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BSc (Anrh) Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol 
(Prentisiaeth Radd) 
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Tudalen 17 TMXY350: Dysgu seiliedig ar waith uwch 
Tudalen 19 TTXY284: Technolegau gwe 
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Trosolwg o'r Cymhwyster 

BSc (Anrh) Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol (Prentisiaeth Radd) 
 

Cod y cwrs  R40       
Credydau  360       
Math o gwrs:  Gradd       
Pa mor hir y bydd yn 
ei gymryd?  

Rhan 
Amser:  

amherthnasol  Llawn 
Amser:  

4-4.5 o flynyddoedd  

Gofynion mynediad:  Byddai       
      

1. Crynodeb  
Mae'r BSc (Anrhydedd) mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn rhoi'r cyfle i chi gyfuno gradd brifysgol â 
dysgu ar sail gwaith drwy'r cynllun Prentisiaeth Radd ac mae wedi'i dylunio i gael ei chwblhau cyn pen 4-4.5 o 
flynyddoedd.      Bydd graddio gyda'r radd hon yn golygu eich bod wedi datblygu sgiliau rhifedd, llythrennedd, 
cyfathrebu, gweithio mewn tîm, cyflwyno, gwybyddol, trefnu ac ymarferol sy'n briodol i'r ddisgyblaeth ac wedi'u 
cymhwyso yn eu cyd-destun gwaith. Cewch eich addysgu i ymgysylltu'n broffesiynol â heriau dadansoddi, 
manyleb, dylunio, trefnu neu reoli systemau digidol 

 
2. Manylion y cwrs  

Blwyddyn 1   
TXY122 Datblygu gyrfa a chyflogadwyedd 
TMXY112 Cyflwyniad i gyfrifiadura a TG 2 
TMXY130 Cyflwyniad i dechnolegau cyfrifiadura 
Blwyddyn 2   
TXY227  Newid, strategaeth a phrosiectau yn y gwaith     
TMXY254 Rheoli TG: pam, beth a sut 
MXY250 Rhaglennu Java sy'n canolbwyntio ar wrthrychau 
Blwyddyn 3   
TMXY350 Dysgu seiliedig ar waith uwch 
TTXY284 Technolegau gwe 
TMXY354 Peirianneg meddalwedd 
Blwyddyn 4   
TMXY470 Y prosiect cyfrifiadura a TG 
TMXY356 Dylunio rhyngweithiad a phrofiad defnyddwyr 
TMXY352 Technolegau gwe, symudol a chwmwl 

 
3. Hygyrchedd  
Rydym yn gwneud ein holl gymwysterau mor hygyrch â phosibl ac mae gennym ystod gynhwysfawr o wasanaethau i 
gefnogi ein holl fyfyrwyr. Mae'r BSc (Anrh) mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn defnyddio amrywiaeth o 
ddeunyddiau astudio ac yn cynnwys y gweithgareddau canlynol:   
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• astudio cyfuniad o ddeunydd argraffedig ac ar-lein. Gall adnoddau dysgu ar-lein gynnwys gwefannau, clipiau 
sain/fideo, a gweithgareddau rhyngweithiol megis cwisiau   

• defnyddio mynegiannau mathemategol a gwyddonol, nodiant a thechnegau amrywiol   
• gweithio mewn grŵp â myfyrwyr eraill   
• defnyddio a chynhyrchu diagramau neu sgrinluniau   
• ymgymryd â gwaith ymarferol   
• dod o hyd i ddeunyddiau trydydd parti/allanol ar-lein 
• defnyddio meddalwedd arbenigol. 

 
Os ydych chi'n teimlo bod angen rhagor o gymorth arnoch gydag unrhyw un o'r elfennau uchod, neu am ragor o 
wybodaeth ynghylch yr hyn sydd gennym ar gael, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.  
 
Gofynion cyfrifiadura 
Mae angen dyfais cyfrifiadura gyda phorwr a mynediad at ryngrwyd band llydan ar gyfer y modiwl hwn.  Bydd 
unrhyw borwr modern yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o weithgareddau ar gyfrifiadur. Gall ymarferoldeb fod wedi'i 
gyfyngu ar ddyfeisiau symudol. 
 
Bydd unrhyw feddalwedd ychwanegol yn cael ei darparu neu ar gael yn rhad ac am ddim. Wedi dweud hynny, gall 
rhai gweithgareddau gynnwys mwy o ofynion penodol. Am y rheswm hwn, bydd angen i chi allu mewnosod a 
chynnal meddalwedd ychwanegol ar ddyfais sy'n bodloni'r gofynion isod. 
 
Cyfrifiadur bwrdd gwaith neu liniadur sydd â'r fersiwn diweddaraf o naill ai: 

• Windows 10 neu 11 
• macOS 10.15 neu uwch 

 
Rhaid i sgrin y ddyfais gynnwys eglurdeb o leiafswm o 1024 picsel yn llorweddol a 768 picsel yn fertigol. 
 
Er mwyn cymryd rhan yn ein gofod trafod ar-lein, bydd angen i chi gael microffon a seinyddion/clustffonau. 
 

4. Dosbarthiad gradd  
Enw'r cymhwyster dyfarnadwy:  Baglor Gwyddoniaeth (Anrhydedd) mewn Peirianneg Meddalwedd 

Gymhwysol  
Llythrennau yr awdurdodir i'w defnyddio:  BSc (Anrh) Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol (Agored) 
Cyfle i fynychu seremoni graddio?  Byddai  

  

5. Gofynion mynediad  
Mae hwn yn gymhwyster mynediad agored, ond gan fod angen i gyflogwyr benodi Prentisiaid Gradd i brentisiaeth, 
mae cofrestru'n destun i gyfyngiadau priodol.   
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6. Gyrfaoedd  
Cynllunio datblygiad personol:  
Mae cynllunio datblygiad personol wedi'i fewnosod yn y Brentisiaeth Radd, yn bennaf drwy'r modiwlau seiliedig ar 
waith, ond hefyd yn y modiwlau Lefel 1 eraill.   
 
Byddwch hefyd yn casglu portffolio o dystiolaeth ar-lein i arddangos gallu yn eich sgiliau.   
 

7. Deilliannau dysgu 
Nodau addysgol  
Nod y radd hon yw datblygu'ch dysg a'ch profiad, eich cyfarparu chi â'r wybodaeth, y sgiliau a'r nodweddion 
ymddygiadol sydd eu hangen i fod yn sail i yrfa fel arbenigwr Peirianneg Meddalwedd. Yn ogystal â sefydlu sylfaen 
eang o’r technolegau a thechnegau cyfrifiadura hanfodol a’r materion a wynebir wrth eu defnyddio, bydd hefyd yn: 

• eich galluogi chi i fod ar flaen maes pwnc sy'n newid yn gyflym drwy eich helpu chi i ddatblygu fel dysgwr 
annibynnol; 

• rhoi cyd-destun i'ch dysg o fewn eich gweithle er mwyn eich paratoi chi at eich arbenigedd; 
• mabwysiadu sgiliau perthnasol mewn cyfathrebu, rhifedd, a gweithio ar y cyd; 
• trwytho'r nodweddion a ddaw gyda meddu ar radd mewn unrhyw ddisgyblaeth: gwybodaeth arbenigol, 

hunanhyder deallusol ac annibyniaeth, gallu dadansoddol a'r sgiliau dysgu gydol oes sydd eu hangen i fod ar 
flaen technolegau sy'n newid yn gyflym. 

 
Byddwch yn ennill profiad ymarferol o ddylunio, adeiladu a gwerthuso cydrannau a systemau meddalwedd. 
 
Gwybodaeth a Dealltwriaeth  
Pan ydych wedi cwblhau eich astudiaethau ar gyfer y cymhwyster hwn, bydd gennych:  

• ddealltwriaeth allweddol am yr egwyddorion, y cysyniadau a'r technegau sylfaenol sydd wrth wraidd 
peirianneg feddalwedd 

• dealltwriaeth am ystod o fodelau ac ieithoedd i gefnogi gyda dadansoddi a dylunio systemau meddalwedd 
• dealltwriaeth am yr ystod o sefyllfaoedd lle defnyddir systemau meddalwedd, yn benodol o fewn eich 

amgylchedd gwaith eich hun, y ffyrdd mae pobl yn rhyngweithio gyda nhw, a phosibiliadau a chyfyngiadau 
systemau o'r fath 

• ymwybyddiaeth allweddol o'r materion proffesiynol, moesol, cymdeithasol a chyfreithiol sydd ynghlwm â 
pheirianneg a threfnu systemau meddalwedd, a sut caiff y rhain eu rheoli yn gyffredinol ac o fewn eich 
gweithle 

• cydnabyddiaeth o dueddiadau mawr mewn peirianneg meddalwedd a goblygiadau'r tueddiadau hyn 
 
Sgiliau Gwybyddol  
Drwy gwblhau'r cymhwyster hwn, byddwch wedi datblygu'r sgiliau gwybyddol canlynol:  

• cymhwyso a gwerthuso'n feirniadol cysyniadau peirianneg meddalwedd allweddol mewn ystod o gyd-
destunau, gan gynnwys eich gweithle eich hun  

• dewis a chymhwyso technegau ac offer priodol ar gyfer haniaethu, modelu, datrys problemau, dylunio a 
phrofi systemau digidol, gan gynnwys yng nghyd-destun eich gweithle, a bod yn ymwybodol o'r cyfyngiadau 
sydd ynghlwm 

• cymharu, cyferbynnu, dadansoddi'n feirniadol a choethi manylebau a gweithrediadau o systemau 
meddalwedd 
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• defnyddio fframwaith perthnasol, megis Fframwaith Prentisiaeth Radd Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol, 
i asesu a gwella'ch perfformiad proffesiynol 

• dyfeisio a chynnal prosiect peirianneg meddalwedd perthnasol i'ch gweithle sy'n cymhwyso ac yn ymestyn 
eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth, a myfyrio'n gritigol ar y prosesau ynghlwm a chanlyniadau eich gwaith 

 
Sgiliau Allweddol  
Pan fyddwch yn cwblhau'r cymhwyster hwn, byddwch yn gallu:  

• cyfathrebu gwybodaeth, dadleuon, syniadau a materion yn glir ac mewn ffyrdd priodol, gan gofio cynulleidfa 
eich gohebiaeth a'i diben  

• gweithio mewn grŵp, a chyfathrebu'n effeithiol gan ddefnyddio cyfathrebu digidol a chyd-destunau wyneb 
yn wyneb  

• gweithio'n annibynnol, cynllunio, monitro, myfyrio ar eich dysg eich hun a'i gwella  
• dod o hyd i wybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau, ei hasesu a'i chymhwyso, gan ddefnyddio technoleg 

gwybodaeth yn ôl yr angen  
• dewis, a defnyddio'n fanwl gywir, technegau rhifiadol a dadansoddol priodol i ddatrys problemau  
• cydnabod a deall ystod o broblemau technolegol a dewis technegau addas er mwyn eu datrys 

  
Sgiliau Ymarferol a/neu Broffesiynol  
Pan fyddwch yn cwblhau'r cymhwyster hwn, byddwch yn gallu:  

• arddangos lefel briodol o gymhwysedd mewn sgiliau yn gysylltiedig â pheirianneg meddalwedd  
• dadansoddi, dylunio, gwerthuso a/neu brofi systemau meddalwedd, gan ddefnyddio offer efelychu fel sy'n 

briodol  
• cynllunio a threfnu eich hun a'ch gwaith yn briodol, gan gynnwys cadw cofnodion systematig o waith ar y 

gweill a chanlyniadau  
• arddangos y gallu i ymgymryd â dysg barhaus er mwyn bod ar flaen technolegau digidol 
• adnabod materion proffesiynol, moesol, cymdeithasol a chyfreithiol a all godi wrth ddatblygu a defnyddio 

systemau meddalwedd, a mynd i'r afael â nhw  
• defnyddio offer proffesiynol priodol i gefnogi'ch gwaith 

  
Dulliau addysgu, dysgu ac asesu  
Bydd y strategaeth addysgu ar gyfer y cymhwyster hwn yn cefnogi gyda chyflawni'r nodau a datblygu deilliannau 
dysgu'r Brentisiaeth Radd Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol. Oherwydd bod y cymhwyster wedi'i ddylunio ar 
gyfer prentisiaid sy'n gweithio mewn sefydliadau sy'n eu noddi, mae'n rhoi dull strwythuredig i'ch dysg academaidd a 
datblygiad eich sgiliau proffesiynol.   
 
Mae'r cymhwyster yn cynnig cyfle i chi gymryd mantais o'r cynllun Prentisiaeth, sy'n eich caniatáu i astudio'n llawn 
amser wrth i chi weithio'n llawn amser.   
 
Mae elfennau ymarfer y radd yn cefnogi eich dysg yn y gweithle, yn cynnig gwybodaeth, arweiniad ac offer i wneud y 
mwyaf o'ch profiad fel Prentis Gradd Peirianneg Feddalwedd Gynhwysol o fewn eich sefydliad. Wrth i chi fynd drwy 
eich astudiaeth, cewch eich cefnogi i ddatblygu'r sgiliau hyn yn raddol, gan gymhwyso'r wybodaeth a'r 
ddealltwriaeth yr ydych chi'n ei hennill yn eich astudiaethau i'ch profiadau yn y gweithle.   
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Felly mae'r asesiadau'n amrywio o dasgau fel atebion traethawd byr ac aseiniadau rhyngweithiol sy'n cael eu marcio 
ar gyfrifiadur (iCMA), Aseiniadau sy'n cael eu Marcio gan Diwtor (TMA), Asesiadau Diwedd Modiwl (EMA) ac 
arholiadau drwy gwblhau eich astudiaeth gyda phrosiect dysgu seiliedig ar waith yng nghyd-destun eich cyflogaeth.   
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Disgrifiadau Modiwl - Cam 1 

Datblygu gyrfa a chyflogadwyedd  
 Cod y cwrs: TXY122  Credydau: 30  Lefel y Brifysgol Agored: 1  
Lefel Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau'r Alban: 7  

Lefel Cymwysterau Addysg 
Uwch: 4  

 

  
Crynodeb  
Ni waeth beth yw cyd-destun eich prentisiaeth, bydd y modiwl Lefel 1 rhagarweiniol allweddol hwn gan y Brifysgol 
Agored yn eich galluogi chi i ddefnyddio'ch gweithle fel cyd-destun ar gyfer dysgu a datblygu eich gallu i gymhwyso 
eich dysg i wella eich ymarfer yn y gwaith. Byddwch hefyd yn datblygu'ch sgiliau meddwl yn feirniadol a gwella'ch 
dealltwriaeth am sut i ymchwilio i faterion yn y gweithle. Bydd paratoi cynlluniau datblygu personol, proffesiynol ac 
academaidd yn cefnogi'ch datblygiad fel dysgwr annibynnol ac yn eich helpu chi i unioni'ch dyheadau o ran 
datblygiad personol a datblygiad gyrfa.  
 
Cynnwys y cwrs  
Mae'r modiwl hwn yn rhoi'r cyfle i chi gyflawni 30 credyd tuag at eich Prentisiaeth Radd gan ddefnyddio 
gweithgareddau cysylltiedig â gwaith fel sylfaen ar gyfer eich astudiaethau. Byddwch yn cyflawni hyn drwy weithio 
drwy adnoddau, gweithgareddau ac aseiniadau gyda chymorth gan eich tiwtor, eich cydweithwyr a'ch cyd-fyfyrwyr. 
Mae pedwar bloc astudio yn y modiwl sy'n ymwneud â dysgu yn y gwaith; meddwl yn feirniadol ac ymarfer myfyriol; 
cynnal ymchwil yn y gweithle; cynllunio datblygiad personol, academaidd a gyrfa; a deall cyd-destun y gweithle a'ch 
rôl oddi mewn iddo.  
 
Byddwch yn dysgu  
Nod y modiwl hwn yw eich helpu chi:  

• ddatblygu'ch dealltwriaeth am eich cyd-destun gwaith a'ch rôl oddi mewn iddo  
• datblygu'ch gallu i ddysgu o'r gweithle drwy ymarfer myfyriol  
• defnyddio'ch sgiliau, eich dealltwriaeth a'ch gwybodaeth yn y gweithle  
• deall cysyniad proffesiynoldeb a'ch galluogi chi i lywio'ch sgiliau cyfredol a gwybodaeth yn erbyn safonau 

galwedigaethol perthnasol  
• ennill y sgiliau sy'n angenrheidiol i gynnal ymchwil yn y gwaith  
• trefnu cynnig ymchwil a allai wella perfformiad a/neu ychwanegu gwerth at y sefydliad  
• gallu llywio eu sgiliau cyfredol a gwybodaeth yn erbyn safonau a fframweithiau galwedigaethol perthnasol  
• gwerthuso, cynllunio a datblygu'ch sgiliau personol, academaidd, proffesiynol a chyflogadwyedd a threfnu'ch 

anghenion o ran datblygiad gydag amcanion busnes eich sefydliad.  
 
Deunyddiau cwrs: Beth sydd ynghlwm? 
Byddwch yn cael copi o gyfrol y modiwl, The Manager’s Good Study Guide. Bydd adnoddau a chymorth ychwanegol 
ar gael ar wefan y modiwl, fforymau ar-lein, llyfrgell y Brifysgol Agored a gwefannau allanol a chylchgronau penodol. 

Cymorth gan eich tiwtor 
Bydd gennych diwtor a fydd yn eich helpu gyda'r deunydd astudio, marcio eich gwaith ysgrifenedig, a rhoi sylwadau 
arno, ac yno i roi cyngor ac arweiniad i chi. Os ydych chi'n newydd i'r Brifysgol Agored, bydd eich tiwtor yn 
canolbwyntio'n arbennig ar eich helpu chi gyda'ch dulliau astudio. Rydym yn cynnig cymysgedd o gymorth tiwtorial 
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drwy fforymau ar-lein, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb. Caiff tiwtorialau wyneb yn wyneb eu cynnal yn dibynnu ar 
nifer a dosbarthiad y myfyrwyr sy'n ymgymryd â'r modiwl. 
 
Asesiad 
Mae asesiad ar y modiwl hwn yn cynnwys tri aseiniad wedi’u marcio gan diwtor ac asesiad diwedd modiwl. Bydd 
disgwyl ichi gyflwyno eich aseiniadau wedi'u marcio gan diwtor (TMA) ac asesiad diwedd modiwl (EMA) ar-lein 
drwy'r  
 
system eTMA, oni bai bod problemau sy'n eich atal rhag gwneud hynny. Yn yr amgylchiadau hyn, rhaid ichi drafod 
gyda'ch tiwtor a dod i gytundeb bod modd ichi gyflwyno eich aseiniad ar bapur. 
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Cyflwyniad i gyfrifiadura a TG 2 
Cod y cwrs: TMXY112  Credydau: 30  Lefel y Brifysgol Agored: 1  
Lefel Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau'r Alban: 7  

Lefel Cymwysterau Addysg 
Uwch: 4  

 

  
Crynodeb  
Mae'r modiwl hwn yn eich paratoi chi ar gyfer astudio mwy o fodiwlau cyfrifiadura a TG. Byddwch yn:  

• dysgu am amrywiaeth o dechnolegau gwybodaeth - gan gynnwys pensaernïaeth cyfrifiaduron sylfaenol, y 
cwmwl a chyfrifiadura symudol - wrth hyfforddi eich sgiliau rhifiadol;  

• datblygu sgiliau datrys problemau wrth i chi ymgyfarwyddo ag iaith raglennu Python, dadansoddi data y byd 
go iawn a chynnal prosiect rhaglennu;  

• ymarfer eich sgiliau cyfathrebu a dadansoddi wrth i chi archwilio'r heriau cyfreithiol, cymdeithasol, moesegol 
a diogelwch sylweddol sy'n cael eu cyflwyno gan dechnolegau gwybodaeth.  

 
Cynnwys y cwrs  
Mae'r modiwl hwn yn cynnwys tair thema. Mae pob thema'n cynnwys sawl rhan - byddwch yn astudio un rhan yr 
wythnos. Mae'r themâu wedi'u plethu drwy gydol y modiwl. Felly, gallech astudio rhan ar y thema 'Technolegau 
gwybodaeth hanfodol' un wythnos, ac efallai astudio rhan arall ar y thema 'Datrys problemau gyda Python' yr 
wythnos ddilynol, a rhan arall wedyn ar y thema 'Technolegau gwybodaeth hanfodol' yr wythnos ar ôl hynny. Mae 
hyn yn eich caniatáu chi i ail-ymweld â'ch dealltwriaeth am y cysyniadau, a'ch sgiliau ym mhob thema yn ystod y 
modiwl, a'u cryfhau. Nid oes modd dysgu sgiliau datrys problemau a rhaglennu mewn ychydig wythnosau; maent yn 
gofyn ymarfer parhaus drwy gydol y modiwl.  
 
Byddwch yn dysgu  
Yn Thema 1, Technolegau gwybodaeth hanfodol, byddwch yn dysgu am y canlynol, ymhlith pethau eraill:  

• sut mae cyfrifiaduron yn storio ac yn prosesu data - a pham maen nhw'n defnyddio systemau deuaidd;  
• cydrannau caledwedd eich cyfrifiadur;  
• gwahanol fathau o'r cwmwl;  
• dyluniad rhwydweithiau ffonau symudol;  
• sut i ddefnyddio lledred a hydred i chwilio am leoliadau ar fapiau ar-lein; beth sy'n digwydd y tu ôl i'r llen pan 

fyddwch yn dileu ffeil ar eich cyfrifiadur.  
 
Byddwch hefyd yn datblygu'ch sgiliau rhifedd - o ddefnyddio nodiant gwyddonol a chanrannau i gyfrifo gyda 
chynrychiolaethau deuaidd.  
 
Yn Thema 2, Datrys problemau gyda Python, byddwch yn:  

• dysgu sut i ddefnyddio iaith raglennu Python;  
• dadansoddi, gyda Python, iechyd a llesiant data gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol; cwblhau prosiect 

rhaglennu bach.  
 
Cewch hefyd eich cyflwyno i ystod o strategaethau datrys problemau, y byddwch yn eu hymarfer fel rhan o'ch 
prosiect.  
 
Yn Thema 3, Technolegau gwybodaeth yn y gwyllt, byddwch yn astudio:  
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• sut mae hacwyr yn cyflwyno bygythiad y tu hwnt i'r byd digidol;  
• sut allwch chi ddiogelu'ch data;  
• sut mae'r Rhyngrwyd yn galluogi trosedd, gwyliadwriaeth, a rhyddid digidol.  

 
Byddwch hefyd yn datblygu'ch sgiliau dadansoddi a chyfathrebu - gan gynnwys casglu a defnyddio tystiolaeth i 
ddadlau safbwynt.  
 
Deunyddiau cwrs: Beth sydd wedi'i gynnwys 
Caiff pob thema ei gefnogi gan lyfr argraffedig. Bydd eich astudio yn cael ei arwain gan wefan y modiwl, sy'n cynnwys 
eich calendr astudio, adnoddau meddalwedd, gweithgareddau ar-lein rhyngweithiol, cwisiau ymarfer a chlipiau 
cyfryngau. Byddwch yn cyfathrebu ac yn gweithio ar-lein gyda myfyrwyr eraill drwy fforymau ar-lein. 

Cymorth gan eich tiwtor 
Bydd gennych diwtor a fydd yn eich helpu gyda'r deunydd astudio, ac yn marcio eich gwaith ysgrifenedig, a chynnig 
adborth ar y gwaith hwnnw. Eich tiwtor yw eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw ymholiadau ynghylch y 
modiwl, a gallwch ofyn iddo am gyngor ac arweiniad. Mae eich tiwtor yn canolbwyntio'n arbennig ar eich helpu chi 
gyda'ch dulliau astudio. Gallem hefyd gynnig tiwtorialau grŵp neu ysgolion diwrnod, y byddwch yn cael eich annog 
i'w mynychu, er nad oes rhaid ichi wneud hynny. Bydd lleoliad tiwtorialau yn dibynnu ar ddosbarthiad y myfyrwyr. 
Yn ogystal â hynny, bydd tiwtorialau ar-lein a gweithgareddau cydweithredol eraill yn cael eu cynnal ar fforwm ar-
lein eich grŵp tiwtor. Gallwch ddefnyddio'r fforwm hwn drwy gydol eich astudiaeth i aros mewn cyswllt â'ch tiwtor 
ac aelodau eraill eich grŵp tiwtor. 
 
Asesiad 
Mae asesiad ar y modiwl hwn yn cynnwys 3 Aseiniad wedi’u Marcio gan Diwtor. 
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Cyflwyniad i dechnolegau cyfrifiadura  
 Cod y cwrs: TMXY130  Credydau: 30  Lefel y Brifysgol Agored: 1  
Lefel Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau'r Alban: 7  

Lefel Cymwysterau Addysg 
Uwch: 4  

 

  
Crynodeb  
Mae'r modiwl hwn yn cyfuno tri math o ddeunydd sydd â'r nod o gynnig sylfaen ichi o brif agweddau ar Gyfrifiadura 
a TG: rhwydweithio, seiberddiogelwch a mathemateg ar gyfer cyfrifiadura. Mae'n bwysig bod pob gweithiwr 
proffesiynol yn y maes cyfrifiadura a thechnoleg gwybodaeth yn deall y pynciau hyn. 
 
Mae'r elfen ryngweithio yn archwilio'r egwyddorion technolegol y tu ôl i rwydweithiau domestig a masnachol, yn 
ogystal â'r technolegau rydym yn eu defnyddio i gefnogi'r rhyngrwyd. 
 
Mae'r elfen seiberddiogelwch yn archwilio arferion a safonau proffesiynol, yn ogystal ag effaith dechnolegol trosedd 
seiber. Mae hefyd yn trafod yr holl dechnolegau sydd ynghlwm â chefnogi (yn ogystal ag atal) seiberddiogelwch yn 
fanylach. 
 
Bydd yr elfennau mathemateg ar gyfer cyfrifiadura yn mynd i'r afael â'r materion sydd ynghlwm â chynrychiolaethau 
rhifiadol; algebra a hafaliadau; swyddogaethau a thwf; rhifyddeg fodiwlaidd; ymdrin â data; a hanfodion graffeg.  
Bydd y fathemateg rydych chi'n ei hastudio ar TMXY130 yn ddefnyddiol drwy gydol eich rhaglen brentisiaeth. 
 
 
Cynnwys y Cwrs 
Caiff y deunydd rhwydweithio a seiberddiogelwch ei gyflwyno drwy Academi Rhwydweithio Cisco (NetAcad) lle 
byddwch yn astudio Hanfodion Rhwydweithio a Hanfodion Seiberddiogelwch. Fel rhan o'r cwrs Hanfodion 
rhwydweithio, byddwch hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio efelychydd rhwydwaith Packet Tracer Cisco, y byddwch yn 
ei ddefnyddio i gwblhau rhai o'ch asesiadau modiwl. Caiff yr holl ddeunyddiau astudio ac asesiadau ar gyfer eich 
astudiaethau Cisco eu cynnal ar-lein. 
 
Byddwch hefyd yn astudio deunyddiau ar fathemateg ar gyfer cyfrifiadura wedi'u datblygu gan y Brifysgol Agored yn 
benodol ar gyfer y modiwl hwn. 
 
Byddwch yn dysgu 
Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i: 

• Wella eich dealltwriaeth o rai agweddau sylfaenol ar gyfrifiadura a TG: rhwydweithiau cyfrifiadurol, 
seiberddiogelwch a mathemateg ar gyfer cyfrifiadura 

• datblygu ystod o sgiliau sy'n berthnasol i yrfa yn y diwydiant cyfrifiadura a TG 
 
Deunyddiau cwrs: Beth sydd wedi'i gynnwys 

• Mynediad at ddeunyddiau astudio'r modiwl drwy wefan y modiwl ac Academi Rhwydweithio Cisco 
• Fforwm trafod lle gallwch ryngweithio â'ch tiwtoriaid a chyd-fyfyrwyr ar y modiwl 
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Cymorth gan eich tiwtor 
Bydd gennych diwtor penodol a fydd yn cefnogi'ch astudiaethau ac a fydd yn marcio eich aseiniadau ac yn rhoi 
sylwadau arnynt; gallwch hefyd geisio cyngor ac arweiniad academaidd ganddynt. Bydd eich tiwtor yn cynnig 
cymorth drwy e-bost, dros y ffôn a thrafodaethau fforwm ar-lein. Yn ogystal â hynny, bydd tiwtorialau ar-lein yn cael 
eu cynnal; bydd tiwtoriaid TMXY130 yn ymgymryd â nhw, ond, yn ddibynnol ar y tiwtorial, nid eich tiwtor penodol 
chi o reidrwydd. Rydym yn eich argymell chi i gofrestru ar-lein i fynychu'r tiwtorialau hyn. 
 
Asesiad 
Mae asesiad ar y modiwl hwn yn cynnwys 3 Aseiniad wedi’u Marcio gan Diwtor (TMAs) a chwisiau sy'n cyfrannu at y 
marciau TMA. 

  



                                                                       

13  
Gall cynnwys pob modiwl newid  

Disgrifiadau Modiwl - Cam 2 

Newid, strategaeth a phrosiectau ar waith  
 Cod y cwrs: TXY227  Credydau: 30  Lefel y Brifysgol Agored: 2  
Lefel Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau'r Alban: 8  

Lefel Cymwysterau Addysg 
Uwch: 5 

 

 
Crynodeb  
Rydym yn byw mewn byd sy'n newid. Mae'r gallu i ragweld newid, gwneud synnwyr ohono, a'i reoli yn hanfodol i'n 
llesiant yn ein bywyd personol a'n bywyd yn y gwaith. Mae hyn yn wir pa un ai a ydych yn ystyried eich hun yn 
rheolwr yn yr ystyr arferol ai peidio, oherwydd bod angen i ni gyd reoli ein bywydau i sicrhau ein bod yn elwa o 
newid, yn hytrach na chael ein rhoi dan anfantais o'i herwydd. Bydd y modiwl hwn yn gwella'ch dealltwriaeth am 
darddiad, natur a chanlyniadau newid, a'ch helpu chi i gynllunio prosiect newid sydd ynghlwm â'ch gweithle. Bydd 
hyn yn datblygu'ch sgiliau gweithio ar brosiect.  
 
Cynnwys y cwrs  
Yn y bloc astudio cyntaf, cewch eich cyflwyno i dechnegau i archwilio i'r 'darlun mawr', a'i ddeall, o ran sut mae 
newid yn debygol o effeithio ar eich gweithle eich hun ac opsiynau ar gyfer ymateb i'r angen am newid.  
Yn y blociau dilynol, byddwch yn adnabod ac yn datblygu syniad am brosiect newid ymarferol yn canolbwyntio ar 
eich gwaith neu weithle sy'n cefnogi blaenoriaethau eich sefydliad, yr adnabuoch ym Mloc 1. Byddwch yn datblygu 
cynllun eich prosiect, ac yn dysgu am ddulliau gweithio ar brosiect wrth i chi wneud hynny. Byddwch hefyd yn dysgu 
sut i baratoi a chyflwyno'r achos busnes ar gyfer eich syniad am brosiect. Nid oes disgwyl i chi fewnosod cynllun eich 
prosiect yn y modiwl hwn, er y gallai eich cyflogwr benderfynu parhau â'ch prosiect yn annibynnol oddi ar eich 
astudiaeth yn y modiwl hwn.   
 
Byddwch yn dysgu  
Wrth astudio'r modiwl hwn, byddwch yn:  

• datblygu sgiliau a chymwyseddau allweddol o ran newid a gweithio ar brosiect a threfnu, datrys problemau, 
dangos blaengarwch, eich gallu i addasu a bod yn hyblyg  

• gwella eich gwybodaeth ynghylch eich gweithle, a'ch dealltwriaeth amdano  
• magu eich hyder  
• datblygu'ch gallu i ddysgu o'ch gwaith a chymhwyso dysg yn eich gweithle.  

 
Deunyddiau'r cwrs: beth sydd wedi'i gynnwys  
Bydd y deunyddiau astudio yn cynnwys gwefan a llyfr penodol. Bydd y wefan yn cynnwys dolenni at:  

• ddeunyddiau astudio  
• fforymau trafod  
• ffynonellau perthnasol eraill  

 
Cymorth gan eich tiwtor  
Bydd gennych diwtor penodol a fydd yn cefnogi'ch astudiaethau ac a fydd yn marcio eich aseiniadau ac yn rhoi 
sylwadau arnynt; gallwch hefyd geisio cyngor ac arweiniad academaidd ganddynt. Bydd eich tiwtor yn cynnig 
cymorth drwy e-bost, dros y ffôn a thrafodaethau fforwm ar-lein. Yn ogystal â hynny, bydd tiwtorialau ar-lein yn cael 
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eu cynnal; bydd tiwtoriaid TXY227 yn ymgymryd â nhw, ond, yn ddibynnol ar y tiwtorial, nid eich tiwtor penodol chi 
o reidrwydd. Rydym yn eich argymell chi i gofrestru ar-lein i fynychu'r tiwtorialau hyn. 
 
Asesiad  
Mae asesiad ar y modiwl hwn yn cynnwys 3 Aseiniad wedi’u Marcio gan Diwtor ac Asesiad Diwedd Modiwl.  
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Rheoli TG: pam, beth a sut   
Cod y cwrs: TMXY254  Credydau: 30  Lefel y Brifysgol Agored: 2  
Lefel Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau'r Alban: 8  

Lefel Cymwysterau Addysg 
Uwch: 5  

 

  
Crynodeb  
Yn y modiwl hwn, byddwch yn archwilio egwyddorion, cysyniadau a thechnegau rheoli gwasanaeth TG; casglu a deall 
gofynion; a rheoli prosiectau sy'n cyflwyno gwasanaethau TG a gwireddu gofynion. Mae'r modiwl yn gosod rhai o 
egwyddorion cyffredinol rheoli TG yng nghyd-destun penodol modelu datrysiadau data a gweithredu a gweinyddu 
cronfa ddata. Byddwch yn datblygu'ch gwybodaeth a'ch dealltwriaeth mewn ffyrdd gwahanol, gan gynnwys 
gweithio'n ymarferol mewn tîm - a thrwy hynny byddwch yn archwilio'r cwestiynau pam, beth a sut sydd ynghlwm â 
rheoli TG. 
 
Cynnwys y cwrs 
Y rheswm pam ydym yn darparu gwasanaeth TG yw er mwyn gwneud rhywbeth i rywun - a allai fod yn naill ai 
defnyddiwr neu gwsmer. Mae rheoli gwasanaeth yn ymwneud â deall beth mae defnyddwyr neu wasanaethau yn eu 
gwerthfawrogi, a beth sydd angen ei wneud er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i'w werthfawrogi. 
 
Ar ôl deall pam bod angen system TG, mae'n hanfodol deall beth fydd ei angen ar y system, sut i fynegi'r gofynion 
hynny, a sut i ddatblygu system i'w mewnosod. 
 
Yn aml mae datblygu system TG yn gymhleth, yn gofyn perfformio sawl tasg wahanol yn y drefn gywir. Mae rheoli 
prosiect yn nodi sut, o ystyried yr adnoddau a'r amser sydd ar gael, mae cyflawni'r holl dasgau gwahanol, gan 
gynnwys pam mae angen y system, a chanfod beth yw gofynion y system. Yn olaf, drwy gydol oes unrhyw system TG, 
bydd cyfathrebu effeithiol rhwng y rhai ynghlwm â'i chynllunio, ei hadeiladu a'i defnyddio yn hanfodol. 
 
Byddwch yn dysgu 
Mae gan y modiwl dri bloc: 
Bloc 1: Rheoli gwasanaeth 
 Yn y bloc cyntaf, byddwch yn archwilio sut mae rheoli gwasanaeth yn helpu i sicrhau bod defnyddwyr a chwsmeriaid 
yn derbyn gan y gwasanaethau systemau TG maen nhw'n eu gwerthfawrogi. Gan gyfeirio at y fframwaith rheoli 
gwasanaeth a ddefnyddir yn eang, ITIL®, byddwch yn dechrau drwy archwilio'r hyn sydd ei angen i weithredu'n 
effeithiol gwasanaethau sydd eisoes yn bodoli, ac yna edrych ar sut i adnabod ymhle, pa bryd a pham y gallai fod 
cwmpas ar gyfer gwella gwasanaethau. Byddwch yn mynd yn eich blaen i ystyried rhai o'r ysgogwyr strategol ar gyfer 
darparu gwasanaethau i gwsmeriaid, a sut mae deall eu gwerth. Byddwch hefyd yn ystyried yr ystod eang o bethau y 
mae angen mynd i'r afael â nhw wrth ddylunio gwasanaeth, ac yna ei gyflwyno i'w ddefnyddio. Daw'r bloc i ben drwy 
ystyried sut mae'r holl agweddau hyn ar reoli gwasanaeth yn rhyngweithio yng nghyd-destun Cylchred Oes 
Gwasanaethau ITIL ac, yn olaf, yn archwilio rhai agweddau pwysig ar gyfathrebu a gweithio gyda chydweithwyr 
mewn timau. 
 
Bloc 2: Gofynion a chronfeydd data 
 Yn rhan gyntaf y bloc, byddwch yn dysgu i ddeall nodau anghenion busnes; nodau ac anghenion cwsmeriaid; a 
gofynion rhanddeiliaid. Yn yr ail ran, byddwch yn dysgu am gronfeydd data, gan gynnwys modelu'r data sydd ei 
angen a gweithredu datrysiad data i fodloni rhai o'r anghenion a'r gofynion. 
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Bloc 3: Rheoli prosiectau 
 Bydd y bloc hwn yn eich cyflwyno chi i reoli prosiectau, gyda phwyslais ar reoli prosiectau meddalwedd. Byddwch yn 
ymdrin â thechnegau a phynciau yn ymwneud â rheoli prosiectau - megis cynllunio prosiectau a chynllunio 
gweithgareddau a rheoli risgiau a dyrannu adnoddau. Byddwch hefyd yn canolbwyntio ar y technegau sydd fwyaf 
perthnasol i reoli prosiectau, gan gynnwys: 

• dewis dull datblygu meddalwedd priodol 
• bwrw amcan o faint o ymdrech datblygu fydd ei angen 
• archwilio'r offer a'r technegau ar gyfer monitro cynnydd prosiectau. 

 
Drwy gydol y modiwl, bydd deunyddiau sain a pheth deunydd gweledol yn dangos ac yn rhoi bywyd i'r pynciau 
astudio gydag astudiaethau achos, cyfweliadau a thrafodaethau panel gydag arbenigwyr mewn rheoli gwasanaeth a 
rheoli prosiectau. Byddwch yn archwilio rhai o'r rhain ymhellach drwy ofyn cwestiynau 'beth os' ac awgrymu sut y 
gallai'r gwasanaeth neu'r prosiect fod wedi'i reoli'n wahanol. Yn ogystal, byddwch yn cydweithio, mewn tîm bach 
gyda'ch cyd-fyfyrwyr, ar ymarferion yn seiliedig ar agweddau pwysig ar reoli TG. 
 

Deunyddiau'r cwrs: beth sydd wedi'i gynnwys 
• Mynediad at ddeunyddiau astudio'r modiwl drwy wefan y modiwl 
• Dwy gyfrol wedi'u cyhoeddi'n allanol - un argraffedig, un ar-lein 

 
Cymorth gan eich tiwtor 
Bydd gennych diwtor penodol a fydd yn cefnogi'ch astudiaethau ac a fydd yn marcio eich aseiniadau ac yn rhoi 
sylwadau arnynt; gallwch hefyd geisio cyngor ac arweiniad academaidd ganddynt. Bydd eich tiwtor yn cynnig 
cymorth drwy e-bost, dros y ffôn a thrafodaethau fforwm ar-lein. Yn ychwanegol at hynny, bydd tiwtorialau ar-lein. 
Byddwn yn hysbysebu tiwtorialau cyn i'r modiwl ddechrau; tiwtoriaid TM254 fydd yn eu cynnal, ond yn dibynnu ar y 
tiwtorial, nid eich tiwtor penodol chi o reidrwydd fydd yn eu cynnal. Rydym yn eich argymell chi i gofrestru ar-lein i 
fynychu'r tiwtorialau hyn. 
 
Asesiad 
Mae asesiad ar y modiwl hwn yn cynnwys 3 Aseiniad wedi’u Marcio gan Diwtor ac arholiad. 
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Rhaglennu Java sy'n canolbwyntio ar wrthrychau  
Cod y cwrs: MXY250  Credydau: 30  Lefel y Brifysgol Agored: 2  
Lefel Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau'r Alban: 8 

Lefel Cymwysterau Addysg 
Uwch: 5 

 

  
Crynodeb  
Mae'r modiwl hwn yn addysgu'r syniadau sylfaenol sydd wrth wraidd y dull rhaglennu sy'n canolbwyntio ar 
wrthrychau drwy iaith raglennu hynod boblogaidd Java. Gan ganolbwyntio ar agweddau ar Java sy'n dangos orau 
egwyddorion sy'n canolbwyntio ar wrthrychau ac arfer dda, byddwch yn ennill sylfaen gadarn ar gyfer astudio 
ymhellach iaith Java a datblygiad meddalwedd sy'n canolbwyntio ar wrthrychau.  
 
Cynnwys y cwrs  
Mewn perthynas â meddalwedd o safbwynt sy'n canolbwyntio ar wrthrychau, ystyrir rhaglenni yn gasgliadau o 
wrthrychau sy'n rhyngweithio drwy anfon negeseuon at y naill a'r llall ac ymateb i'r atebion i'r negeseuon hynny. Y 
syniadau hyn sydd wrth wraidd datblygiad meddalwedd fodern.  
 
Dull addysgu 'gwrthrychau yn gyntaf' sydd i'r modiwl hwn; rydych yn dechrau gweld gwrthrychau graffigol a 
rhyngweithio gyda nhw o'r dechrau un. Cyflawnir hyn drwy weithio gyda bydoedd micro arloesol a diddorol sy'n eich 
galluogi chi i ddysgu egwyddorion sylfaenol sy'n canolbwyntio ar wrthrychau, cyn i chi roi cynnig ar gystrawen neu 
god ffynhonnell Java.  
 
Drwy gydol y modiwl, byddwch yn defnyddio BlueJ, amgylchedd datblygu integredig sydd wedi'i ddatblygu'n 
arbennig ar gyfer addysgu a dysgu rhaglennu sy'n canolbwyntio ar wrthrychau. Caiff BlueJ ei ddefnyddio ar draws y 
byd ac mae'n rhwydd ei ddefnyddio. Mae'n rhoi pwyslais arbennig ar ddelweddu a thechnegau rhyngweithio i 
ddarparu amgylchedd hynod ryngweithiol sy'n annog arbrofi ac archwilio.  
 
Byddwch yn dysgu  
Yn rhan gyntaf y modiwl, byddwch yn rhyngweithio gyda bydoedd micro gwrthrychau graffigol i archwilio syniadau 
sylfaenol sy'n canolbwyntio ar wrthrychau. Byddwch yn dechrau defnyddio cod a chystrawen Java i ysgrifennu eich 
cod syml eich hun sy'n canolbwyntio ar wrthrychau gan ddefnyddio'r amgylchedd datblygu integredig BlueJ. 
Cyflwynir cysyniadau sylfaenol sy'n canolbwyntio ar wrthrychau, megis priodoledd, cyflwr, protocol, dosbarth ac is-
ddosbarth, i ddechrau drwy ryngweithio â'r byd micro, ac yna yng nghyd-destun ysgrifennu cod Java. Bydd disgwyl i 
chi ysgrifennu dulliau byrion (unedau cod byrraf mewn Java) yn ôl y fanyleb.  
 
Mae'r modiwl yn parhau i addysgu am syniadau sylfaenol sy'n canolbwyntio ar wrthrychau drwy ymchwilio i'r 
canlynol:  

• hierarchaethau etifeddiaeth  
• dulliau gwrthwneud  
• dosbarthiadau haniaethu  
• rhyngwynebau  
• amryffurfedd  
• ail-ddefnyddio cod  
• dulliau statig a newidynnau. 
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Ar hyd y ffordd, byddwch yn dysgu am greu eich dosbarthiadau eich hun, cyfleusterau Java ar gyfer dewis ac 
ailadrodd, a mwy ynghylch rhai o'r dosbarthiadau craidd gan Java. Trafodir gwahanol fathau o gamgymeriadau 
ynghyd â thechnegau ar gyfer trin camgymeriadau, dylunio rhaglen a dadfygio. Ar ôl trafod yr angen i ddylunio cod, 
bydd disgwyl i chi allu ei roi ar waith yn unol â'r fanyleb, ynghyd â'i ddulliau.  
 
Yna cewch eich cyflwyno i is-set o ddosbarthiadau Java, a materion cysylltiedig megis trefnu a didoli. Cewch eich 
arwain i roi'r wybodaeth a gawsoch chi o rannau cyntaf y modiwl ar waith, ynghyd â'r dosbarthiadau newydd sy'n 
cael eu cyflwyno, i ymarferion rhaglennu cynyddol gymhleth. Caiff eich gallu i ddefnyddio'n briodol llyfrgell o 
ddosbarthiadau (chwilio am ddosbarth a dull defnyddiol, er enghraifft) ei ddatblygu'n arbennig yn y cyd-destun hwn, 
a thrafodir hefyd ail-ddefnyddio drwy gyfansoddiad.  
 
Dechreua rhan olaf y modiwl drwy ymchwilio sut caiff data ei ysgrifennu i ffeiliau yn Java ac ohonynt, a sut ellir 
gwneud gwrthrychau yn rhai parhaus drwy eu hysgrifennu i'r ffeil. Mae'r ddwy dechneg hyn yn ddefnyddiol mewn 
rhaglenni ar raddfa fwy.  
 
Deunyddiau'r cwrs: beth sydd wedi'i gynnwys 
Mae'r modiwl hwn yn defnyddio atodiadau ac unedau argraffedig ynghyd â rhai atodiadau sydd ar gael ar ffurf PDF 
yn unig. Mae gwefan modiwl ar gael sy'n cynnwys copïau electronig o ddeunyddiau argraffedig, dogfennau eraill, 
meddalwedd, gweithgareddau rhaglennu, fforymau myfyrwyr a threfnwr astudio. 
 
Cymorth gan eich tiwtor 
Bydd gennych diwtor a fydd yn eich helpu gyda'r deunydd astudio, marcio eich gwaith ysgrifenedig, a rhoi sylwadau 
arno, ac yno i roi cyngor ac arweiniad i chi. Byddwch yn defnyddio fforymau ar-lein drwy gydol eich astudiaeth i aros 
mewn cyswllt â'ch tiwtor ac aelodau eraill eich grŵp tiwtor. Gallem hefyd gynnig tiwtorialau grŵp wyneb yn wyneb, 
ac anogir chi i fynychu'r rheini, er nad oes gorfodaeth i chi wneud hynny. Bydd lleoliad eich tiwtorialau yn dibynnu ar 
ddosbarthiad y myfyrwyr sy'n ymgymryd â'r modiwl. 
 
Asesiad 
Mae asesiad ar y modiwl hwn yn cynnwys 3 Aseiniad wedi’u Marcio gan Diwtor. 
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Disgrifiadau Modiwl - Cam 3 

Dysgu seiliedig ar waith uwch 
 Cod y cwrs: TMXY350  Credydau: 30  Lefel y Brifysgol Agored: 3  
Lefel Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau'r Alban: 9  

Lefel Cymwysterau Addysg 
Uwch: 6  

 

  
Crynodeb  
Mae dau brif nod ar gyfer y modiwl hwn:   

• eich helpu chi i ddatblygu a dangos cymhwysedd yn y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer arbenigedd eich 
prentisiaeth;  

• eich helpu chi i wneud gwaith paratoi ar gyfer y prosiect a'r cyflwyniad terfynol, gan gynnwys cytuno ar y 
pwnc a fydd dan sylw gennych gyda'ch tiwtor, eich tiwtor ymarfer a'ch cyflogwr.  

 
Fel arfer, bydd y cyfuniad o'r cymwyseddau a dystir yn y modiwl hwn yn diffinio'r cwmpas ar gyfer y prosiect terfynol.    
 
Cynnwys y cwrs  
Cewch eich darparu â'r adnoddau a'r cymorth i'ch helpu chi adnabod syniad, a'i ddatblygu, ar gyfer prosiect 
dichonadwy yn seiliedig ar weithle sy'n cefnogi blaenoriaethau eich sefydliad. Byddwch yn datblygu cynllun prosiect 
drafft ar y cyd â'ch tiwtor, eich tiwtor ymarfer a'ch cyflogwr wedi'i gefnogi gan achos busnes pendant. Os caiff y 
cynllun hwn ei gymeradwyo, bydd yn ffurfio'r sylfaen ar gyfer eich prosiect terfynol.  
 
Byddwch yn dysgu  
Wrth astudio'r modiwl hwn, byddwch yn:  

• Paratoi ar gyfer eich modiwl prosiect terfynol 
• Datblygu gwybodaeth, sgiliau a phrofiad o archwilio rôl waith/gweithle 
• Mapio'r wybodaeth, sgiliau ac ymddygiadau yn erbyn y fframweithiau a safonau perthnasol 
• Parhau i ddatblygu portffolio neu log ddysgu 
• Ymarfer cynllunio prosiectau, ysgrifennu adroddiadau a gwerthuso  
• Ymgysylltu â'r gwaith o gymhwyso technegau ac offer cyflwyno a chyfweld yn ymarferol 
• Ystyried aliniad anghenion datblygiad gyrfaol a phersonol gydag amcanion busnes y sefydliad 
• Llunio cynlluniau ddysgu a datblygiad 
• Llunio cynnig prosiect cyfunol, y cytunwyd arno ar y cyd gan y prentis a chyflogwr, y gellid ei roi ar waith yn 

ystod modiwl terfynol y prosiect. 
 
Deunyddiau'r cwrs: beth sydd wedi'i gynnwys 
Bydd y deunyddiau astudio yn cynnwys gwefan. Bydd y wefan yn cynnwys dolenni at: 

• ddeunyddiau astudio 
• fforymau trafod 
• ffynonellau perthnasol eraill 
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Cymorth gan eich tiwtor 
Bydd gennych diwtor a thiwtor ymarfer, a fydd yn eich cefnogi drwy eich astudiaethau ac wrth ymgymryd â 
gweithgareddau perthnasol, yn marcio eich gwaith ysgrifenedig, a rhoi sylwadau arno, ac yno i roi cyngor ac 
arweiniad i chi. Bydd cymorth tiwtorial fel arfer yn cael ei roi dros y ffôn, dros e-bost a fforymau ar-lein. 
 
Asesiad 
Mae asesiad ar y modiwl hwn yn cynnwys 3 Aseiniad wedi’u Marcio gan Diwtor (TMAs) ac Asesiad Diwedd Modiwl 
(emTMA) 
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Technolegau gwe  
 Cod y cwrs: TTXY284  Credydau: 30  Lefel y Brifysgol Agored: 2  
Lefel Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau'r Alban: 9  

Lefel Cymwysterau Addysg 
Uwch: 5  

 

  
Crynodeb  
Mae'r We Fyd-eang yn parhau i gynnig sylfaen ar gyfer datblygu ystod eang o dechnolegau strategol a chynyddol 
ddylanwadol, yn cefnogi amrywiaeth eang o gymwysiadau a gwasanaethau, yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus. 
Mae mwyfwy o alw i reolwyr a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ennill dealltwriaeth gliriach am y broses o 
ddatblygu cymwysiadau, o'r cam cynllunio i'r trefnu a'r cynnal a chadw. Bydd y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth i 
chi am bensaernïaeth, protocolau, safonau, ieithoedd, offer a thechnegau; dealltwriaeth am ddulliau ar gyfer 
cynnwys mwy dynamig a symudol; ac arddangos sut allwch chi ddadansoddi gofynion, cynllunio, dylunio, gweithredu 
a rhoi ystod o gymwysiadau gwe dan brawf.  
 
Cynnwys y cwrs  
Dros y rhai blynyddoedd diwethaf, mae'r rhyngrwyd a'r We Fyd-eang wedi rhoi'r sylfaen ar gyfer datblygu ystod o 
ddatrysiadau busnes strategol.  
 
Gan fod technolegau gwe wedi cyrraedd prif ffrwd datblygiad TG, mae ystod eang o gymwysiadau yn sectorau megis 
marchnata, gwerthu, prynu, bancio a chyhoeddi wedi'u trefnu, gan osod y We yn rhan o'r berthynas rhwng 
darparwyr a defnyddwyr.  
 
Dechreua'r modiwl hwn gyda ffocws ar sylfeini cymwysiadau gwe, gan gynnwys protocolau, safonau a thrin cynnwys. 
Mae'n datblygu ar y rhain drwy archwilio pensaernïaeth cymwysiadau, cydrannau a chymwysiadau eraill cyn ystyried 
sut ellir gwneud cymwysiadau a chynnwys yn fwy dynamig a symudol.  
 
Byddwch yn dysgu  
Mae'r modiwl hwn yn cynnwys pedwar bloc a phrosiect.  
 
Bloc 1: Sylfeini technoleg gwe  
Mae'r bloc cyntaf yn trafod y technolegau sylfaenol y mae'r We wedi'i seilio arnynt. Mae'r agweddau a drafodir yn 
cynnwys: datblygiad  
hanesyddol y We; 'pensaernïaeth' a phensaernïaeth gweinyddion cleientiaid sylfaenol; protocolau megis HTTP; marc 
cynnwys (HTML, CSS, XML) a materion yn ymwneud â hygyrchedd a defnyddioldeb; safonau a sefydliadau safoni 
(W3C, gweithgor y Rhyngrwyd); a diogelwch (waliau tân, HTTPS, tystysgrifau). Mae bloc hwn y modiwl yn trafod yr 
holl sylfeini sylfaenol y mae gweddill y modiwl yn eu datblygu.    
 
Bloc 2: Pensaernïaeth gwe  
Ar ôl archwilio'r gwahanol ddulliau at bensaernïaeth cymwysiadau gwe, mae Bloc 2 yn canolbwyntio ar sut all 
gydrannau'r cleient-gweinydd gyflwyno cynnwys dynamig ar dudalennau gwe.  
 
Mae'r bloc hwn yn mynd i'r afael â phensaernïaeth rhaglenni ar y we, gan gynnwys technoleg gwmwl; cydrannau 
ochr y gweinydd ac ochr y cleient (porwyr gwe, cronfeydd data) ac ieithoedd rhaglennu (JavaScript, PHP a SQL).  
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Er bod y bloc hwn yn ystyried ystod o ieithoedd rhaglennu a'u rolau o ran datblygu cymwysiadau, nid yw'n addysgu 
rhaglennu ac mae disgwyl i chi feddu ar y sgiliau hyn eisoes.  
 
Mae'r bloc hwn yn cynnwys gweithgareddau rhaglennu JavaScript a PHP. Mae'r holl god sydd ei angen i gynhyrchu 
cymhwysiad gwe syml yn cael ei ddarparu a'i egluro, ond dylech fod yn barod i ddefnyddio ac addasu'r enghreifftiau 
mewn ffyrdd syml.  
 
Bloc 3: Cynnwys symudol  
Mae bloc 3 yn archwilio'r tuedd tuag at gynnwys mwy symudol ac addasu cynnwys, ac mae'n archwilio cynnwys a 
chymwysiadau symudol. Mae'n ystyried agweddau fel Web 2, trin cynnwys a dulliau i gyflwyno cynnwys ar ddyfeisiau 
symudol. Byddwch hefyd yn ymgymryd â datblygu cymhwysiad symudol syml. 
Bloc 4: Datblygu cymwysiadau  
Mae'r bloc yn archwilio sut caiff cymwysiadau eu cynllunio, eu dylunio a'u datblygu gan arbenigwyr TG, archwilio 
cynllunio prosiectau, dylunio cymwysiadau, amgylcheddau ac offer datblygu yn ogystal â threfnu a chynnal a 
chadw cymwysiadau.  
 
Prosiect  
Ar ddiwedd y modiwl, byddwch yn cynnal prosiect sylweddol yn rhoi'r sgiliau a'r technegau yr ydych wedi'u dysgu ym 
mhob bloc ar waith. 
 
Deunyddiau'r cwrs: beth sydd wedi'i gynnwys  
Caiff y modiwl hwn ei gyflwyno'n gyfan gwbl ar-lein o fewn rhith-amgylchedd dysgu'r Brifysgol Agored, sy'n rhoi 
mynediad at y deunyddiau astudio ar ffurf electronig, fforymau ar-lein ac adnoddau ar-lein eraill. Nid oes testunau 
argraffedig: bydd yr holl ddeunyddiau astudio ar gael ar-lein ar y wefan.  
 
Gallech ddefnyddio clustffonau, gyda microffon, i siarad gyda'ch tiwtor a myfyrwyr eraill ar-lein yn ystod rhai 
gweithgareddau ar y modiwl. 
 
Cymorth gan eich tiwtor 
Bydd gennych diwtor a fydd yn eich helpu gyda'r deunydd astudio, marcio eich gwaith ysgrifenedig, a rhoi sylwadau 
arno, ac yno i roi cyngor ac arweiniad i chi. Gallem hefyd gynnig tiwtorialau grŵp neu ysgolion diwrnod, y byddwch 
yn cael eich annog i'w mynychu, er nad oes rhaid ichi wneud hynny. Bydd lleoliad eich tiwtorialau yn dibynnu ar 
ddosbarthiad y myfyrwyr sy'n ymgymryd â'r modiwl. 
 
Asesiad 
Mae asesiad ar y modiwl hwn yn cynnwys 3 Aseiniad wedi’u Marcio gan Diwtor ac asesiad Diwedd Modiwl. 
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Peirianneg meddalwedd  
Cod y cwrs: TMXY354  Credydau: 30  Lefel y Brifysgol Agored: 3  
Lefel Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau'r Alban: 10  

Lefel Cymwysterau Addysg 
Uwch: 6  

 

  
Crynodeb  
Gall dylunio, adeiladu a phrofi systemau meddalwedd fod yn broses gymhleth. Nod y modiwl hwn yw eich darparu 
chi â dealltwriaeth am gysyniadau peirianneg meddalwedd a chipolwg ar ddatblygu meddalwedd ymarferol. Mae'n 
dilyn dull disgybledig o ddatblygu systemau meddalwedd i fodloni gofynion penodol. Byddwch yn ymgyfarwyddo ag 
ystod eang o dechnegau i gefnogi'r ddeialog rhwng peirianwyr meddalwedd a rhanddeiliaid sefydliad, a gwaith 
datblygwyr. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth dda am y gwahanol ddulliau o ddatblygu meddalwedd, ac arferion 
datblygu meddalwedd, gan gynnwys y rheini a oedd yn dilyn dulliau hyblyg.  
 
Cynnwys y cwrs  
Gan gymharu dulliau traddodiadol gyda phrosesau ac arferion hyblyg, byddwch yn dysgu am brosesau datblygu 
meddalwedd adnabyddus, eu camau, eu gweithgareddau a'u technegau. Bydd hyn yn eich helpu chi i ddatblygu 
dealltwriaeth feirniadol am amrywiaeth cyd-destunau sefydliadau, problemau, a thimau datblygu, a fydd yn eich 
caniatáu chi i ddefnyddio eich beirniadaeth eich hun mewn sefyllfa go iawn.  
 
Byddwch yn dysgu  
Wrth astudio'r modiwl hwn, byddwch yn:  

• gallu deall parth problemau busnes sy'n gofyn datrysiad meddalwedd neu newid i ddatrysiad cyfredol  
• caffael yr adnoddau a'r wybodaeth i ddadansoddi a dylunio datrysiad neu newid o'r fath  
• deall sut fydd unrhyw bensaernïaeth meddalwedd ddewisol yn effeithio ar fodlonrwydd holl ofynion a 

disgwyliadau defnyddwyr  
• gallu cymhwyso ac ail-ddefnyddio arbenigedd dylunio o gyfuniad o batrymau dylunio  
• datblygu'r sgiliau ar gyfer profi allbynnau pob gweithgaredd drwy'r broses ddatblygu.  

 
Cewch eich addysgu i roi eich gwybodaeth ar waith er mwyn dylunio ystod eang o systemau meddalwedd; o 
systemau bach mewn un sefydliad (y mae angen iddynt ryngweithio ag ystod o wasanaethau eraill ar-lein) i'r rheini 
sy'n gweithio mewn sawl amgylchedd ar raddfa fawr yn seiliedig ar glymblaid o systemau.  
 
Deunyddiau'r cwrs: beth sydd wedi'i gynnwys 
Testunau astudio argraffedig, testunau astudio ar-lein, gwefan, a fforymau ar-lein. 
 
Cymorth gan eich tiwtor 
Bydd gennych diwtor a fydd yn eich helpu gyda'r deunydd astudio, marcio eich gwaith ysgrifenedig, a rhoi sylwadau 
arno, ac yno i roi cyngor ac arweiniad i chi. Gallem hefyd gynnig tiwtorialau grŵp neu ysgolion diwrnod, y byddwch 
yn cael eich annog i'w mynychu, er nad oes rhaid ichi wneud hynny. Bydd lleoliad eich tiwtorialau yn dibynnu ar 
ddosbarthiad y myfyrwyr sy'n ymgymryd â'r modiwl. Yn ogystal â hynny, bydd tiwtorialau ar-lein a gweithgareddau 
cydweithredol eraill yn cael eu cynnal ar fforwm ar-lein eich grŵp tiwtor. Gallwch ddefnyddio'r fforwm hwn drwy 
gydol eich astudiaeth i aros mewn cyswllt â'ch tiwtor a'ch cyd-fyfyrwyr. 
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Asesiad 
Mae asesiad ar y modiwl hwn yn cynnwys 3 Aseiniad wedi’u Marcio gan Diwtor ac arholiad.  
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Disgrifiadau Modiwl - Cam 4 

Dylunio rhyngweithiad a phrofiad defnyddwyr   
Cod y cwrs: TMXY356  Credydau: 30  Lefel y Brifysgol Agored: 3  
Lefel Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau'r Alban: 10  

Lefel Cymwysterau Addysg 
Uwch: 6  

 

  
Crynodeb  
O apiau bach i systemau busnes mawr, o ffonau clyfar i amgylcheddau clyfar, o dechnoleg y mae modd ei gwisgo i 
osodiadau amgylcheddol, o realiti rhithwir i realiti estynedig - mae technolegau cyfrifiadura rhyngweithiol wedi dod 
yn rhan annatod o fywyd bob dydd. Bydd y modiwl hwn yn eich helpu chi i ddod yn ddylunydd rhyngweithio 
effeithiol. Byddwch yn dysgu beth yw dylunio rhyngweithiad a sut i ddylunio cynnyrch rhyngweithiol sy'n cynnig 
profiadau da i ddefnyddwyr. Byddwch yn dysgu am y gwahanol ffactorau sy'n dylanwadu ar brofiad defnyddwyr; y 
damcaniaethau sy'n sail i ddylunio rhyngweithiad da; a'r dulliau a'r technegau mae dylunwyr yn eu defnyddio i greu 
cynhyrchion rhyngweithiol effeithiol. 
 
Cynnwys y cwrs  
Pam mae rhai cynhyrchion rhyngweithiol mor boblogaidd? Sut ydych yn creu cynhyrchion mae pawb eu heisiau? Un 
o'r prif bethau y byddwch yn ei ddysgu fel rhan o'r modiwl hwn yw pwysigrwydd dylunio sy'n canolbwyntio ar 
ddefnyddwyr. 

Byddwch yn dysgu gwerth symud oddi wrth eich desg a 'chamu i'r byd' er mwyn cynnwys defnyddwyr posibl yn eich 
syniadau dylunio cynnar ar gyfer cynhyrchion rhyngweithiol. Mae'n rhy hawdd honni bod pobl eraill yn meddwl, yn 
teimlo ac yn ymddwyn yn yr un modd â ninnau, sef y dylunwyr neu'r datblygwyr. Mae'n hanfodol ystyried yr 
amrywiaeth ymhlith defnyddwyr a'u gwahanol bersbectifau a bydd ceisio eu hadborth yn eich helpu chi i osgoi 
unrhyw gamgymeriadau a chamddealltwriaeth efallai na fyddwch wedi meddwl amdanynt. Mae cynnwys 
defnyddwyr yn y broses yn hanfodol er mwyn creu cynhyrchion gwych ac mae'n gwneud synnwyr busnes da: wedi'r 
cwbl, pwy sydd eisiau prynu cynnyrch gwael? 

Drwy weithgareddau ymarferol, byddwch yn gweithio drwy'r broses ddylunio ar brosiect o'ch dewis chi (dan ein 
harweiniad ni) fel rhan o'r aseiniadau sy'n cael eu marcio gan diwtor. Mae pob aseiniad sy'n cael ei farcio gan diwtor 
yn mynd i'r afael ag un cam yn y cylchred oes dylunio. Erbyn diwedd y modiwl, bydd gennych brofiad ymarferol o'r 
cylchred oes llawn drwy eich prosiect eich hun. Byddwch yn datblygu sgiliau a fydd yn bwysig i chi mewn amrywiaeth 
o leoliadau gwaith - boed ydych yn gweithio fel datblygwr fel rhan o dîm datblygu meddalwedd mawr, fel partner 
mewn busnes bach newydd, neu mewn rhai rolau eraill sydd ynghlwm â rheoli cynhyrchion rhyngweithiol a fydd yn 
cael eu defnyddio gan bobl, neu wneud penderfyniadau mewn perthynas â nhw. Byddwch yn ceisio sgiliau ymarferol 
a fydd yn eich cyfarparu chi â'r adnoddau y byddwch chi eu hangen i ddadansoddi, dylunio a gwerthuso cynhyrchion 
rhyngweithiol. 

Byddwch yn dysgu  
Mae'r modiwl wedi'i drefnu mewn pedwar bloc ac yn defnyddio'r gyfrol hynod lwyddiannus yn rhyngwladol, 
Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction fel testun cyfeirio: 
 
Bloc 1 - Cyflwyniad a throsolwg 
Beth yw dylunio rhyngweithio? Mae'r bloc hwn yn cyfleu'r syniad sylfaenol o'r hyn yr ydym yn ei olygu drwy ddylunio 
rhyngweithio a phwysigrwydd canolbwyntio ar ddefnyddwyr wrth wneud hynny. Byddwch yn dechrau myfyrio ar yr 
hyn sy'n gwneud rhai dyluniadau yn ddefnyddiol a boddhaol - ac eraill i'r gwrthwyneb - ac yn cael profiad ymarferol 
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o'r broses ddylunio. Egwyddor bwysig ein dull o ddylunio rhyngweithiad yw bod amrywiaeth rhwng defnyddwyr - nid 
yn unig o ran eu nodweddion a'u galluoedd ffisegol, ond hefyd o'u nodweddion gwybyddol a synhwyraidd. 
 
Bloc 2 - Gofynion 
Pwy yw'r defnyddwyr a beth maen nhw ei eisiau? Fel rhan o'r broses o ddiffinio gofynion cynnyrch rhyngweithiol, 
mae angen i ni wybod beth yw nodweddion y defnyddiwr ond hefyd mae angen i ni fod yn ymwybodol o gyd-destun 
y defnyddiwr - o ran ei amgylchedd ffisegol ac o ran y gweithgarwch y mae ynghlwm ag ef. Mae'r bloc hwn yn 
astudio ystod o ddulliau casglu gofynion, gan gynnwys siarad â defnyddwyr, dulliau arsylwi megis defnyddio 
technoleg ymchwilio, a mwy. Byddwch hefyd yn dysgu i ddefnyddio offer a thechnegau, megis datblygu personâu a 
sefyllfaoedd, a fydd yn eich helpu chi i rannu gwybodaeth â'r rhanddeiliaid (y tîm, y defnyddwyr, y cwsmer) a 
chyfathrebu'n effeithiol â gofynion cynnyrch rhyngweithiol. 
 
Bloc 3 - Dylunio 
Mae dylunio yn ymwneud â chydbwyso'r gofynion. Mae'n cynnwys meddwl am y syniad sylfaenol ar gyfer y cynnyrch 
rhyngweithiol a'r agweddau mwy cadarn, ffisegol. Mae'r bloc hwn yn mynd i'r afael â'r holl bethau hyn. Byddwch yn 
dysgu i ddefnyddio offer myfyriol i'ch helpu chi feddwl am y prif syniad ar gyfer dyluniad, a'i gyfathrebu, gan 
gynnwys beth fydd pobl yn gallu ei wneud gydag ef, a sut brofiad maent yn ei gael gydag ef. Rydym yn trafod ystod o 
fathau o ryngwynebau, o ffurfiau mwy traddodiadol o ryngweithio ar sgriniau i fathau rhyngwynebau symudol, y 
mae modd eu gwisgo, rhai cyffyrddiadol ac eraill a byddwch yn dysgu ac yn defnyddio ystod o ddulliau ac offer creu 
prototeipiau. 
 
Bloc 4 - Gwerthuso 
Mae Bloc 4 yn cynrychioli'r technegau a'r wybodaeth sydd eu hangen i werthuso cynnyrch rhyngweithiol. Mae hyn 
yn cynnwys yr ystyriaethau moesegol wrth werthuso gyda defnyddwyr; technegau ac awgrymiadau ar gyfer arsylwi 
defnyddwyr; holi arbenigwyr a defnyddwyr; ac ystyried pa bryd y dylid cynnal astudiaethau maes a pha bryd i 
ddefnyddio astudiaethau labordy. Byddwch yn dysgu sut i gyflwyno'ch canfyddiadau a myfyrio ar yr angen i 
ailadrodd rhai rhannau o'r cylchred oes dylunio. 
Mae'r asesiad ar gyfer y modiwl hwn yn strwythuredig er mwyn i chi weithio ar broblem o'ch dewis chi, a gweithio 
drwy'r prosesau gwahanol ac ailadrodd drwy'r cylchred oes dylunio a astudiwyd yn y bloc wrth i chi fynd drwy'r 
modiwl. 
Os ydych yn ystyried mynd ymlaen i'r prosiect cyfrifiadura a TG (TM470), mae hwn yn un o fodiwlau lefel 3 y Brifysgol 
Agored y gallech ei ddefnyddio fel sylfaen i bwnc eich prosiect. Fel arfer, dylech fod wedi cwblhau un o fodiwlau lefel 
3 y Brifysgol Agored hyn (neu'n astudio un ar hyn o bryd) cyn cofrestru ar fodiwl y prosiect. 
 
Deunyddiau'r cwrs: beth sydd wedi'i gynnwys 
Preece, J., Sharp, J. a Rogers, Y. (2015) Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (584 o dudalennau) 
a llyfrynnau'r blociau 1-4. Gwefan y modiwl a deunyddiau astudio ar-lein. 
 
Cymorth gan eich tiwtor 
Bydd gennych diwtor a fydd yn eich helpu chi gyda deunydd y cwrs ac a fydd yn marcio'ch gwaith ysgrifenedig, ac yn 
rhoi sylwadau arno. Gallwch ofyn i'ch tiwtor am gyngor ac arweiniad. Gallem hefyd gynnig tiwtorialau grŵp ac anogir 
chi i fynychu'r rheini, er nad oes gorfodaeth i chi wneud hynny. Bydd lleoliad eich tiwtorialau yn dibynnu ar 
ddosbarthiad y myfyrwyr sy'n ymgymryd â'r modiwl. 
 
Asesiad 
Mae asesiad ar y modiwl hwn yn cynnwys 4 Aseiniad wedi’u Marcio gan Diwtor ac arholiad. 
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Technolegau gwe, symudol a chwmwl  
Cod y cwrs: TMXY352  Credydau: 30  Lefel y Brifysgol Agored: 3  
Lefel Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau'r Alban: 10  

Lefel Cymwysterau Addysg 
Uwch: 6  

 

  
Crynodeb  
Mae cyfrifiadura cwmwl a thechnolegau symudol yn cynnig posibiliadau newydd ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu 
cymwysiadau a gwasanaethau TG. Mae darparu adnoddau TG yn gyflym, yn hyblyg ac ar raddfeydd gwahanol yn 
caniatáu i sefydliadau fod yn fwy arloesol, ystwyth a chost effeithlon. Yn ein bywydau personol, mae technolegau 
cwmwl a symudol yn ein caniatáu ni i storio, ceisio a rhannu gwybodaeth ar-lein. Mae storio a phrosesu gwybodaeth 
heb leoliad ffisegol clir neu awdurdod cyfreithiol yn codi pryderon pwysig ynglŷn â llywodraethu a diogelwch. Yn y 
modiwl ar-lein hwn, byddwch yn dysgu am agweddau technegol a chymdeithasol ar gyfrifiadura cwmwl a 
thechnolegau symudol, a byddwch yn ennill profiad ymarferol o'r technolegau hyn.  
 
Cynnwys y cwrs  
Mae'r modiwl ar-lein hwn yn rhoi profiad ymarferol i chi a dealltwriaeth am dechnoleg cwmwl a'r dechnoleg gwe sy'n 
sail iddi, yn ogystal â'r rôl sydd gan y rhain i'w chwarae o ran darparu cymwysiadau symudol modern. Byddwch yn 
ennill persbectif technegol a phersbectif busnes o'r manteision, y problemau a'r risgiau sydd ynghlwm â defnyddio'r 
technolegau hyn. Mae nifer o'r astudiaethau achos hyn yn dangos y defnydd o'r dechnoleg mewn gwahanol gyd-
destunau, megis busnesau newydd, corfforaethau sefydledig a chyweithiau.  
 
Rhennir y modiwl yn dri bloc:  

• Sylfaeni'r We  
• Y Cwmwl  
• Cymwysiadau Symudol. 

 
Yr egwyddorion wrth wraidd technoleg cwmwl a'i defnydd mewn cyd-destunau gwahanol yw prif ffocws y modiwl 
gyda Sylfeini'r We yn darparu sylfaen addas o ran technoleg alluogi a Chymwysiadau Symudol yn dangos sut mae 
cyfalafu ymhellach ar seilwaith y cwmwl o ran datblygu cymwysiadau symudol hyblyg.  
 
Mae ymddiriedaeth a diogelwch yn themâu pwysig yn y modiwl, ochr yn ochr â'r materion cymdeithasol, 
gwleidyddol, technegol a chyfreithiol sy'n codi gyda'r datblygiadau diweddar hyn mewn TG. Mae astudiaethau achos 
yn dwyn ynghyd nodweddion allweddol o bob rhan, yn gosod y cefndir ar gyfer prosiect lle byddwch yn defnyddio'ch 
sgiliau newydd i nodi datrysiadau cwmwl a symudol, gwneud prototeip ohonynt a'u harddangos ar gyfer sefydliad.  
 
Byddwch yn dysgu  
Bloc 1 - Sylfeini'r We  
Mae'r bloc cyntaf yn gosod y cefndir ar gyfer y modiwl drwy archwilio sut mae rhwydweithiau, yn enwedig y 
rhyngrwyd, yn cefnogi mynediad at wasanaethau a chymwysiadau rhwydwaith. Mae'r bloc cyntaf yn rhoi trosolwg 
cryno o safonau a phrotocolau sylfaenol y we (HTTP, XML, CSS, etc.), gan gynnwys protocolau diogel (HTTPS, TLS, SSL, 
SSH) ac yna'n adolygu datblygiad pensaernïaeth ddosranedig a dulliau gwahanol modern (REST, SOAP) sy'n cael eu 
defnyddio i geisio gwasanaethau gwe a sut mae'r rhain yn cysylltu â dulliau cwmwl. Mae'r bloc hefyd yn cynnwys 
ystod o weithgareddau ymarferol gan ddefnyddio NetBeans i ddatblygu a threfnu gwasanaethau gwe i weinydd 
cymwys (Glassfish) yn ogystal â phrofi a defnyddio gwasanaethau.  
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Bloc 2 - Y Cwmwl  
Mae'r ail floc yn cyflwyno'r model cwmwl a'r mathau o adnoddau (grym prosesu, cronfeydd data, storfa gyffredinol a 
rhwydweithio) y gellir eu darparu gan seilwaith cwmwl nodweddiadol. Ymchwilir i lefelau gwahanol o fodel cwmwl, 
megis Seilwaith fel Gwasanaeth, Llwyfan fel Gwasanaeth a Meddalwedd fel Gwasanaeth, a'u cymharu â'r model 
gwasanaethau gwe.  
 
Mae'r bloc yn adolygu'n gryno cynigion cwmwl defnyddwyr, megis Dropbox a Google Drive ar gyfer storio asedau, 
cyn symud ymlaen at gynigion masnachol mwy soffistigedig seilwaith cwmwl, megis OpenStack ac Amazon Web 
Services. Amlinellir rhithwirio a'r defnydd o feddalwedd 'hypervisor', gyda ffocws ar gyfleusterau cyffredin 
llwyfannau blaenaf y brif ffrwd, gan gynnwys monitro'r defnydd o adnoddau, cydbwyso llwyth a graddio adnoddau 
yn awtomatig er mwyn bodloni'r galw.  
 
Yn ogystal ag agweddau technegol, mae'r bloc yn ystyried yr achos busnes ar gyfer cwmwl mewn cyd-destunau 
gwahanol (busnesau newydd, corfforaethau, prosiectau, cyweithiau) a dulliau gwahanol o ddosbarthu seilwaith 
cwmwl (preifat, cyhoeddus a chydweithredol) yn ogystal ag ystyried goblygiadau diogelwch a chyfreithiol ar gyfer 
pob dull.  
 
Dangosir ystod o weithrediadau cwmwl mewn cyfuniad o weithgareddau ymarferol i ddarparu profiadau ymarferol. 
Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys:  

• defnyddio dangosfwrdd cwmwl i greu disgrifiadau sydd â diffyg adnoddau i gynnal peiriannau rhithiol a 
chydrannau eraill  

• creu rheolau diogelwch i reoli mynediad at adnoddau'r cwmwl  
• lansio, ceisio a monitro adnoddau'r cwmwl, a chael gwared arnynt  
• sgriptio a phrofi sefyllfa graddio awtomatig fel bod cymhwysiad sy'n dod o dan lwyth uchel yn cael ei 

ailadrodd yn awtomatig gyda'r llwyth yn cael ei rannu rhwng yr adnoddau sydd eisoes yn bodoli a'r 
adnoddau newydd   defnyddio rhyngwyneb rhaglennu cymhwysiad REST i berfformio gweithrediadau 
cwmwl.  

 
Bloc 3 - Cymwysiadau Symudol  
Yn olaf, mae'r bloc hwn yn archwilio cyflwr cyfredol y farchnad symudol a'r rhagolygon ar gyfer technoleg symudol, 
yn ogystal â'i defnydd cyfunol â thechnoleg cwmwl. Dechreua'r bloc drwy ymchwilio i ystod o heriau sy'n wynebu 
datblygwyr apiau symudol, gan gynnwys ymdrin â nifer fawr o:  

• ddyfeisiau defnyddwyr (llechi, ffonau symudol etc.)  
• technolegau fframwaith (Java, Microsoft, Android, iOS)  
• technolegau cyfathrebu (gwasanaethau Gwe, HTTP, a socedi TCP).  
 

Mae'r bloc yn archwilio ystod o ystyriaethau o ran datblygu cymhwysiad symudol, gan gynnwys trefnu ac 
uwchraddio, dylunio rhyngwyneb defnyddwyr, rheoli perfformiad a chof, yn ogystal â chysylltedd, ôl-storfa a 
diogelwch. Mae'r bloc hefyd yn cynnwys elfen yn canolbwyntio ar astudiaeth achos, archwilio pecynnau cymorth ar 
gyfer datblygu cymwysiadau a datblygiad ymarferol cymhwysiad symudol a gaiff ei ymestyn wedyn i fanteisio ar 
gyfleusterau'r cwmwl.  
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Deunyddiau'r cwrs: beth sydd wedi'i gynnwys 
Caiff y modiwl hwn ei gyflwyno'n gyfan gwbl ar-lein drwy wefan y modiwl, sy'n rhoi mynediad at y deunyddiau 
astudio ar ffurf electronig, fforymau ar-lein ac adnoddau ar-lein eraill. Nid oes testunau argraffedig: bydd yr holl 
ddeunyddiau astudio ar gael ar-lein ar y wefan. 
 
Cymorth gan eich tiwtor 
Byddwch yn cael tiwtor a fydd yn cynnig cymorth drwy gyfathrebiadau electronig a thiwtorialau grŵp ar-lein. 
Byddwch hefyd yn cael cyfle i drafod eich aseiniadau a phrosiect gyda'ch tiwtor yn unigol. 
 
Asesiad 
Mae pob un o'r tri bloc yn cynnwys aseiniad wedi'i farcio gan diwtor (TMA), sydd ag elfen ymarferol ac ysgrifenedig 
iddo. Ar ôl cwblhau'r tri bloc, byddwch yn ymgymryd ag asesiad diwedd modiwl (EMA), sydd ar ffurf prosiect unigol. 
Mae hyn yn gofyn ichi gynhyrchu asesiad ystyrlon o dechnoleg symudol a chwmwl at ddefnydd sefydliad, a hefyd 
cymhwyso'r dulliau a'r offer a ddefnyddiwyd yn ystod y modiwl i gyflwyno arddangosiad technoleg ar gyfer y 
sefydliad. 
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Y prosiect cyfrifiadura a TG  
Cod y cwrs: TMXY470  Credydau: 30  Lefel y Brifysgol Agored: 3  
Lefel Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau'r Alban: 10  

Lefel Cymwysterau Addysg 
Uwch: 6  

 

  
Crynodeb  
Mae'r prosiect cyfrifiadura a TG yn eich galluogi i archwilio technolegau cyfathrebu, cyfrifiadura a gwybodaeth yn 
fanwl iawn, a hwn yw'r modiwl terfynol gofodol ein cymwysterau cyfrifiadura a TG. Mae'n cynnig profiad ymarferol i 
chi o ddysgu annibynnol ac ymarfer myfyriol. Byddwch yn cymwys technegau ac egwyddorion uwch i gynhyrchu 
datrysiad i broblem y rydych wedi'i ddiffinio ac yn llunio adroddiad sylweddol o'ch profiad a chanfyddiadau. Byddwch 
hefyd yn gyfrifol am ddewis eich pwnc eich hun, cynnal y prosiect ac ymgymryd â'r gwaith o lunio adroddiad, gyda 
help goruchwyliwr i'ch cynghori a'ch arwain chi. 
 
Cynnwys y cwrs  
Byddwch yn ennill sgiliau a phrofiad wrth lunio a chwblhau prosiect unigol o'ch dewis chi mewn unrhyw faes 
cyfrifiadura a TG yr ydych wedi'i astudio ar y lefel hon. Bydd eich tiwtor yn eich cynghori a'ch arwain, ond bydd 
disgwyl i chi gynhyrchu eich gwaith yn annibynnol, heb oruchwyliaeth agos. Mae'r pwyslais arnoch chi fel 
ymarferydd myfyriol, yn datblygu'r agweddau technegol ar eich prosiect a hefyd ar gyfiawnhau eich dull ac adolygu a 
meddwl am yr hyn yr ydych wedi'i ddysgu. Bydd disgwyl i chi ddefnyddio'r deunyddiau astudio a meddalwedd sydd 
ynghlwm â modiwlau lefel 3 y Brifysgol Agored, yr ydych wedi'u hastudio'n flaenorol. 
 
Prif elfennau eich prosiect fydd: 

• dewis pwnc prosiect - rhaid i'r pwnc fod yn seiliedig ar fodiwlau lefel 3 y Brifysgol Agored yr ydych wedi'u 
hastudio'n flaenorol, a bydd angen i ni wybod ym mha faes ydych chi'n dymuno gweithio cyn dechrau'r 
modiwl, er mwyn dyrannu tiwtor i chi 

• ceisio gwybodaeth a dysgu am ddatblygiadau yn eich maes pwnc 
• cynhyrchu cynnig a chynllun manwl ar gyfer y prosiect - bydd hyn yn cynnwys dewis dulliau addas, gosod 

nodau realistig a phenderfynu pa adnoddau fyddwch chi eu hangen 
• cynnal y prosiect ei hun - gallai fod ar sawl ffurf - system feddalwedd, dadansoddiad beirniadol ac adroddiad, 

neu ymchwiliad a chyfuniad o argymhellion, i enwi rhai enghreifftiau 
• ysgrifennu a gwerthuso'r prosiect - bydd hyn yn cynnwys gwerthusiad myfyriol o'ch dull i'r prosiect a'i 

gwblhau. 
 
Mae nodiadau arweiniol ac adnoddau ond nid oes deunyddiau addysgu ynghlwm â'r modiwl. Byddwch yn tynnu ar 
ystod o ffynonellau (papurau technegol, cyfrolau, llenyddiaeth gweithgynhyrchwyr, a'r rhyngrwyd) i ymchwilio i'ch 
pwnc. Dylai eich adroddiad ddangos eich gallu i asesu eich datblygiadau eich hun neu bynciau eraill yr ydych wedi'u 
hymchwilio, gan ddefnyddio dulliau priodol i'w mesur a'u cymharu. 
 
Drwy gydol eich prosiect, byddwch yn cael tasgau i'w cwblhau drwy aseiniadau wedi'u marcio gan diwtor, a fydd yn 
eich helpu chi i gynllunio a datblygu gwahanol gamau'r prosiect. Byddwch hefyd yn cyflwyno adroddiad prosiect 
terfynol. 
 
Deunyddiau'r cwrs: beth sydd wedi'i gynnwys 
Byddwch yn cael mynediad at wefan modiwl, sy'n cynnwys: 
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• cynlluniwr astudio wythnos i wythnos 
• deunyddiau modiwl sy'n benodol i'r cwrs 
• podlediadau 
• manylion am asesiadau ac adran gyflwyno 
• mynediad at fforymau grŵp tiwtor a myfyrwyr 

 
Cymorth gan eich tiwtor 
Drwy gydol eich astudiaethau modiwl, byddwch yn cael cyngor a chymorth gan eich tiwtor modiwl penodedig. 
Byddant yn eich helpu drwy: 

• Farcio eich aseiniadau a chynnig adborth manwl ichi wella. 
• Eich arwain at adnoddau dysgu ychwanegol. 
• Cynnig arweiniad unigol, p'un a yw hynny mewn perthynas â sgiliau astudio cyffredinol, cynnwys modiwl 

penodol neu eich prosiect penodol. 
• Hwyluso trafodaeth ar-lein rhwng eich cyd-fyfyrwyr, yn y fforymau grŵp tiwtor a myfyrwyr pwrpasol. 

 
Mae tiwtoriaid modiwl hefyd yn cynnal tiwtorialau ar-lein drwy gydol y modiwl. Pan fo'n bosibl, bydd recordiadau o 
diwtorialau ar-lein ar gael i fyfyrwyr. Er na fydd y tiwtorialau hyn yn orfodol er mwyn cwblhau'r modiwl, rydym yn 
eich annog yn gryf i gymryd rhan. 
 
Asesiad 
Mae asesiad ar y modiwl hwn yn cynnwys 3 Aseiniad wedi’u Marcio gan Diwtor ac Asesiad Diwedd Modiwl 
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