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SIARAD FEL GWYDDONYDD
CYFRIFIADUROL
TECHNOLEG GYNORTHWYOL –
dyfeisiau cynorthwyol, addasol ac adsefydlu
ar gyfer pobl ag anabledd neu’r boblogaeth
oedrannus
DEALLUSRWYDD ARTIFFISIAL –
deallusrwydd a ddangosir gan beiriannau
MOESEGOL – yn ymwneud ag a yw
rhywbeth yn foesol dderbyniol
LIDAR – dull o bennu amrediadau drwy
dargedu gwrthrych gyda laser a mesur yr
amser i'r golau adlewyrchiedig ddychwelyd
i'r derbynnydd
GPS (SYSTEM LLEOLI BYD-EANG) –
system llywio lloeren fyd-eang sy'n darparu
lleoliad, cyflymder a chydamseru amser
REALITI ESTYNEDIG – profiad
rhyngweithiol o amgylchedd byd go iawn
lle mae'r gwrthrychau sy'n byw yn y byd
go iawn yn cael eu gwella gan wybodaeth
ganfyddiadol a gynhyrchir gan gyfrifiadur

I'r rhai ohonom heb nam ar y golwg, mae'n
hawdd cymryd tasgau bob dydd yn ganiataol.
Pan fyddwn yn cerdded o amgylch ein tref
neu bentref lleol, mae symud o A i B yn
syml; yn yr un modd, pan fyddwn yn llywio
ein cartrefi, mae cerdded rhwng ystafelloedd
neu loriau yn dasg yr ydym yn ei chyflawni
bron yn ddifeddwl. Fodd bynnag, i bobl ddall
neu â nam ar eu golwg (BVI), nid yw symud
trwy amgylcheddau dan do mor syml nac mor
rhwydd.
Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn amcangyfrif
bod gan o leiaf 2.2 biliwn o bobl nam ar eu
golwg. O'r rhain, mae gan fwy na 285 miliwn o
bobl olwg gwan ac mae dros 39 miliwn o bobl
yn ddall. Mae offer llywio dan do yn bodoli i
gynorthwyo'r bobl hyn, ond, yn nodweddiadol,
mae'r offer hyn wedi'u cynllunio i'w defnyddio
gan robotiaid ymreolaethol. Pan fydd robotiaid
yn symud o gwmpas y tu mewn i ofod, maen
nhw'n defnyddio synwyryddion a thechnolegau
eraill i benderfynu lle mae wal, rhwystr neu ris.
Mae'r wybodaeth hon yn cael ei throsglwyddo
i'r robot a gall newid cwrs neu safle.
Fodd bynnag, yn ddiweddar, mae ymchwilwyr
wedi dechrau edrych ar sut y gellir defnyddio
neu addasu'r atebion hyn i gynorthwyo pobl

BVI, yn debyg i sut mae systemau GPS yn
gweithio ar gyfer llywio awyr agored. Y gobaith
yw y bydd pobl BVI yn gallu llywio’n well dan
do a goresgyn rhai o’r heriau sy’n gysylltiedig
â nam ar y golwg. Mae'r Athro Zhigang Zhu yn
wyddonydd cyfrifiadurol wedi'i leoli yn City
College yn Efrog Newydd. Mae ei waith yn
canolbwyntio ar ddatblygu Hyb Trafnidiaeth
Glyfar a Hygyrch (SAT-Hub) ar gyfer Llywio
Cynorthwyol a Rheoli Cyfleusterau. Un o'r
meysydd ffocws yw helpu pobl BVI i lywio
amgylchedd gyda ffôn clyfar a heb fod angen
dyfeisiau caledwedd ychwanegol.
YR AP
Fwyaf blaenllaw ymhlith y datblygiadau
arloesol y mae Zhigang wedi gweithio arno yw
Atebion Synhwyrydd Cynorthwyol ar gyfer
Teithio Annibynnol a Diogel (ASSIST) Pobl
Ddall a Nam ar eu Golwg. Mae'r tîm wedi
datblygu dau brototeip ap ASSIST. “Mae’r
ap cyntaf yn seiliedig ar synhwyrydd 3D o’r
enw Tango ar ffôn Android, tra bod yr ail ap
wedi’i seilio’n syml ar y camera a gynhwysir
ar iPhone,” esbonia Zhigang. “Fe wnaethon
ni ddefnyddio nodweddion Realiti Estynedig
(AR) y ddau fath o ffôn ar gyfer modelu 3D,
ond nodweddion allweddol ein apiau yw modelu
amgylchedd dan do ar raddfa fawr yn gyflym

heb lawer o hyfforddiant arbennig ar gyfer
modelwr, pensaernïaeth cleient-gweinydd
sy'n caniatáu i'r modelu gynyddu, datrysiad
synhwyrydd hybrid ar gyfer lleoli dan do mewn
amser real yn gywir, ac, yn olaf (ac yn bwysicaf
oll mae'n debyg), dull cynllunio llwybr personol
a rhyngwynebau defnyddwyr wedi'u teilwra i
anghenion defnyddwyr amrywiol sydd â heriau
teithio.”
CYNLLUNIO LLWYBR
Mae ap ASSIST yn defnyddio goleuadau ynni
isel Bluetooth (BLE) i hysbysu defnyddwyr
ym mha ranbarth y maent ynddo a'r camera
cynwysedig i olrhain eu lleoliadau yn gywir
ac mewn amser real. Yn anhygoel, gall yr
algorithmau y mae'r cynlluniwr llwybr yn eu
defnyddio gymryd gwybodaeth o fodelau 3D
o amgylchedd, gan gynnwys tirnodau, p’un a
oes cysylltedd data mewn lleoliad, dwysedd
torfol ardal benodol, a oes unrhyw waith
adeiladu yn digwydd, neu ddewisiadau personol
defnyddwyr eraill, megis a oes angen grisiau
neu liffitau arnynt. Mae'r wybodaeth hon yn
cael ei chyfuno ac yna ei hystyried gan yr ap i
ddarparu'r llwybr gorau ar gyfer pob defnyddiwr
penodol.
DEFNYDDWYR ERAILL
Mae'r tîm hefyd wedi ystyried pobl ag
Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD), lle
mae'r nodwedd dwysedd torfol yn arbennig
o ddefnyddiol. Gall deall pa mor brysur yw
unrhyw ardal benodol fod yn ddefnyddiol i
bawb sy'n defnyddio'r dechnoleg y mae'r tîm
wedi'i datblygu, ond mae pobl ag ASD yn
aml yn cael trafferth gyda thyrfaoedd mawr,
felly mae'r nodwedd hon yn arbennig o bwysig
iddynt.
PROFI
Mae'r tîm wedi profi'r datrysiadau SAT-Hub
gyda defnyddwyr BVI ac ASD. “Y cam
cyntaf oedd cynnal astudiaethau grŵp ffocws
gyda defnyddwyr. Yn ffodus, mae gennym
ni arbenigwyr astudio defnyddwyr ar ein
tîm (Cecilia Feeley yn Rutgers for Autism
Transportation, Celina M. Cavalluzzi yn
Goodwill NY/NJ ar gyfer hyfforddiant ASD,
a Bill Seiple yn Lighthouse Guild ar gyfer
gwasanaethau BVI),” meddai Zhigang. “Yn ail,

buom yn modelu pencadlys Lighthouse Guild a
chynnal llwybrau prawf gyda’n defnyddwyr. Yn
y pen draw, ein nod yw gosod y system mewn
canolfan drafnidiaeth ar gyfer prawf ar raddfa
fwy.”
HERIAU
Mae materion moesegol a phryderon
preifatrwydd yn ymwneud â natur ymwthiol
bosibl y synwyryddion a'r camerâu a ddefnyddir
i helpu defnyddwyr. Mae'r tîm yn ymwybodol
o hyn a'i nod yw darparu rhyngwynebau
anymwthiol a chynhwysol i ddefnyddwyr ag
egwyddorion dylunio cyffredinol. “Gan fod
synwyryddion a chamerâu cynwysedig yn
cael eu defnyddio fel ‘llygaid’ defnyddwyr a
chamerâu gwyliadwriaeth yn cael eu defnyddio
ar gyfer dadansoddi torfol, mae angen mynd i'r
afael â phryderon moesegol a phreifatrwydd,”
eglura Zhigang. “Mae ein hastudiaethau
gwrthrychau dynol yn cael eu cymeradwyo gan
Fwrdd Adolygu Sefydliadol (IRB) City College
Efrog Newydd.”
Mae heriau technegol yn ymwneud â gwneud i
apiau ASSIST o offeryn realiti estynedig (AR)
weithio mewn ardal fach, hyd at gymhwysiad
cadarn ac amser real y gellir ei ehangu i
ardal lawer mwy, megis campws neu hyd yn
oed dinas gyfan. Mae her hefyd o sicrhau
bod rhyngwynebau defnyddwyr yn cael eu
personoli ar gyfer gwahanol grwpiau. Er mwyn
goresgyn y problemau hyn, mae'r tîm yn
canolbwyntio ar berfformio cydweithrediadau
trawsddisgyblaethol ar draws diwydiant, y byd
academaidd a'r llywodraeth.
YMDRECH TÎM
Mae'r tim yn cynnwys arbenigwyr mewn Ai/
dysgu peirianyddol (Zhigang Zhu yn City
College Efrog Newydd, Hao Tang yn Borough
of Manhattan Community College), modelu
cyfleuster a delweddu (Jie Gong yn Rutgers
– Cyd Arweinydd y Prosiect SAT-Hub,
Huy Vo yn City College Efrog Newydd),
rheoli trafnidiaeth drefol ac ymddygiadau
defnyddwyr (Cecilia Feeley yn Rutgers, Bill
Seiple yn Lighthouse Guild), darganfyddiad
cwsmeriaid (Arber Ruci yn City University
Efrog Newydd), a phartneriaethau diwydiannol
(Zheng Yi Wu yn Bentley Systems, Inc.). Yn
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bwysicach fyth, mae llawer o fyfyrwyr talent
ar wahanol gamau o'u hastudiaethau (o'r ysgol
uwchradd i'r coleg i radd meistr i PhD) yn
cyfrannu at ac yn gwireddu syniadau.
Y CAMAU NESAF
Mae'r Cyd-Brif Ymchwilydd, Arber Ruci, yn
arwain tîm ar gwrs hyfforddi I-Corp NSF
i ddod â thechnoleg ASSIST i'r farchnad.
Dechreuodd Jin Chen ei hymchwil yn labordy
Zhigang yn ystod ei hail flwyddyn ac hi yw
arweinydd entrepreneuraidd tîm I-Corps. Mae'r
prosiect yn integreiddio diogelwch, cludiant
a chymorth a'r nod yw datblygu datrysiad
ar gyfer profiad teithio diogel, effeithlon a
phleserus i bawb. Mae datblygiad newydd yr
ap llywio, iASSIST, yn gweithio gyda chamera
rheolaidd iPhone i gyflawni swyddogaethau
tebyg i synhwyrydd 3D ap ASSIST.

YN G H YL CH CY FR IF IA D U RE G
Mae cyfrifiadureg yn treiddio i bron bob
rhan o'n bywydau mewn rhyw ffordd.
Byth ers i Charles Babbage ddisgrifio’r
hyn a alwodd yn ‘Injan Dadansoddol’ am
y tro cyntaf ym 1837, mae gwyddoniaeth
cyfrifiadura wedi bod yn datblygu, ac yn
effeithio ar ein bywydau.
Yn yr un modd ag unrhyw beth sy'n arwain
dynoliaeth a chymdeithas i diriogaeth
anghyfarwydd, mae pryderon moesegol
ynghylch yr hyn y gallai datblygiadau ym
maes cyfrifiadureg ac AI arwain ato. Fodd
bynnag, mae gwaith Zhigang a'i dîm yn
dangos y gellir defnyddio cyfrifiadureg ac
AI fel grym er daioni.

Dewisodd Zhigang gyfrifiadureg fel ei brif
bwnc yn y coleg ar ôl i'w athro ysgol uwchradd
ddweud wrtho yn yr 1980au y byddai
cyfrifiadureg ar flaen y gad yn yr 20fed a'r
21ain ganrif. “Yng nghyfnod cynnar fy ngyrfa,
roeddwn i’n cael fy ysgogi’n bennaf i wneud
ymchwil arloesol a blaengar, felly fe es i faes
AI a gweledigaeth gyfrifiadurol,” meddai
Zhigang. “Yn fwy a mwy, teimlais alwad
nodedig i ddefnyddio AI a thechnolegau
cynorthwyol i wella ansawdd bywyd pobl, yn
enwedig y rhai sy'n cael eu herio'n feddyliol
neu'n gorfforol.
Mae Zhigang yn credu, o'i reoli'n gywir, y
gellir defnyddio AI er lles cymdeithasol.

ARCHWILIO GYRFA MEWN
CYFRIFIADUREG
•

Mae Zhigang yn argymell gwefan y Gymdeithas ar
gyfer Cyfrifiadura Peiriannau fel ffynhonnell bwysig
o wybodaeth bwysig i'r rhai sydd â diddordeb mewn
ymchwil ac addysg yn y maes: https://www.acm.org/

• Mae gwefan Cymdeithas Cyfrifiaduron IEEE yn cynnwys
cyfoeth o wybodaeth: https://www.computer.org/
• Cyflog cyfartalog gwyddonydd cyfrifiadurol yn yr Unol
Daleithiau yw $106,000, yn dibynnu ar lefel y profiad:
https://www.indeed.com/career/computer-scientist/
salaries

“Rwy’n gweithio ar dechnolegau cynorthwyol
i helpu pobl sy’n ddall neu â nam ar eu golwg,
neu ag ASD, ymhlith cyflyrau eraill,” eglura
Zhigang. “Fodd bynnag, gellir defnyddio
AI er lles cymdeithasol mewn llawer mwy
o gymwysiadau, gan ddatrys heriau iechyd,
dyngarol ac amgylcheddol.”
Fel y dengys ymchwil Zhigang, gall AI a
chyfrifiadureg arwain at welliannau sylweddol
ym mywydau pobl â nam ar eu golwg, yn
ogystal â defnyddwyr ASD. Os ydych chi am
wneud gwahaniaeth cadarnhaol gwirioneddol
i fywydau pobl, gallai cyfrifiadureg fod yn
llwybr i chi, yn enwedig wrth i dechnoleg a'i
chymwysiadau posibl barhau i dyfu.

LLWYBR O'R YSGOL I GYFRIFIADUREG
Mae Zhigang yn credu'n gryf mewn astudio llawer o wahanol ganghennau o
fathemateg trwy gydol eich addysg a'ch coleg i roi'r ehangder o ddealltwriaeth
sydd ei angen arnoch ar gyfer gyrfa mewn cyfrifiadureg a gwyddor data. Mae
hefyd yn argymell cael cefndir cadarn mewn meddwl yn feirniadol i sicrhau eich
bod yn gallu cadw i fyny â chyflymder y newid sy'n nodwedd o'r maes.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

SUT DAETH ZHIGANG YN
WYDDONYDD CYFRIFIADUROL?
Roedd gen i ddiddordeb mewn darllen fel
plentyn. Roedd y deunyddiau’n brin yn yr
ardal wledig lle ces i fy magu, ond darllenais
beth bynnag y gallwn ei ddarganfod a cheisio
cysylltu’r dotiau.
Roedd dod yn wyddonydd yn alwad i
wasanaeth. Pan oeddwn i’n ifanc, roedden ni ar
ei hôl hi ym myd gwyddoniaeth a thechnoleg
yn y wlad y ces i fy magu ynddi, felly roeddwn
i’n meddwl bod gwneud gwyddoniaeth a
thechnoleg, yn enwedig cyfrifiadureg, yn
rhywbeth y dylwn blymio i mewn iddo i wneud
cyfraniad.

Mae pwrpas wedi fy ngwneud yn
llwyddiannus. Nid oes rhaid iddo arwain at
yrfa neu enwogrwydd o reidrwydd, ond mae
cael ymdeimlad o wneud rhywbeth da, ym
mha bynnag rinwedd sydd gennyf, yn fy
ysgogi. Rwyf hefyd wedi cynnal lefel benodol o
chwilfrydedd mewn darganfyddiadau ac nid wyf
yn rhoi'r gorau iddi yn hawdd.
Os byddaf yn methu mewn un peth, efallai
y byddaf yn dewis dau beth arall diddorol
i'w dilyn – mae'n bwysig gwneud rhywbeth
ystyrlon a phleserus yn lle difaru'r hyn a
fethais. Mae fy ffydd bersonol hefyd yn fy

helpu i oresgyn rhwystrau trwy addasu fy hun i
alwadau uwch.
Ni fyddaf byth yn difaru newid o roboteg
ymreolaethol i dechnoleg gynorthwyol er
mwyn helpu pobl mewn angen, er bod yn
rhaid i mi ddysgu llawer o bethau newydd,
cydweithio â phobl o wahanol feysydd ac, ar
ryw ystyr, bod yn barod i berfformio graddau
penodol o gwasanaethau. Gwnes ffrindiau
diffuant – yn gydweithwyr ac yn ddefnyddwyr
– sy'n gwerthfawrogi ac yn deall ei gilydd yn
wirioneddol.
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CW RD D Â JIN CH EN
Mae Jin Chen yn Gynorthwyydd Ymchwil
Graddedig a weithiodd ar y SAT-Hub fel
myfyriwr ac mae bellach yn arwain prosiect i
ddod â SAT-Hub i'r farchnad.
Fi yw prif ddatblygwr yr ap ASSIST yn
y fersiwn IOS. Gweithredais yr ap gan
ddefnyddio’r technegau a ddatblygwyd gennym
yn ein hymchwil, gan gynnwys modelu hybrid
a dull pontio ar gyfer lleoli dan do amser real
heb oedi. Datblygais a phrofais y dull echdynnu
tirnod a'r dull cynllunio llwybr personol, a
dylunio’r rhyngwynebau defnyddiwr wedi'u
teilwra gyda fy nghydweithiwr, Lei Zhang.
Fi yw Arweinydd Entrepreneuraidd y tîm
NSF Innovation Corps (I-Corps), lle rwy’n
canolbwyntio ar ymchwilio i’r llwybr masnachol
ar gyfer ein harloesedd. Mae hyn yn cynnwys
deall segmentau cwsmeriaid a chyfleoedd
marchnata ar gyfer ein technoleg trwy drafod
gyda phobl o wahanol feysydd.
Fe wnaeth gweithio ar y prosiect hwn fel
myfyriwr wella fy sgiliau cyfathrebu a dysgu i
mi sut i siarad â phobl o gefndiroedd gwahanol.
Cefais gyfle i weithio gydag arbenigwyr o
wahanol feysydd a deall eu safbwyntiau – yn

rhai busnes a thechnegol. Ehangais hefyd fy
ngwybodaeth dechnegol mewn gweledigaeth
gyfrifiadurol a datblygu meddalwedd.
Arwain prosiect, y peth pwysicaf yw cael
meddylfryd busnes a chynnal cyfathrebu
da gyda'r tîm. Mae ein tîm yn wych am
roi'r wybodaeth ddiweddaraf i bawb, gydag
amseroedd cyfarfod wythnosol hyblyg ac
olrhain tasgau wedi'u trefnu. Rwyf wedi dysgu
i addasu i'r newidiadau cyflym ac addasu ein
tasgau yn seiliedig ar geisiadau newydd. Rwyf
hefyd wedi dysgu iaith fusnes newydd a sut
orau i ddatblygu ein technoleg o safbwynt
busnes.
Ein nod yw helpu pobl i deithio'n ddiogel ac yn
annibynnol mewn amgylchedd anghyfarwydd,
yn enwedig pobl ag anableddau. Er mwyn dod
â'r dechnoleg hon i'r farchnad, mae angen
inni hefyd ystyried pa fanteision y gallwn
eu cyflwyno i fusnes, fel y gallwn ddenu
buddsoddiad yn ein technoleg. Yr her fawr yw
pennu'r berthynas rhyngom ni a buddsoddwyr a
sut i'w gwneud yn fenter broffidiol.
Profodd y dechnoleg ei llwyddiant mewn
lleoleiddio defnyddwyr amser real yn gywir

a helpodd i lywio'r defnyddiwr i'w gyrchfan yn
seiliedig ar eu hanghenion. Nawr, rydym yn
darganfod y cysylltiad rhwng ein technoleg
a'r farchnad. Unwaith y byddwn yn darganfod
yr achos defnydd ar gyfer ein cais, byddwn
yn cynnal cyfres o brofion ac yn dod o hyd i
bartneriaid ar gyfer ein busnes. Dylai'r daith
ddarganfod cwsmer hon gymryd sawl mis. Os
aiff popeth yn unol â'r cynllun, bydd ein rhaglen
ar y farchnad o fewn y flwyddyn neu ddwy
nesaf.
Mae ein tîm I-Corps eisiau ehangu'r ap
ASSIST yn rhaglen ddeuol ddigidol a fydd yn
integreiddio'r synwyryddion IoT, cyfrifiadura
cwmwl a modelau dadansoddol ar gyfer casglu
a dadansoddi data amser real, megis lleoliadau
ymwelwyr a gwybodaeth traffig. Gall y data
hyn helpu i ddarparu gwell profiad llywio i
ymwelwyr a helpu busnesau i reoli a gweithredu
eu cyfleusterau. Ein nod yw archwilio ein
pwynt mynediad i'r farchnad ddigidol yn ystod
yr hyfforddiant I-Corps a dod o hyd i'r achos
defnydd gorau ar gyfer ein cymhwysiad a'n
model busnes.

AWGRYMAU DA ZHIGANG
01 A r gyfer cyfrifiadureg a gwyddor data, bydd angen i chi gael sylfaen gadarn mewn mathemateg, o theori i gymwysiadau, felly cadwch hyn
mewn cof trwy gydol eich astudiaethau a dewiswch eich modiwlau yn ddoeth!

02 O
 s gwnewch rywbeth yr ydych yn ei garu, daw cymhelliant yn llawer mwy naturiol – ac mae cymhelliant yn hanfodol ar gyfer cynnal ymchwil
ar draws eich gyrfa!

03 M
 ae gan raglenni cyfrifiadureg ofynion cwrs penodol, ond mae pynciau yr wyf yn eu hystyried yn sylfaenol: calcwlws, algebra llinol,
strwythurau data ac algorithmau.

CYFRIFIADUREG GYDA'R
ATHRO ZHIGANG ZHU
PWYNTIAU
TRAFOD
GWYBODAETH:
1. Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd, faint o bobl yn y byd sydd â nam ar eu
golwg?
2. O'r rhain, faint o bobl sydd â golwg gwan a faint sy'n ddall?
DEALLTWRIAETH:
3. Pam ei bod yn bwysig helpu pobl ddall a phobl â nam ar eu golwg i
lywio o gwmpas eu cartrefi a'u dinasoedd? Sut mae Zhigang yn addasu
egwyddorion systemau llywio eraill i helpu'r bobl hyn?
RHAGLEN:
5. Beth yw'r ddau fodel gwahanol (prototeipiau) o arloesi Atebion
Synhwyrydd Cynorthwyol Zhigang ar gyfer Teithio Annibynnol a Diogel
(ASSIST)?
DADANSODDIAD:
6. Beth yw eich barn am y nodau craidd y tu ôl i brosiect Zhigang? Ym
mha ffyrdd y gellir defnyddio cyfrifiadureg fel grym er daioni a helpu
pobl â namau neu ofynion penodol?
SYNTHESIS:
7. A
 llwch chi feddwl am ffyrdd newydd eraill y gallai deallusrwydd artiffisial
a chyfrifiadureg wella bywydau pobl ledled y byd?
GWERTHUSIAD:
8. I ba raddau ydych chi'n meddwl y gallai AI a dysgu â pheiriant arwain
at broblemau yn y dyfodol? Allwch chi feddwl am rai o'r ffyrdd y gallai
gwyddonwyr atal y problemau hyn rhag digwydd?

GWEITHGAREDDAU Y
GALLWCH EU GWNEUD
GARTREF NEU YN YR YSTAFELL
DDOSBARTH
• Ewch ymlaen 20 mlynedd a dychmygwch eich bod yn
ymchwilydd llwyddiannus mewn cyfrifiadureg. Defnyddiwch
erthygl Zhigang fel templed ac ysgrifennwch am eich
cyflawniadau eich hun. Beth yw eich ‘breuddwyd’ p brosiect
ymchwil rydych chi wedi gweithio arno? Pa wybodaeth
allweddol sydd angen i fyfyrwyr ei gwybod am eich maes
ymchwil? Sut daethoch chi'n wyddonydd cyfrifiadurol? Pa
awgrymiadau da fyddwch chi'n eu cynnig i fyfyrwyr sydd am
ddilyn yn ôl eich traed?
• Gwnewch ychydig o waith ymchwil i faes cyfrifiadureg ac
ysgrifennu pum datblygiad sydd ar flaen y gad o ran ymchwil
gyfredol. Beth allai’r datblygiadau hyn arwain ato yn y
dyfodol? Sut gallen nhw siapio bywydau pobl flynyddoedd o
nawr?

MW Y O
ADNODDAU
Gwyliwch y fideo YouTube sy'n dangos modelu a phrofi 3D
yr Hyb Trafnidiaeth Glyfar a Hygyrch (SAT-Hub):
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
CYFRIFIADUREG AR GYFER HWYL
Mae STEM Learning wedi llunio ystod eang o ystod eang
o wahanol adnoddau yn ymwneud â chyfrifiadureg.
Cymerwch olwg ac archwiliwch rai o'r gweithgareddau sy'n
hwyl i'w gwneud – a bydd yn dysgu rhai egwyddorion pwysig
y tu ôl i gyfrifiadureg i chi!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

Y Tîm SAT-Hub amlddisgyblaethol, traws-sefydliadol: Prif Ymchwilydd (PI), Cyd-Brif Ymchwilwyr (Co-PIs) ac Uwch Bersonél (SPs), o CUNY, Rutgers, Lighthouse Guild a
Bentley, a myfyrwyr graddedig (PD ac MS) yn CUNY a Rutgers.

O Apiau ASSIST i Ecosystem Gefaill Digidol ASSIST: Y biblinell dechnoleg o ddata, cyfrifiant i ddelweddu, a’r biblinell gweithredu
adeiladu o hysbysiad, ymatebion i ragfynegiadau.

WWW.FUTURUMCAREERS.COM
FFÔN: +44 117 909 9150
E-BOST: INFO@FUTURUMCAREERS.COM

Mae’r cyfieithiad wedi’i wneud gan Scientix, wedi’i ariannu

y trefnydd yn unig yw cynnwys y ddogfen hon ac nid yw’n

o raglen ymchwil ac arloesi H2020 yr Undeb Ewropeaidd

cynrychioli barn y Comisiwn Ewropeaidd (CE), ac nid yw’r

– prosiect Scientix 4 (cytundeb grant Rhif 101000063),

CE yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd y gellid ei wneud o’r

wedi’i gydlynu gan European Schoolnet (EUN). Cyfrifoldeb

wybodaeth a gynhwysir.

