dá chanúint ar an suíomh chomh maith le háiseanna eile 
teangeolaíochta don Ghaeilge.

Is den riachtanas é teicneolaíocht na hurlabhra agus áiseanna eile 
teangeolaíochta a bheith ar fáil chun gur féidir leis an nGaeilge a bheith mar 
chuid dʼfhorbairtí na teicneolaíochta digiteacha san am atá romhainn.  Tá 
tábhacht ar leith ag baint leis an teicneolaíocht nua seo do theangacha 
neamhfhorleathana agus do theangacha atá i mbaol faoi mar atá an Ghaeilge, 
chun gur féidir iad a chur os comhair an tsaoil chomh maith len iad a dhéanamh 
tarraingteach don aos óg. Tá ABAIR ag cur go mór le réimse nua áiseanna 
oideachasúla. Is féidir leis na háiseanna seo a bheith tarraingteach don 
fhoghlaimeoir agus beidh áiseanna bunaithe ar chóras sintéise na Gaeilge ina 
gcabhair i bhforbairt scileanna litearthachta.  Is áis fíorthábhachtach í  an tsintéis 
dóibh siúd atá bhfuil míchumas radhairc nó urlabhra orthu, ní hamháin don 
oideachas ach i gcomhair caidreamh sóisialta chomh maith le cearta teanga agus 
cearta oidhreachta. 

Is  cuid é ABAIR de thraidisiún maorga Choláiste na Tríonóide a bhfuil sé mar 
sprioc aige an Ghaeilge a chaomhnú agus a chur chun cinn in iomlán a 
coimpléisc.

Is  fuinneog é an suíomh www.abair.ie ar thaighde an tionscadail, atá ar bun ó 
2004 sa Saotharlann Foghraíochta & Urlabhra, Scoil na nEolaíochtaí 

Teangeolaíochta, Urlabhra agus 
Cumarsáide,  Coláiste na Tríonóide. Cé 
gurb iad na forbairtí  teicniúla is 
feiceálaí ar an suíomh, ní fhéadfaidís 
seo a bheith ann gan an buntaighde 

atá laistiar díobh. Tá iliomad scileanna ag 
foireann na Saotharlainne,  ina measc teangeolaithe,  innealtóirí  agus 
ríomheolaithe.

Suas go dtí  seo, tá maoiniú faighte ag ABAIR ón AE (Clár INTERREG), ó Fhoras 
na Gaeilge agus ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. 
Tá ré nua maoinithe anois ag ABAIR a bhuíochas sin don Roinn Ealaíon, 
Oidhreachta agus Gaeltachta. Tabharfaidh 
sé seo deis do ABAIR leanúint leis an 
taighde agus treiseoidh sé leis an staid 
rathúil atá ag ABAIR agus é in ann leas a 
bhaint as comhoibriú le tionscadail eile sa 
Saotharlann,  cosúil le tionscadail CNGL 
agus FastNet (maoinithe ag SFI), chomh 
maith le tionscadail ó Rannóga eile i 
gColáiste na Tríonóide agus i gcoláistí eile ar fud an domhain mhóir.  Ní neart go 
cur le chéile!

Ba é an plean fadtéarmach a bhí ag ABAIR ó thús ré ná guthanna sintéiseacha a 
chruthú do na canúintí 
éagsúla, fochanúint í 
agus canúintí atá ag 
imeacht as an saol ina 
measc.  Tá fochanúintí 
na Gaeilge i mbaol a 
mbeatha, le cuid acu 
imithe mar chaint bheo 

cheana féin. Is féidir le ABAIR a bheith ina chabhair chun an traidisiún saibhir 
ilghnéitheach a sheoladh go dtí an chéad ghlúin eile trí ghuthanna sintéiseacha a 
chruthú as na fochanúintí seo.
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Cé dó ABAIR?

Go dtí seo, tá cuairt tugtha ag suas le 40,000 duine in aghaidh na bliana ós na 
ceithre hairde den domhan ar shuíomh ABAIR le glór sintéiseach Dhún na nGall 
a úsáid.  Táimid 
ag súil le méadú 
ar na figiúirí seo 
le lainseáil ghlór 
C h o n a m a r a . 
Tháinig breis is 
l e a t h d e n a 
c u a i r t e o i r í  ó 
M h e i r c e á 
Thuaidh,  go leor eile ó Éirinn agus ó áiteanna chomh fada ó bhaile leis An 
tSeapáin agus An Bhrasaíl.  Tá múinteoirí agus foghlaimeoirí na Gaeilge ina 
measc siúd a úsáideann an suíomh go rialta don seomra ranga nó don bhaile. 
Úsáideann daoine le míchumas radhairc na guthanna ar abair.ie mar an t-aon slí 
amháin chun teacht ar théacsanna leictreonacha trí Ghaeilge. Úsáideann daoine 
eile atá ar bheagán Gaeilge é mar bhunchloch don fhoghraíocht.

ABAIR.ie mar Ionad Fíorúil Acmhainní

Slí phoiblí le féachaint ar shaothar ABAIR é an suíomh Gréasáin. Cuireann sé fáil 
ar na guthanna agus ar áiseanna teangeolaíochta agus amach anseo beidh sé 
mar lárionad dʼacmhainní ilchineálacha do ghrúpaí éagsúla úsáideoirí.  Tá 

éileamh ar a leithéid 
cruthaithe i measc grúpaí 
éagsúla cheana féin agus 
tá tús curtha le bogearraí 
a fhorbairt i gcomhchéim 
leis an mbuntaighde. (Tá 
cur síos ar chuid acu seo 
sna chéad leathanaigh 
eile.) Táimid ag súil go 
mbeidh aba i r. ie mar 

Ionad Fíorúil Acmhainní a chuirfidh réimse leathan guthanna Gaeilge ar fáil 
(canúintí éagsúla; guthanna fireannaigh, baineannaigh agus guthanna páistí) 
maraon le clár leathan acmhainní bunaithe ar ghuthanna sintéiseacha.

“Tugann www.ABAIR.ie an Ghaeilge isteach i 
gcroílár teicneolaíocht na linne seo.  Cruthaíonn sé 
féidearthachtaí réabhlóideacha i dtaca le teagasc 
agus le forleathnú na Gaeilge ar fud na cruinne.”
– An tAire Stáit Donnchadha Mac Fhionnlaoich, T.D.

“Tá sé mar chuspóir againn áiseanna 
teangeolaíochta & teicneolaíochta a chur ar 
fáil do phobal na Gaeilge. Tá géarghá leis 
an teicneolaíocht seo do dhaoine atá faoi 
mhíchumas & do theagasc agus 
dʼfhoghlaim na Gaeilge.”
– An tOllamh Ailbhe Ní Chasaide

76

Oideachas Rochtain Oidhreacht
Chultúrtha

Taighde
Teang-

eolaíochta

Togha
Apps

Buntaighde sa Teangeolaíocht
&

i dTeicneolaíocht na hUrlabhra

Acmhainn Phoiblí  ar Líne

http://www.abair.ie/
http://www.abair.ie/


Tá múinteoirí,  tuismitheoirí agus foghlaimeoirí teanga ar fud an domhain ag úsáid 
na guthanna chun cuid de na fadhbanna a bhaineann le téacsanna nach bhfuil ar 
fáil ach i bhfoirm scríofa a shárú, chomh maith le leathnú a dhéanamh ar a dtaithí 
ar an dteanga scríofa. Tá tábhacht  ar leith ag ABAIR dóibh siúd nach bhfuil fáil 
acu ar chainteoirí  dúchasacha Gaeilge. Is féidir le húsáideoirí aon téacs Gaeilge 
ó nuachtáin ar líne go hobair bhaile leanaí a chur tríd an sintéiseoir agus 
éisteacht leis i bpé canúint is maith leo.

Faoi láthair is féidir an suíomh a úsáid mar thacaíocht dʼfhuaimniú focal don 
léitheoireacht agus do scileanna tuisceana agus scríbhneoireachta. Amach 
anseo,  tá sé i gceist go gcuirfidh ABAIR bogearraí le chéile a dhíreoidh ar 
scileanna faoi leith agus ar spriocanna ar leith foghlamtha.
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CabairE – Áis Litearthachta
Is  áis litearthachta é CabairE atá á forbairt dóibh siúd atá ag foghlaim na 
léitheoireachta agus do dhaoine a bhfuil fadhbanna litearthachta acu. Déanann 
CabairE aibhsiú ar fhocail nó ar fhrásaí de réir mar atá siad á léamh amach. Is 
féidir le húsáideoirí luas na cainte a smachtú, is féidir leo focail aonair nó frásaí a 
athchloisteáil agus an téacs a mhéadú de réir mar is gá.

Cluichí Teanga Idirghníomhacha
Úsáideann cluichí teanga idirghníomhacha guthanna sintéiseacha ABAIR chun 
féidearthachtaí nua do mhúineadh agus d’fhoghlaim na teanga a chruthú. Tá sé 
seo á dhéanamh i dteannta le grúpaí eile taighde i gColáiste na Tríonóide. Is ag 
leibhéal taighde agus cruthúnais coincheapa atá na cluichí sin faoi láthair.

Cluiche idirghníomhach bunaithe ar chomhrá is ea Digichaint ina mbíonn 
ar fhoghlaimeoirí a scileanna teanga a úsáid chun an duais a bhaint 
amach.

Tá Digichaint bunaithe ar an “Language Trap”, cluiche a dʼfhorbair an Knowledge & 
Data Engineering Group i gColáiste na Tríonóide.

Teacht le chéile fíorúil sa Chearnóg Thosaigh i gColáiste na Tríonóide, 
áit gur féidir leis an úsáideoir siúl timpeall agus éisteacht le comhráite as 
Gaeilge.

Sa radharc fíorúil seo úsáideann na carachtair guthanna sintéiseacha ABAIR 
agus cuireann siad ar fáil fráma a cheadaíonn do mhúinteoirí ábhar cainte ar 
leith a chur faoi bhráid fhoghlaimeoirí. Cruthaíodh an radharc mar chuid den 
Tionscadal Metropolis, ag an Graphics, Vision and Visualisation Group, TCD.

Áiseanna Oideachasúla



Tá guthanna sintéiseacha ríthábhachtach do chuimsiú sóisialta daoine atá faoi 
mhíchumas radhairc i dtéarmaí na Gaeilge go ginearálta agus i dtéarmaí na 
Gaeilge sa chóras oideachais. Suas go dtí seo, ní raibh teacht ag líonra mór 
foghlaimeoirí faoi mhíchumas radhairc ach ar théacsanna Gaeilge á léamh ag 
córas fuaimnithe an Bhéarla.  Dʼfhág an bac seo,  nach bhfuil inghlactha, gurb 
éigean do chuid mhór acu tabhairt  suas ar na ranganna Gaeilge ar scoil toisc 
nach raibh acmhainní  cuí  ar fáil dóibh. Bhí sé geall a bheith dodhéanta dóibh 
freastal ar Ghaelscoileanna.

Léitheoirí Scáileáin 
Ceadaíonn an sain-áis seo do dhaoine faoi mhíchumas radhairc aon téacs ar 
scáileáin a gcuid ríomhairí a chloisteáil á léamh amach, rud a ligeann dóibh 
seoladh go héasca trí roghanna an ríomhaire.  Tá a leithéid seo á fhorbairt againn 
don Ghaeilge.

An Chéad Leabhar DAISY don Ghaeilge
Seo leagan ilmheánach réamhullmhaithe do leabhar, a chuireann ar chumas an 
léitheora dul tríd an téacs agus éisteacht le haon chuid ar leith de, le linn an téacs 
a bheith aibhsithe. Is féidir an téacs a mhéadú dóibh siúd ar bheagán radhairc. 
Tá an chéad leabhar DAISY  as Gaeilge cruthaithe againn i gcomhpháirt leis an 
National Braille Production Centre, ag ChildVision.
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CabairE
Tógann leabhair DAISY  cuid mhór ama agus airgid le n-ullmhú agus tá siad 
idéalach do leabhair ar leith, ar nós téacsleabhair. Beidh CabairE in ann cuid 
mhaith dʼfheidhmeanna na leabhair DAISY a chur ar fáil, agus úsáidfear é chun 
téacsanna nach raibh réamhullmhaithe a léamh amach. Beidh CabairE ina 
chabhair mhór do gach saghas úsáideora agus beidh tábhacht  ar leith ag baint 
leis dóibh siúd a bhfuil máchail radhairc orthu. (Féach leathanach 8).

Gléasanna Cumarsáide
Tá gléasanna ann a cheadaíonn do dhaoine nach bhfuil in ann caint  cumarsáid a 
dhéanamh le guthanna sintéiseacha. Níl a leithéid ar fáil don Ghaeilge fós rud a 
chiallaíonn go bhfuil bac ar dhaoine áirithe an Ghaeilge a úsáid mar theanga 
cumarsáide.

An chéad leabhar DAISY don Ghaeilge.

Rochtain do Dhaoine faoi Mhíchumas



Is  féidir feidhmchláir tráchtála a ghiniúint ó bhuntaighde agus ó ghuthanna 
ABAIR. Tá a leithéid seo in úsáid cheana féin in app do ghuthán cliste ar a 
dtugtar Get the Focal. Foclóir Gaeilge–Béarla é seo a úsáideann guthanna 
ABAIR chun an leagan Gaeilge den fhocal a léamh amach. Is  féidir go leor 
apps eile den tsaghas seo a shamhlú do na blianta atá romhainn.

Ní fhéadfaí aon cheann de na bogearraí thuas a fhorbairt gan mórán 
buntaighde a nascann saineolas teangeolaíochta agus teicneolaíochta. 
Mar chuid den phróiseas seo, tá corpais mhóra teanga á mbailiú againn 
agus tá léargas nua á fhorbairt ar bhunstruchtúr teangeolaíochta na 
Gaeilge astu seo.  Cuirfidh ár modh anailíse ar na corpais ar ár gcumas 
léiriú a dhéanamh 
ar na difríochtaí 
idir canúintí ar shlí 
nach ndearnadh 
go dtí  seo. Tá síor 
chomhoibriú idir 
A B A I R a g u s 
t ionscadai l e i le 
taighde teangeolaíochta sa tSaotharlann Foghraíochta & Urlabhra,  go 
háirithe taighde ar Phrosóid na gCanúintí éagsúla (maoiniú ón 
IRCHSS). Tugann an taighde ar Phrosóid na gCanúintí buntáistí do 
mhúinteoirí agus dʼfhoghlaimeoirí na Gaeilge. Is  trí  shuíomh 
www.abair.ie a chuirfear torthaí na taighde faoi bhráid an phobail.
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Feidhmchláir & Tuil leadh Buntaighde

Foclóir Gaeilge–Béarla is ea an feidhmchlár Get The Focal atá in ann 
focail as Gaeilge a ghlaoch amach. Is glór de chuid abair.ie atá taobh 
thiar den tsaintréith seo.
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ABAIR a fhorbairt mar Ionad Fíorúil Acmhainní dóibh siúd gur spéis leo 
an Ghaeilge, foghlaimeoirí, oideachasóirí, agus daoine atá faoi 
mhíchumas radhairc nó urlabhra ina measc. 

Chuige seo ár bhfís! 
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Ár bhFís Foireann ABAIR.ie 

An tOllamh Christer Gobl
Innealtóir urlabhra é Christer, agus is as an tSualainn ó dhúchas é. Tá 
cúlra forleathan taighde aige sa ghlór daonna agus sa ghlór 
sintéiseach. Tá sé ag stiúrú réimsí innealtóireachta na ríomhchainte, a 
bhaineann le leasú na nglórtha sintéiseacha.

An tOllamh John Harris
Is sícitheageolaí é John le cúlra taighde ar dhátheangachas, ar 
shealbhú an dara teanga agus ar theagasc na Gaeilge ar scoil. Is cás 
leis mionteangacha idir chaomhnú agus athbheochain agus tacaíonn sé 
le réimse oideachais an tionscadail.

An tOllamh Cúnta Elaine Uí Dhonnchadha
Is ríomhtheangeolaí í Elaine a oibríonn le huirlisí anailísithe is ginte 
moirfeolaíochta don Ghaeilge. Tá tábhacht leis na huirlisí seo chun gur 
féidir abairtí Gaeilge a phársáil. Tá Elaine ag obair ar bhailiúchan 
chorpais labhartha don Ghaeilge.

An tOllamh Ailbhe Ní Chasaide
Tógadh Ailbhe ar an Luinnigh i nGaoth Dobhair, i nGaeltacht Thír 
Chonaill. Mar Phríomhstiúrthóir an tionscadail, tá baint ag Ailbhe le 
gach uile ghné den obair atá idir lámha. Is saineolaí san fhoghraíocht í 
agus tá cúlra taighde aici i gcóras fuaime agus tuinniochta na Gaeilge.

Harald Berthelsen
Is ríomhtheangeolaí agus Gaeilgeoir as an tSualainn é Harald. Tá sé ar 
fhoireann abair.ie ó thus na hoibre. Tá sé freagrach as an ríomhchlárú a 
bhaineann le tógáil is le feabhsú na nglórtha Gaeilge, agus le gnéithe 
teangeolaíocha an tionscadail.

Neasa Ní Chiaráin
Bhain Neasa céim B.Sc. sa Ríomhtheangeolaíocht amach i DCU, agus 
ansin, céim M.Sc. san Eolaíocht Chognaíoch i UCD. Tá a cuid taighde 
dírithe ar Fhoghlaim Ríomhchuidithe Teangacha (CALL), go háirithe ar 
úsáid ghuthanna sintéiseacha do theagasc is d'fhoghlaim na Gaeilge.

Christoph Wendler
Is teangeolaí agus cainteoir líofa Gaeilge as Munich é Christoph. Sula 
ndeachaigh sé ar fhoireann abair.ie, bhí sé ag obair ar an “bhFoclóir 
Nua Béarla–Gaeilge”. Baineann a chuid taighde le bealaí chun leas a 
bhaint as teoiricí teageolaíocha do phróiseáil teanga dhigiteach.

Stúirthóirí Cúnta



An Sintéiseoir Gaeilge


