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Diffoddwyr tân 
ar y rheng flaen
Yr Athro Jonathan Crego yn siarad â Dr Sabrina Cohen-Hatton 
am ei gwaith arloesol yn y gwasanaeth tân
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Yn eu prosiect arloesol, fe ddefnyddiodd Dr Cohen-Hatton a’r Athro Honey gamerâu fideo ar 
helmedau i ddangos sut mae prif swyddogion y gwasanaeth tân yn ymdrin ag argyfyngau, ac fe 
arweiniodd hyn at gyflwyno proses newydd o reoli penderfyniadau. 

Erbyn hyn, mae’r gwaith wedi newid polisïau ac ymarfer yn y gwasanaeth tân yn ogystal ag 
ar draws yr holl wasanaethau brys yn y Deyrnas Unedig.  Mae’n enghraifft wych o sut mae ymchwil ac 
arloesedd yn dylanwadu ar bolisïau ac yn gwella ymarfer ar lawr gwlad. Yn y rhifyn hwn mae Dr Sabrina 
Cohen-Hatton yn siarad â’r Athro Jonathan Crego o Hydra Foundation am ei hymchwil ysbrydoledig. 

Mae achosion o ganser yng Nghymru wedi cynyddu 10% dros y degawd diwethaf. Yn rhan o’n rôl fel 
y ganolfan ymchwil canser fwyaf blaenllaw yng Nghymru, rydym yn paratoi Rhaglen Ymchwil Canser 
Integredig Prifysgol Caerdydd. Ei nod yw dod â’n cymuned ymchwil canser ynghyd ac i gynrychiolwyr 
cleifion a’r cyhoedd chwarae rhan amlwg. Gallai’r rhaglen gynnig manteision eang ac o bwys i gleifion 
yng Nghymru a thu hwnt. Yr Athro John Chester, sy’n cyfuno ei ymchwil ag ymarfer clinigol, sy’n arwain 
y gwaith hwn. Yn y rhifyn hwn, mae’n siarad â chynrychiolydd cleifion a’r cyhoedd, Jim Fitzgibbon o 
Ganolfan Ymchwil Canser Cymru, am ei waith.

Mae rheoli dŵr yn her fyd-eang. Mae ein Sefydliad Ymchwil Dŵr, o dan arweiniad Dr Isabelle 
Durance, yn dod ag academyddion ledled y Brifysgol ynghyd. Gallwch ddarllen sut mae ei hymchwil 
ryngddisgyblaethol yn canfod atebion i un o broblemau mwyaf enbyd y byd. 

Yn yr erthygl ‘Beth ddeffrodd fy chwilfrydedd?’ mae’r Athro Kim Graham yn sgwrsio â Heather Stevens 
CBE am ei gyrfa ym maes niwrowyddoniaeth wybyddol. Bydd yn sôn am sut mae ei hymchwil am 
ddirywiad gwybyddol a’r cof wrth heneiddio yn gwella ein dealltwriaeth o’r hyn sy’n achosi dryswch 
meddwl, yn ogystal â’i phrofiad fel menyw ym myd y gwyddorau.

Cewch wybod rhagor am y gwaith sydd o dan sylw yn y rhifyn hwn ar ein gwefan www.caerdydd.ac.uk

Cysylltwch â challengecardiff@caerdydd.ac.uk os hoffech holi ein hacademyddion am unrhyw fater 
sy’n bwysig i chi.

IS-GANGHELLOR
YR ATHRO COLIN RIORDAN

Croeso i Herio Caerdydd
Dros yr haf, bues i yng Ngwobrau Arloesedd Caerdydd ac  

fe gyflwynais wobr Dewis y Bobl i Dr Sabrina Cohen-Hatton  
a’r Athro Rob Honey. 
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Gwyddonwyr LIGO yn dathlu 
llwyddiant Gwobr Nobel
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Mae Grŵp Ffiseg Disgyrchiant Prifysgol Caerdydd yn dathlu dyfarnu’r Wobr Nobel mewn Ffiseg eleni i Rainer Weiss, 
Barry C. Barish a Kip S. Thorne.

Cafodd Gwobr Nobel mewn Ffiseg 2017 ei 
rhannu; hanner i Rainer Weiss, a’r hanner arall 
rhwng Barry C. Barish a Kip S. Thorne “am eu 
cyfraniadau pwysig at y synhwyrydd LIGO ac am 
arsylwi tonnau disgyrchiant”.

Mae tonnau disgyrchiant yn grychdonnau 
bach yng ngofod-amser sy’n cael eu hallyrru 
o ganlyniad i ddigwyddiadau cosmig grymus, 
fel sêr yn ffrwydro a thyllau duon yn uno. 
Rhagfynegwyd y tonnau hyn gyntaf gan 
Albert Einstein ym 1916 o ganlyniad i’w 
ddamcaniaeth perthnasedd gyffredinol, a 
chawsant eu canfod am y tro cyntaf gan dîm 
LIGO (Arsyllfa Tonnau Disgyrchol Ymyriadur 
Laser) 100 mlynedd yn ddiweddarach.

Mae rhwydwaith o dri synhwyrydd hynod 
sensitif yn Louisiana, Washington (fel rhan 
o LIGO) a Pisa (fel rhan o Virgo) wedi canfod 
pedwar signal tonnau disgyrchol rhyngddynt 
hyd yma, ac maent yn parhau i sganio’r awyr 
am signalau prin.

Yn ystod y degawd diwethaf, mae’r Grŵp Ffiseg 
Ddisgyrchol ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n rhan 
allweddol o dîm LIGO, wedi gosod y sylfeini ar 
gyfer sut yr awn ati i ddarganfod crychdonnau 
disgyrchol, ac maent wedi datblygu algorithmau 
a meddalwedd newydd sydd, erbyn hyn, yn 
offer safonol ar gyfer chwilio am y signalau hyn, 
sydd mor anodd eu canfod.

Mae’r grŵp hefyd yn cynnwys arbenigwyr byd 
mewn gwrthdrawiadau tyllau duon, sydd wedi 
creu efelychiadau cyfrifiadurol graddfa fawr i 
ddynwared y digwyddiadau cosmig ffyrnig hyn 
a rhagfynegi sut mae tonnau disgyrchol yn 
cael eu hallyrru o ganlyniad.  Bu’r cyfrifiadau 
hyn yn hollbwysig wrth ddatgodio pob un o’r 
pedwar signal ton ddisgyrchol a welwyd hyd 
yma er mwyn mesur priodweddau’r tyllau du a 
ganfuwyd.

Yn ôl yr Athro Mark Hannam, o’r Ysgol Ffiseg 
a Seryddiaeth: “Mae LIGO eisoes wedi ein 
galluogi i wneud nifer o ddarganfyddiadau – 

canfod tonnau disgyrchol yn uniongyrchol am 
y tro cyntaf, arsylwi system tyllau du deuol 
am y tro cyntaf, arsylwi tyllau du sydd nifer 
o weithiau’n fwy na’r haul am y tro cyntaf, a, 
gellid dadlau, arsylwi twll du yn uniongyrchol 
am y tro cyntaf. Ond y llwyddiant gwirioneddol 
anhygoel oedd creu’r synwyryddion LIGO. 
Roeddem eisoes yn gwybod bod tonnau 
disgyrchol yn bodoli. Roeddem eisoes yn 
gwybod bod tyllau du’n bodoli. Yr hyn wnaeth 
Weiss, Barish a Thorne oedd adeiladu’r peiriant 
cyntaf oedd yn ddigon sensitif i fesur tonnau 
disgyrchol yn uniongyrchol.

“Cymerodd dros 40 mlynedd iddynt, a’r 
canlyniad oedd y ddyfais mesur fwyaf sensitif 
erioed. Mae’n beiriant anhygoel fydd yn 
trawsnewid y ein dealltwriaeth o’r bydysawd.”

Darlun: Niklas Elmehed.  
Hawlfraint: Nobel Media AB 2017



Dau enyn newydd yn gysylltiedig â risg clefyd 
Alzheimer
Mae tîm o ymchwilwyr o dan arweiniad Prifysgol Caerdydd wedi nodi dau ennyn sy’n dylanwadu  
ar risg person o ddatblygu clefyd Alzheimer. 

Mae’r canfyddiad newydd yn adeiladu ar 
waith blaenorol y tîm o nodi 24 o enynnau 
rhagdueddiad. Mae’n cynnig gwell dealltwriaeth 
o hanfodion y clefyd ac yn cynnig rhagor o 
obaith wrth ddatblygu triniaethau newydd.

Yn ôl Dr Rebecca Simms o Ysgol Meddygaeth 
Prifysgol Caerdydd: “Yn ogystal â nodi dau 
enyn sy’n effeithio ar y risg o ddatblygu clefyd 
Alzheimer, mae ein gwaith ymchwil newydd yn 
datgelu nifer o enynnau a phroteinau eraill sy’n 
ffurfio rhwydwaith sy’n debygol o fod yn bwysig 
yn ei ddatblygiad...”

“Mae’r genynnau penodol hyn, sy’n awgrymu 
bod celloedd imiwn yn yr ymennydd yn chwarae 
rôl achosol yn y clefyd, hefyd yn dargedau da 
iawn ar gyfer triniaeth gyffuriau bosibl.”

Nodwyd y ddau enyn newydd, nad oedd wedi’u 
hystyried o’r blaen yn ymgeiswyr ar gyfer risg 
clefyd Alzheimer, yn ystod astudiaeth a oedd 
yn cymharu DNA degau o filoedd o unigolion â 
chlefyd Alzheimer â rhai o’r un oed nad ydyn 
nhw’n dioddef o’r clefyd.

Ar hyn o bryd, mae tua 850,000 o bobl yn y DU 
â chlefyd Alzheimer. Wrth i’r clefyd ddatblygu, 
mae proteinau’n crynhoi yn yr ymennydd i 
ffurfio strwythurau o’r enw placiau a chlymau. 
Mae’r cysylltiadau rhwng celloedd nerfau’n 
cael eu colli, ac yn y pen draw mae’r celloedd 
nerfau’n marw ac mae cyfaint meinwe’r 
ymennydd yn lleihau. Hefyd, mae’r rhai sydd â 
chlefyd Alzheimer yn brin o rai cemegau pwysig 
yn eu hymennydd. Mae’r negeswyr cemegol 
hyn yn helpu i drosglwyddo signalau o amgylch 
yr ymennydd. Pan fo prinder ohonynt, nid yw’r 
signalau a drosglwyddir mor effeithiol.

Meddai Dr Doug Brown, Cyfarwyddwr Ymchwil 
a Datblygu yn y Gymdeithas Alzheimer: “Mae 
darganfod dau enyn newydd sy’n achosi risg o 
gael clefyd Alzheimer yn ddatblygiad cyffrous 
a allai helpu i ehangu ein dealltwriaeth o’r hyn 
sy’n digwydd mewn ymennydd pobl sydd â’r 
clefyd. Mae’r genynnau hyn yn atgyfnerthu rôl 
allweddol celloedd arbennig yn yr ymennydd – 
o’r enw microglia – sy’n gyfrifol am lanhau 

malurion fel celloedd sydd wedi eu niweidio 
a phroteinau. Mae darganfyddiadau fel hyn 
yn ein helpu i ddeall yr hyn sy’n gymhleth 
am glefyd Alzheimer, ac yn dangos lle ddylai 
ymchwilwyr ganolbwyntio wrth iddynt chwilio 
am driniaethau effeithiol newydd.”

Ariannwyd rhan Prifysgol Caerdydd yn yr 
ymchwil gan y Gymdeithas Alzheimer, y Cyngor 
Ymchwil Feddygol, Llywodraeth Cymru ac 
Ymchwil Clefyd Alzheimer y DU (Alzheimer’s 
Research UK).

Cylchgrawn Ymchwil Prifysgol Caerdydd www.caerdydd.ac.uk/research
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Yn seiliedig ar ddegawd o ymchwil gan yr Athro 
Alison Wray o Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac 
Athroniaeth y Brifysgol, bydd y ffilm yn helpu 
teuluoedd a gofalwyr proffesiynol i ddeall pam 
mae cyfathrebu â rhywun â dementia yn gallu 
bod mor heriol.

Yn un o Gymrodorion Anrhydeddus y Brifysgol, 
mae Syr Tony Robinson - sydd hefyd yn gennad 
i Gymdeithas Alzheimer ac sydd â phrofiad 
teuluol o ddementia - yn trosleisio’r ffilm sy’n 
sôn am y dryswch sy’n gysylltiedig â cholli cof.

Mae’n dangos sut y caiff pobl â dementia 
drafferth dod o hyd i eiriau a gwneud synnwyr 
o’r byd, ond hefyd sut maent yn datblygu 
dulliau ymdopi, ac effaith y rhain ar y 
negeseuon y maen nhw’n eu mynegi.

Mae hefyd yn edrych ar sut mae pobl eraill yn 
debygol o ymateb i’w negeseuon. Bydd hyn yn 
helpu gofalwyr i sylweddoli nad oes bai arnyn 
nhw na’r sawl sydd â dementia am yr amryw 
gamddealltwriaethau a rhwystredigaethau sy’n 
gallu digwydd.

Mae’r awgrymiadau i ofalwyr yn y ffilm yn 
cynnwys bod yn amyneddgar, newid tôn y llais 
ac edrych am y rhesymau y tu ôl i eiriau neu 
ymddygiad unigolyn â dementia. Mae hefyd 
yn dangos sut y gall gofalwyr uniaethu ag 
ymatebion, a helpu pobl â dementia i ddod o 
hyd i wybodaeth goll.

Mae’r animeiddiad ar gael ar-lein yn rhad 
ac am ddim. Mae hefyd wedi’i rannu 
gyda darparwyr gofal ar y cyd a darparwyr 
hyfforddiant gofal sy’n cydweithio â ni gan 
gynnwys Wesley Mission Queensland, Six 
Degrees Salford a Sunrise Senior Living.

Cafodd yr animeiddiad, sy’n seiliedig ar 
brosiect ymchwil yr Athro Wray -  The Dynamics 
of Dementia Communication - ei ddarlunio 
gan David Hallangen a’i ariannu drwy grant 
Effaith gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a 
Chymdeithasol.

Arian sylweddol ar gyfer 
canolfan dadansoddi 
deunyddiau
Dyfarnwyd dros £3m i bartneriaeth 
ar y cyd rhwng academyddion 
o Brifysgol Caerdydd a Choleg 
Prifysgol Llundain ar gyfer canolfan 
dadansoddi o’r radd flaenaf, 
a fydd yn ein galluogi i wneud 
darganfyddiadau digynsail i 
briodweddau deunyddiau. 

Dyfarnwyd yr arian ar gyfer y cyfleuster 
cenedlaethol hwn gan Gyngor Ymchwil y 
Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC), a 
bydd yn galluogi academyddion a diwydiant 
o’r DU i ddefnyddio’r cyfleusterau diweddaraf 
ym maes sbectrosgopeg ffotoelectron 
pelydr-x (XPS).

XPS yw un o’r dulliau safonol o bortreadu 
arwynebedd unrhyw ddeunyddiau penodol, 
a gall chwarae rôl hanfodol wrth ddatblygu 
deunyddiau perfformiad uchel newydd er 
mwyn helpu deall sut y maent yn ymateb i’r 
amgylchedd sydd o’u cwmpas.

Bydd y cyfleuster newydd, a arweinir ar 
y cyd gan yr Athro Philip Davies o’r Ysgol 
Cemeg, yn rhoi canolfan dadansoddi 
ganolog i’r Cyfadeilad Ymchwil yn Harwell, 
ger Rhydychen. Bydd hefyd yn cynnig cyfle 
i wneud gwaith dadansoddi arbenigol ym 
Mhrifysgol Caerdydd, Coleg Prifysgol Llundain 
a Phrifysgol Manceinion.

Diben cyfleusterau cenedlaethol EPSRC yw 
cynnig adnoddau sy’n brin i ymchwilwyr yn y 
DU oherwydd costau neu ddiffyg mynediad 
at yr arbenigedd perthnasol.

Helpu gofalwyr dementia i 
wneud synnwyr o’u profiadau
Mae animeiddiad pwerus newydd a gynhyrchwyd gan Brifysgol Caerdydd 
ac a drosleisiwyd gan Syr Tony Robinson, yn amlygu’r anawsterau 
cyfathrebu y mae pobl â dementia yn eu hwynebu. Y nod yw helpu 
gofalwyr i ddeall a chefnogi pobl sydd â’r cyflwr yn well. 
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Plismona cyfathrebu yw’r plismona bro 
newydd
Canfyddodd ymchwil cydweithredol rhwng academyddion Prifysgol Caerdydd 
a’r heddlu bod dulliau plismona dadansoddeg cyfryngau cymdeithasol yn y 
DU ar hyn o bryd yn dameidiog ac yn ei chael yn anodd ymdopi â datblygiadau 
technegol a’u heffeithiau cymdeithasol aflonyddus.

Llofnodi i sicrhau Clwstwr 
Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd cynta’r byd 
Mae Bargen Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd, Llywodraethau Cymru a’r DU 
wedi cadarnhau datblygu clwstwr lled-
ddargludyddion cyfansawdd (LlC) yn  
ne-ddwyrain Cymru.

Mae’r seremoni ym mhencadlys IQE plc 
yng Nghaerdydd yn paratoi’r ffordd ar gyfer 
datblygu ffowndri yng Nghasnewydd, gyda 
chefnogaeth Prifysgol Caerdydd.

Llofnodwyd y cytundeb yn ffurfiol gan 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns AS, 
Ysgrifennydd yr Economi a Seilwaith Cymru, 
Ken Skates AC, Cyfarwyddwyr Ffowndri LlC 
Bob Greenland (Sir Fynwy) ac Andrew Barry 
(Merthyr) a Phrif Weithredwr IQE Dr Drew 
Nelson.

Roedd y seremoni’n dilyn cytundeb ym mis Mai 
gan Gabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd i gyfrannu £37.9m o Gronfa 
Buddsoddi Ehangach y Brifddinas-Ranbarth 
i sefydlu Ffowndri LlC, gyda’r potensial i godi 
£375 o fuddsoddiad o’r sector preifat a chreu 
hyd at 2,000 o swyddi sgiliau uchel.

Ffowndri LlC yw’r buddsoddiad mawr cyntaf ers 
i arweinwyr y 10 awdurdod lleol lofnodi rhaglen 
Bargen Prifddinas-Ranbarth Caerdydd £1.2 
biliwn ym mis Mawrth.

Bydd y cyfleuster yng Nghasnewydd yn eiddo 
i’r 10 cyngor yn y Cabinet Rhanbarthol dan 
y cyfrwng diben arbennig ‘CSC Foundry 
Limited’ / ‘LlC Ffowndri’ a chaiff y gofod ei 
brydlesu i IQE plc ar gyfer cynhyrchu a datblygu 
cymwysiadau LlC.

Yn 2016 cyhoeddodd Innovate UK – 
asiantaeth arloesedd Llywodraeth y DU – 
fuddsoddiad gwerth £50m i sefydlu Catapwlt 
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn  
ne-ddwyrain Cymru. Bydd y catapwlt newydd 
hwn yn adeiladu ar fuddsoddiad gan Brifysgol 
Caerdydd, IQE, a Llywodraeth Cymru.
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Cyllidwyd y Ganolfan Ymchwil Dadansoddeg 
Cyfathrebu Ffynhonnell Agored (OSCAR) dan 
arweiniad Prifysgol Caerdydd drwy Gronfa 
Gwybodaeth yr Heddlu gan y Coleg Plismona a 
Chyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr, i edrych 
ar sut mae gwasanaeth yr heddlu’n defnyddio 
cyfryngau cymdeithasol a ‘thechnolegau data 
mawr’.

Roedd y gwaith yn edrych ar y ffordd mae 
cyfryngau cymdeithasol a mathau eraill o 
‘ddata mawr’ sydd ar gael yn gyhoeddus 
yn newid: sut mae’r heddlu’n ymchwilio 
i droseddau a digwyddiadau critigol; eu 
dulliau datblygu deallusrwydd; a dulliau 
ymgysylltu â chymunedau. Yn bwysig, ac 
yn wahanol i ymchwil blaenorol yn y maes 
hwn, mabwysiadodd agwedd gyfannol a 
chynhwysfawr, gan ymchwilio’r effeithiau hyn 
ar draws ystod gyfan disgyblaethau plismona 
gan gynnwys; gwrthderfysgaeth; troseddu 
trefnedig difrifol; trefn gyhoeddus; a phlismona 
bro. Cafodd ei wneud ar y cyd gan ymchwilwyr 
academaidd yn cydweithio’n uniongyrchol gyda 
swyddogion yr heddlu, i ddatblygu dealltwriaeth 
unigryw o’r elfen hon o blismona.

PRIF GANFYDDIADAU 
•   Mae gormod o sylw wedi’i roi’n genedlaethol 

i brynu technolegau ‘data mawr’ cynyddol 
soffistigedig a dim digon ar ddatblygu 
sgiliau dadansoddwyr a defnyddwyr mewn 
sefydliadau heddlu.

•   Yn genedlaethol, mae’r dull yn dameidiog 
gyda gwahanol asiantaethau a heddluoedd 

yn mabwysiadu dulliau gwahanol iawn. Does 
dim consensws i’w weld ynghylch faint o’r 
gwaith hwn sy’n ‘gyffredinol’ a faint ddylai 
fod yn ‘arbenigol’.

•   Plismona cyfathrebu yw’r plismona bro 
newydd, a dylid ei drin felly, i adlewyrchu’r 
elfen ddigidol gynyddol sydd ynghlwm â 
bywyd cymdeithasol.

•   Dim ond cyfran gymharol fach o swyddogion 
a staff yr heddlu sydd â’r sgiliau digidol a’r 
offerynnau sydd eu hangen i fanteisio ar y 
cyfleoedd ar gyfer gwybodaeth ddigidol a’r 
dystiolaeth i lywio eu hymchwiliadau a’u 
hymholiadau.

•   Dylai cyrff heddlu geisio recriwtio 
gwyddonwyr data o fewn eu gweithlu, i 
alluogi ffyrdd newydd o weithio yn yr oes 
wybodaeth.

•   Yn genedlaethol, ceir ‘bwlch ymchwil 
a datblygu’ yn y ffordd mae’r heddlu’n 
datblygu’r offerynnau a’r technegau 
sydd eu hangen i gadw’n gyfredol gyda’r 
datblygiadau cyflym mewn technolegau 
cyfryngau cymdeithasol. 

Elfen bwysig o ddull OSCAR oedd cynnal yr 
ymchwil academaidd yn ystod cyrchoedd 
heddlu byw, a thrwy hynny sbarduno 
ymchwiliad gwrthderfysgaeth newydd. 

Mae gwaith y rhaglen wedi bod yn ddylanwadol 
yn rhyngwladol, gyda chyflwyniadau ar y gwaith 
i: Adran Diogelwch Cartref UDA; NATO ac 
Europol.



Uno yn y frwydr 

yn erbyn canser
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Soniodd Jim Fitzgibbon, Canolfan Ymchwil 
Cymru i Ganser, am bwysigrwydd cydweithio 
yn y frwydr yn erbyn y clefyd gyda’r Athro 
John Chester, sy’n arwain themâu’r ymchwil i 
ganser ym Mhrifysgol Caerdydd.

JF: Allwch chi ddisgrifio’r trywydd i’ch swydd 
bresennol? 

JC: Dechreuais fy ngyrfa yn fiocemegydd 
ond wrth astudio ar gyfer PhD yn Athrofa 
Beatson dros Ymchwil i Ganser yn Glasgow, 
ymddiddorais mewn meddygaeth ymarferol.  Ar 
ôl gwneud rhywfaint o waith gwirfoddol i weld a 
fyddai meddygaeth yn iawn i mi, cyflwynais gais 
i ysgol feddygol a chael fy hyfforddi yn Ysbyty’r 
Santes Fair, Llundain. 

Ar ôl ymgymhwyso’n feddyg, parheais i 
gynnal ymchwil.  Dechreuais i ymddiddori 
mewn oncoleg, ac arweiniodd hynny at gwrs 
chwe blynedd yn Leeds i fod yn glinigwr 
academaidd - yn y labordy ac, wedyn, mewn 
mwy a mwy o dreialon clinigol. Daeth y cyfle i 
dreulio rhagor o amser mewn ymchwil â mi i’m 
rôl bresennol - athro ym Mhrifysgol Caerdydd.

JF: Nid pob clinigwr sy’n ymchwilydd, ac 
nid pob ymchwilydd sy’n glinigwr. Pam 
ymdrafferthu i gyfuno’r ddau?

JC: Y fraint anhygoel o fod yn glinigwr 
academaidd yw bod gyda chi ddwy set o 
gleifion: rhai tymor byr a welwch chi yn y clinig 
a rhai tymor hir fydd yn elwa ar ymchwil sydd 
heb ddwyn ffrwyth eto. Mae fy ymchwil i gyd yn 
glinigol ei natur, ac rwy’n gobeithio y bydd o les 
i gleifion yn y pen draw. 

JF: Mae’n ymddangos bod llawer o’ch gwaith 
yn ymwneud â dod â phobl at ei gilydd yng 
Nghanolfan Ymchwil Cymru i Ganser a 
Chanolfan Meddygaeth Arbrofol Canser. Ar 
ben hynny, mae cynnig i lunio strategaeth ar 
gyfer ymchwil gyfun i ganser ym Mhrifysgol 
Caerdydd. Beth yw’r prif bethau mae rhaid eu 
gwneud i greu partneriaeth lwyddiannus yng 
Nghymru? 

JC: Dyna’r cwestiwn anoddaf sydd wedi’i 
ofyn imi ers amser maith. Y peth anoddaf yw 
argyhoeddi pobl o fanteision cydweithio. Mae’n 
naturiol mai yn eu pethau eu hunain y bydd 
diddordeb y rhan fwyaf o bobl. Rhaid inni fynd 

y tu hwnt i hunan-les pobl fel y byddan nhw’n 
credu bod y cyfan yn fwy na’r holl rannau - 
egwyddor sy’n agos iawn at fy nghalon. Rwy’n 
gryf o’r farn bod modd cyflawni mwy trwy 
gydweithio na gweithio ar wahân. 

JF: A minnau’n gwylio o’r tu allan, mae lle 
i gredu bod rhai mathau o ganser yn cael y 
sylw a’r arian i gyd. Lewcemia, er enghraifft. 
Oes rhywbeth yn yr hyn rwyf yn ei ddweud ac, 
os felly, sut mae cywiro’r sefyllfa? 

JC: Rwy’n credu bod gwir angen gwella a 
pharhau ag addysg gyhoeddus. Rydyn ni wedi 
gwneud llawer dros y 100 mlynedd diwethaf.  
Roedd canser yn warthnod mewn rhan helaeth 
o’r gymdeithas ond, erbyn hyn, mae pobl yn 
ei ddeall ac yn fodlon ei drafod. Ond dyma fi’n 
gwneud yr hyn wnaiff pawb: sôn am ganser yn 
yr unigol er mai amrywiaeth enfawr o glefydau 
yw canser mewn gwirionedd. Mae cannoedd 
o fathau o ganser yn hysbys inni eisoes, ond 
rydyn ni’n didoli’r mathau hynny’n sawl is-fath 
ychwanegol bron bob dydd, hefyd. Fy marn 
bersonol, un sy’n canolbwyntio ar y claf, yw 
bod canser pob claf yn wahanol. Mae cynifer 
o ganserau â dioddefwyr canser. Felly, rhaid 
inni fabwysiadu’r hyn y cyfeirir ato yn aml yn 
feddygaeth bersonol neu fanwl. 

JF: Beth yw ystyr meddygaeth bersonol?  
Fydd yn digwydd mewn gwirionedd? 

JC: Disgrifir meddygaeth bersonol fel a ganlyn 
yn aml: ‘y driniaeth iawn i’r claf iawn ar yr adeg 
iawn’.  Mae ar waith eisoes. Er enghraifft, 
mae is-set o ganserau’r ysgyfaint lle y gall 
prawf genetig adeg y diagnosis helpu claf i 
benderfynu, gyda’i glinigwr, pa driniaeth fydd 
yn briodol. Gall y prawf ei helpu i benderfynu a 
ddylai gymryd pilsen bob dydd yn hytrach na’r 
cemotherapi arferol i’r gwythiennau bob mis. 
Felly, gall hynny effeithio’n fawr ar y driniaeth 
gaiff claf ac ar lwyddiant y driniaeth honno 
am y bydd yn fwy tebygol o elwa arni ac osgoi 
sgîl-effeithiau diangen o ganlyniad i ddod i’r 
penderfyniad iawn. 

JF: Un o’r pethau y byddai pobl yn eu dweud 
pan ddechreuais ymwneud â llywodraethu 
ymchwil i ganser yw bod rhaid ichi ystyried 
pwy sy’n ariannu’r ymchwil. Os yw’n elusen, 

Rhaid inni fynd y tu hwnt i 
hunan-les pobl fel y byddan 

nhw’n credu bod y cyfan 
yn fwy na’r holl rannau - 

egwyddor sy’n agos iawn at 
fy nghalon. Rwy’n gryf o’r 

farn bod modd cyflawni mwy 
trwy gydweithio na gweithio 

ar wahân.
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Cofrestrwyd tua 19,000 o achosion newydd o ganser yng Nghymru yn 2015 - cynnydd o 10% dros y deng 
mlynedd diwethaf. Erbyn 2020, bydd tua 150,000 o bobl Cymru yn byw gyda diagnosis o ganser; her iechyd 
enfawr i’n cenedl. Er bod mwy a mwy o gleifion yn gwella a llai a llai yn marw o achos canser, mae llawer i’w 
wneud o hyd o ganlyniad i gynnydd yn nifer yr achosion a rhagor o ymwybyddiaeth am yr amryw is-fathau o 
diwmorau. 
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bydd yn iawn yn ôl pob tebyg ond, os yw’n 
gwmni fferyllol, mae lle i amau ei fwriad. 
Faint o amheuon y dylen ni, y cyhoedd, eu 
codi?

JC: Mae fy marn i wedi newid o lawer dros 
amser. Gan fy mod yn dod o gefndir sosialaidd, 
roeddwn i’n ddrwgdybus iawn o fwriad y 
diwydiant fferyllol i godi elw. Mae’n ymwneud 
â chydweithio eto, fodd bynnag. Rwy’n credu 
bod y diwydiant fferyllol yn anelu at yr un 
nod, sef gwella byd cleifion, ond mae’n anelu 
at elw, hefyd. At hynny, mae mwy a mwy o 
gydnabyddiaeth bod cyfoeth cymuned yn 
bwysig yn ogystal â’i hiechyd. Os gallwch chi 
wneud i’r elfen ariannol weithio’n briodol, 
gall busnes cyffuriau llwyddiannus helpu 
gwasanaethau iechyd cyhoeddus i lwyddo, 
hefyd. Felly, heb fanylu ar faterion lled-
wleidyddol, rwy’n credu bod llawer o nodau’r 
cwmnïau fferyllol a’r clinigwyr yr un fath, ac 
mae hynny’n hwylus achos mai dim ond i ryw 
raddau y gall y math o ymchwil a wnawn mewn 
labordai ym Mhrifysgol Caerdydd fod o les i 
gleifion. I farchnata cyffuriau newydd, bydd 
angen coffrau enfawr y diwydiant fferyllol,  
yn aml.

JF: Rydych chi’n frwd iawn am rôl y 
cyhoedd yn hyn, ac rwy’n gwerthfawrogi’ch 
cefnogaeth dros y pedair blynedd diwethaf. 
Pam rydych chi’n hyrwyddo’r achos hwn?

JC: Mae rhan ohono’n ymwneud â 
dealltwriaeth. Roedd stigma ynglŷn â chanser 
fel clefyd, ac ofn triniaethau lleddfu canser. 
Hyd yn oed heddiw, lle mae triniaethau’n llawer 
llai gwenwynig a llawer mwy effeithiol nag yr 
oeddent, bydd diagnosis o ganser yn dal i beri 
ofn. Felly, mae angen cynyddu dealltwriaeth 
y cyhoedd o ganser, ei achosion a’r ymchwil 
rydyn ni’n ei chynnal i fynd i’r afael â’r rheiny. 
I wneud hynny, rhaid cydweithio â phobl sy’n 
gallu cyfathrebu â’r cyhoedd ar eu lefel nhw. 
Ac mae’n wir y dylai’r cyhoedd, y cleifion a’r 
bobl sy’n noddi ein hymchwil i ganser arwain 
yr hyn a wnawn ni a’n helpu ni i bennu’r 
blaenoriaethau. 

JF: Mae rhai o’r bobl fwyaf ysgogol rwyf i wedi 
cwrdd â nhw yn glinigwyr fu’n ymchwilwyr 
hefyd - a hynny am fod cyswllt â realiti gyda 
nhw. Dim ond ychydig o glinigwr-ymchwilwyr 
sydd gyda ni, on’d oes?

JC: Oes ac nac oes.  Dim ond ychydig o bobl 
fel fi sy’n gymwysedig yn y ddau faes ac yn 
gweithio yn y brifysgolion, ond mae gan lawer o 
glinigwyr y GIG ddiddordeb mewn ymchwil. Yng 
Nghanolfan Ganser Felindre, er enghraifft, mae 
ymchwilwyr gwych na fydden nhw’n eu galw eu 
hunain yn ymchwilwyr o reidrwydd am eu bod 

Mae cynifer o ganserau  
â dioddefwyr canser.  

Felly, rhaid inni fabwysiadu’r 
hyn y cyfeirir ato yn aml yn 

feddygaeth bersonol  
neu fanwl. 
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yn cynnal treialon clinigol ymhlith cleifion, ond 
yn gwneud hynny mewn cyd-destun gwahanol. 
Maen nhw’n ei gwneud yn rhan o’u gorchwyl, 
gan gynnal ymchwil ynghyd â gwaith clinigol 
bob dydd. 

JF: Beth yw’ch gwaith ar hyn o bryd?

JC: Rwy’n ymwneud â dau beth pwysig ar 
hyn o bryd, o safbwynt ymchwil. Y naill yw 
Canolfan Ymchwil Cymru i Ganser sy’n dod ag 
amrywiaeth helaeth o ymchwilwyr ynghyd o bob 
cwr o’r wlad, nid dim ond y brifysgol a’r GIG yng 
Nghaerdydd. Rydyn ni’n sefydlu Partneriaeth 
Canser Cymru a fydd yn denu’r diwydiant 
fferyllol a’r elusennau, hefyd.  At hynny, mae 
gobaith y bydd cyrff gofal sylfaenol ynddi achos 
bod llawer o waith atal a diagnosis cynnar i’w 
wneud yn yr ysbytai, y meddygfeydd a’r clinigau 
cymunedol. 
Y peth arall sy’n mynnu llawer o’m hamser yw 
Rhaglen Ymchwil Gyfun Prifysgol Caerdydd 
i Ganser sy’n ymwneud â nodi cryfderau’r 
Brifysgol, dod â nhw hyd yn oed yn nes at 
ei gilydd a chanolbwyntio ar y pethau fydd 
o’r lles mwyaf i gleifion yng Nghymru a’r tu 
hwnt.  Rhaid inni fod yn ymwybodol iawn o’n 
cyfrifoldeb cymdeithasol yn sefydliad ymchwil 
blaengar ym maes canser yng Nghymru, ond 
rhaid rhagori ar hynny a chynnal ymchwil 
sy’n wirioneddol ardderchog, yn ôl safonau 
rhyngwladol, ac sy’n berthnasol i bobl y tu hwnt 
i Gymru. 



 Challenge Cardiff 11

seibr-ymosodiadau
Oes y 

Ym marn rhai, roedd seibr-ymosodiad WannaCry, a achosodd argyfwng yn y GIG ym mis Mai 2017, yn 
drobwynt hollbwysig, a newidiodd agwedd pobl at seibr-ddiogelwch yn llwyr.  Amcangyfrifir bod yr ymosodiad 
ei hun wedi effeithio ar 200,000 o gyfrifiaduron ar draws 150 o wledydd, a chafodd ganlyniadau difrifol 
yn y Deyrnas Unedig - canslodd GIG Lloegr fwy na 6,900 o apwyntiadau, gan i’r ymosodiad effeithio ar 
gyfrifiaduron, sganwyr MRI, oergelloedd storio gwaed a chyfarpar theatr. 

Roedd WannaCry yn enghraifft o ddigwyddiad 
sy’n dangos mor hawdd yw hacio i’n heitemau 
pob dydd, ac roedd yn un yn unig o nifer 
cynyddol o seibr-ymosodiadau proffil uchel 
sydd wedi taro busnesau mawr a’r llywodraeth.  
Yn 2015, cyfaddefodd y cwmni telathrebu o’r 
Deyrnas Unedig, TalkTalk, fod seibr-ymosodiad 
wedi llwyddo i gyrchu manylion personol bron 
157,000 o’i gwsmeriaid, a chafodd y cawr 
technoleg Uber ei hun mewn sefyllfa debyg 
eleni wrth i hacwyr ddwyn data personol ei 
gwsmeriaid, gan gynnwys eu henwau, eu 
cyfeiriadau ebost a’u rhifau ffôn. 

 Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, mae bron 
hanner holl fusnesau’r Deyrnas Unedig wedi 

canfod o leiaf un achos o dorri trwy’r seibr-
ddiogelwch yn ystod y 12 mis diwethaf.  

I’r busnesau hyn, gall fod goblygiadau 
ariannol difrifol i seibr-ymosodiadau; fodd 
bynnag, gallai’r risgiau a achosir i’r seilwaith 
cenedlaethol critigol beryglu bywyd, fel y 
dangosodd ymosodiad WannaCry. Ym mis 
Mehefin y llynedd, boddwyd gwefannau 
sefydliadau Wcráin gan gyfres o seibr-
ymosodiadau pwerus. Roedd hyn yn cynnwys 
ysbytai, banciau, gweinyddiaethau, papurau 
newydd a chwmnïau trydan. Yn ystod yr 
ymosodiad, aeth y system monitro ymbelydredd 
yng Ngwaith Pŵer Niwclear Chernobyl, yn 
Wcráin, oddi ar-lein.

Mae’r bygythiadau sy’n dod i’r amlwg yn erbyn  
cymdeithas sifil, busnes a’r llywodraeth yn ganolog 
i ymchwil Dr Pete Burnap. Mae Dr Burnap, sy’n 
gweithio yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, 
yn arbenigwr ym maes seibr-ddiogelwch, 
ac yn ddiweddar daeth yn Gyfarwyddwr ar 
Ganolfan Ragoriaeth newydd Airbus ar gyfer 
Dadansoddeg Seibr-Ddiogelwch yn y Brifysgol.  

 Siaradodd Dr Burnap (PB) â Phill Everson 
(PE), sy’n arwain ymarfer Gwasanaethau Seibr-
Risg Deloitte yn y Deyrnas Unedig, am y tirlun 
presennol o ran seibr-ddiogelwch, yr ymchwil 
wyddonol sy’n helpu i lywio ein hamddiffyniad 
yn erbyn seibr-ymosodiadau, a hefyd y bwlch 
sgiliau sy’n bodoli ar hyn o bryd yn y maes.

Cylchgrawn Ymchwil Prifysgol Caerdydd www.caerdydd.ac.uk/research
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PE: I lawer o’r cyhoedd yn gyffredinol, gall 
termau megis seibr-ddiogelwch ymddangos 
yn amwys iawn ac yn eithaf cryptig. Sut 
byddech chi’n mynd ati i ddiffinio’r maes hwn?

PB: Mewn gwirionedd mae seibr-ddiogelwch yn 
fater o ymwybyddiaeth. Ydych chi’n ymwybodol 
o’r dewisiadau rydych chi’n eu gwneud wrth 
gyflunio eich offer technegol megis gliniaduron, 
ffonau clyfar a dyfeisiau di-wifr? Ydych chi’n 
gwybod sut mae’r rhain yn casglu data a sut mae  
modd eu manipwleiddio i gael hyd i wybodaeth 
neu eu defnyddio i lansio ymosodiadau? Un 
mater allweddol yma yw mai anaml y mae 
gosodiadau diogelwch y dyfeisiau hyn wedi’u 
cyflunio’n dda, er bod mynediad i’r cyfarpar 
hwn bellach yn hawdd, a bod modd eu cysylltu 
â’r rhyngrwyd trwy ddilyn ychydig gamau syml. 

Byddwn i’n dweud bod seibr-ymwybyddiaeth 
dda yn hanfodol ar gyfer seibr-ddiogelwch. 
Rydyn ni i gyd yn gwybod bod angen cloi ein 
drws ffrynt yn y nos – ac mae’n hawdd gwneud 
hynny. Dylai mesurau diogelu offer technegol 
fod yr un mor reddfol â hynny. 

PE: Yn Deloitte rydyn ni’n sôn am hynny 
yn nhermau bod yn ddiogel, yn wyliadwrus 
ac yn gydnerth. All sefydliad byth gael ei 
ddiogelu’n llwyr, ond mae’n hanfodol ceisio 
sicrhau hynny, er enghraifft trwy gymhwyso 
mesurau rheoli i asedau mwyaf allweddol 
sefydliad. Mae angen gwyliadwriaeth i 
fonitro bygythiadau sy’n dod i’r amlwg ac yn 
esblygu’n barhaus, ac mae bod yn gydnerth 
yn hanfodol er mwyn adennill tir wedi achos 
o dorri trwodd at ddata neu sefyllfa argyfwng.  
Mae seibr-strategaeth yn gorwedd uwchben 
hyn oll, gan sicrhau bod rhaglen seibr-risg 
sefydliad yn cyfateb i’w amcanion busnes 
a’i archwaeth am risg. Yn eich barn chi, 
faint o broblem yw seibr-ddiogelwch yn ein 
cymdeithas ni heddiw?

PB: Fwy na thebyg, dyma un o’r problemau 
mwyaf sy’n cael ei danbrisio amlaf. Fel yn 
achos popeth trychinebus, ni fyddant byth 
yn ymddangos yn real nes eich bod yn eu 
hwynebu. Mae ein hunaniaeth gymdeithasol ac 
economaidd bellach wedi’i seilio’n llwyr ar  
dechnoleg, sy’n ennill mwy o dir bob dydd. Rydyn 
ni’n symud yn gyflym iawn at fyd lle bydd ceir 
yn cael eu gyrru gan beiriannau, er enghraifft. 
Rwy’n siŵr bod llawer o waith yn digwydd i 
sicrhau’r cyfathrebu sy’n digwydd â’r cerbydau 
hyn, a chanddynt, ond byddwn i’n barod i fetio 
ar y ffaith y bydd y cerbydau hefyd yn cysylltu 
â’ch ffôn symudol i chwarae cerddoriaeth. Beth  
fydd yn digwydd os bydd drwgwedd (malware) ar  
eich ffôn symudol sy’n ymledu i’r modiwl gwneud 
penderfyniadau yn y cerbyd? Gwneuthurwyr 
y cerbydau fydd yn cario’r baich o brofi hynny, 
ond fel y dywedais yn fy mhwynt blaenorol, mae 
technolegau’n newid mor gyflym.  

Efallai na fydd yr hyn sy’n ddiogel heddiw 
yn ddiogel yfory, felly mae angen i bobl fod yn 
ymwybodol sut mae diogelu eu dyfeisiau a’u 
cyfarpar eu hunain, fel nad yw rhyngweithio â 
systemau eraill yn arwain at fwy o seibr-risgiau. 

PE: Mae datblygiad cerbydau – sydd â lefelau 
cynyddol o ymreolaeth – yn hynod ddiddorol 
ac yn cyflwyno pob math o oblygiadau 
economaidd a chymdeithasol. Yn Deloitte 
rydyn ni’n gwneud gwaith ymchwil ar 
y goblygiadau hynny, ynghyd â’r heriau 
seibr-ddiogelwch cysylltiedig. Mae hyn 
yn adlewyrchu mater ehangach diogelu 
systemau seibr-gorfforol, megis systemau 
cysylltiedig a all achosi niwed corfforol. 
Wrth i’r systemau hyn ymledu, bydd seibr-
ddiogelwch yn cyrraedd lefel gwbl newydd o 
bwysigrwydd cymdeithasol. Bydd yn hanfodol 
cymell diogelu wrth ddylunio, a chysoni 
safonau diogelwch a diogeledd. Ydych chi’n 
meddwl ein bod ni’n dod yn fwy agored i seibr- 
ymosodiadau? A pham rydych chi’n meddwl 
bod yr ymosodiadau hyn yn digwydd yn amlach?

PB: Mae amlygiad yn gwneud pobl yn fwy 
agored i ymosodiadau o’r fath. Rydyn ni i gyd 
yn ymwneud yn fwy â dyfeisiau, fel ffonau, 
watsys a chynorthwywyr personol. Mae amlder 
yr ymosodiadau yn debygol o gynyddu yn unol 
ag amlygiad.

PE: Mae seibr-ymosodiadau yn sicr yn cael 
mwy o sylw cyhoeddus, er nad yw’n glir a yw’r 
ymosodiadau’n digwydd yn amlach, neu eu 
bod yn syml yn fwy amlwg droseddol. Mae’r 
rhwystrau rhag mynediad yn sicr yn is. Mae 
hyd yn oed mân droseddwyr yn dod yn fwyfwy 
cyfrwys. Mae rhannu nodweddion y grefft a 
chynnyrch hacio ’oddi ar y silff’ oddi mewn i’r 
we dywyll yn golygu bod modd i haciwr lefel 
isel ddefnyddio offer a thactegau sy’n herio 
galluoedd cwmnïau diogelwch mawr. Pa rôl 

sydd gan wyddonwyr fel chi yn y gwaith o fynd 
i’r afael â seibr-droseddu? 

PB: Ein prif amcan ym Mhrifysgol Caerdydd 
yw defnyddio dulliau deallusrwydd artiffisial 
a data i roi cipolwg gwell ar y bygythiadau i 
seibr-ddiogelwch a chynyddu ymwybyddiaeth 
o’r risgiau. Mae technolegau sy’n dod i’r 
amlwg yn thema bwysig, fel y mae diogelu 
seilwaith TG masnachol y genedl a’n safleoedd 
gweithgynhyrchu diwydiannol. Rydym wrthi’n 
barhaus yn ceisio canfod a rhagfynegi seibr-
ymosodiadau er mwyn gallu atal ac amddiffyn 
yn well rhag ymosodiadau a fyddai’n amharu ar 
weithrediad arferol cymdeithas a’r economi.

PE: Pa fath o brosiectau rydych chi’n 
ymwneud â nhw?

PB: Mae’r rhan fwyaf o’n prosiectau yn 
seiliedig ar ganfod dangosyddion cyfaddawd 
yn well ar lefelau amrywiol, o’r Rhyngrwyd o 
Bethau, rhwydweithiau cymdeithasol ar-lein, 
rhwydweithiau TG sefydliadol a dyfeisiau unigol. 
Rydym yn edrych ar y rhain mewn amrywiaeth 
eang o gyd-destunau, o ddefnydd personol hyd 
at y systemau gweithgynhyrchu diwydiannol 
enfawr a seilwaith cenedlaethol critigol.

PE: Ar ein hochr ni, rydym wedi bod 
yn canolbwyntio’n ddiweddar ar helpu 
gwasanaethau ariannol i gael hyd i’w ffordd 
drwy reoliadau megis Rheoliad Diogelu Data 
Cyffredinol yr UE, datblygu canolfannau 
gweithredu diogelwch ar gyfer seilwaith 
critigol, a chyd-drefnu ymateb argyfwng ar 
raddfa fawr i ddrwgwedd dileu gwybodaeth. 
Mae galw cynyddol hefyd am gefnogi 
byrddau corfforaethol â dealltwriaeth a 
datblygu strategaethau seibr-risg ar gyfer 
amgylcheddau gweithredu cymhleth cwmnïau 
aml-wladol. Sut rydych chi’n sicrhau bod eich 
gwaith academaidd yn cyfateb i’r problemau 
busnes, llywodraeth a thrydydd sector y mae 
angen eu datrys yn awr ac yn y dyfodol?

PB: Rydym yn gweithio’n agos iawn gyda’r 
sectorau hynny er mwyn sicrhau cyfatebiaeth. 
Er enghraifft, ni yw cartref Canolfan Ragoriaeth 
Airbus mewn Dadansoddeg Seibr-Ddiogelwch, 
lle rydyn ni’n cydweithio’n agos iawn ar y safle 
gydag Airbus i roi sylw i’w gofynion a throsi ein 
harbenigedd ymchwil yn atebion sy’n barod 
i’r farchnad. Mae gennym hefyd berthynas 
agos gyda’r Ganolfan Seibr-Ddiogelwch 
Genedlaethol, sef yr arweinwyr cenedlaethol 
ym maes cynyddu ymwybyddiaeth o seibr-
ddiogelwch. Rydyn ni’n cymryd rhan mewn 
digwyddiadau ac yn bwydo’n gwaith ymchwil 
iddyn nhw trwy anerchiadau a gweithdai 
cyhoeddus. 

PE: Problem ymylol a wynebwn fel cymdeithas 
yw nad ydym yn sicrhau bod digon o bobl ifanc  
yn mynd i faes cyfrifiadureg – dangosodd 

Phill Everson, Gwasanaethau Seibr-Risg, Deloitte DU



Cylchgrawn Ymchwil Prifysgol Caerdydd www.caerdydd.ac.uk/research

 Herio Caerdydd 13

Canran y busnesau yn y DU sydd 
wedi nodi o leiaf un methiant neu 
ymosodiad seibr-ddiogelwch dros 
y 12 mis diwethaf

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/609186/Cyber_Security_Breaches_Survey_2017_main_report_PUBLIC.pdf

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/index.html#~stickynav=1

Bydd traffig y rhyngrwyd 

yn uw
ch yn 2020 o gymharu â 2

00
5

Nifer y bobl fydd ar-lein 
erbyn 2020 

BILIWN
4

27 BILLIWN
nifer y dyfeisiau a 

chysylltiadau rhwydwaith 
yn 2020

nifer y busnesau yn y DU a chwiliodd am wybodaeth, cyngor neu arweiniad am seibr-ddiogelwch dros y flwyddyn ddiwethaf

Y CANT

MATHAU O FETHIANNAU 
DIOGELWCH A NODWYD 
GAN FUSNESAU Y DU YN Y 
FLWYDDYN DDIWETHAF  
Ebyst twyllodrus neu gael eu cyfeirio at wefannau twyllodrus

43% 

Firysau, meddalwedd ysbïo neu ddrwgwedd

20% 

Sefydliad dynwaredol arall mewn ebyst neu ar-lein

12% 

Meddalwedd wystlo

8% 

Hacio neu ymgais i hacio cyfrifon banc ar-lein

5% 

Canran y busnesau 
yn y DU sydd wedi 
nodi o leiaf un 
methiant neu 
ymosodiad seibr-
ddiogelwch dros y 
12 mis diwethaf

Canran y busnesau 
yn y DU sy’n dweud 
bod seibr-ddiogel-
wch yn flaenoriaeth 
i’w huwch-reolwyr

Busnesau 
bach

Cwmnïau bach 
iawn

Busnesau 
canolig

Sefydliadau 
mawr

y gost i fusnesau mawr o 
ganlyniad i un methiant 

seibr-ddiogelwch

adroddiad diweddar nad oedd dros hanner 
ysgolion uwchradd Lloegr yn cynnig TGAU 
mewn cyfrifiadureg – felly mae’r posibilrwydd 
o fynd i’r afael â seibr-droseddu yn y dyfodol 
yn edrych yn eithaf ansicr. Beth arall dylem ni 
fod yn ei wneud i lenwi’r bwlch sgiliau hwn, 
a beth mae Prifysgol Caerdydd yn ei wneud i 
annog mwy o bobl i astudio yn y maes hwn? 

PB: Mae angen inni ddiffinio’n well y rolau 
sydd ar gael i raddedigion seibr-ddiogelwch. Y 
ddelwedd sy’n dod i feddyliau’r rhan fwyaf o 
bobl ar hyn o bryd yw haciwr yn ei ystafell wely, 
yn cael ei hun yn y carchar yn y pen draw. Mae 
angen inni newid hynny, oherwydd pam byddai 
unrhyw un am ddilyn y llwybr hwnnw? Mae 
ystod eang o rolau i seibr-ddiogelwch, nad yw  
rhai ohonynt hyd yn oed yn dechnegol, felly mae  
angen i ni estyn i ddisgyblaethau eraill fel  
seicoleg, cymdeithaseg, troseddeg a gwleidy-
ddiaeth. Mae seibr-ddiogelwch yn broblem 
sosio-dechnegol - mae pobl yn aml yn cael 
eu targedu gan seibr-ymosodiadau, felly mae 
llawn cymaint o angen pobl arnom ni sy’n gallu 
cynyddu ymwybyddiaeth ac esbonio ymddygiad 
â phobl sy’n gallu datblygu meddalwedd, 
caledwedd a delweddu diogelwch. 

Ym Mhrifysgol Caerdydd rydym yn datblygu 
ystod eang o gefnogaeth, digwyddiadau 
allgymorth, a rhaglenni a addysgir i annog mwy 
o bobl i astudio yn y maes hwn. Er enghraifft, 
rydym yn cynnal digwyddiad blynyddol lle 
gwahoddwn ryw 60 o ferched o bob rhan o 
Gymru i’r Brifysgol i fynd i’r afael ag amrywiaeth 
o broblemau codio ac i gwrdd â menywod sydd 
mewn swyddi TG yn y llywodraeth a byd busnes, 
fydd yn siarad â’r merched am yr ystod eang o 
gyfleoedd gyrfa. 

PE: Rwy’n cytuno bod seibr-ddiogelwch yn 
her sosio-dechnegol. Oes, mae arnon ni 
angen gwyddonwyr data a mathemategwyr, 
ond mae arnon ni hefyd angen cyfreithwyr, 
gwyddonwyr cymdeithasol, economegwyr, 
a dadansoddwyr gwybodaeth er mwyn rhoi 
sylw i’r holl wahanol agweddau ar seibr-
ddiogelwch. Mewn rhai achosion mae’r bobl 
fedrus ar gael, ond mae cwmnïau’n chwilio 
am bobl sy’n ’edrych yn debyg iddyn nhw’, 
ac yn colli’r cyfle i gael hyd i ddoniau prin 
trwy amrywio’u gweithlu. Yn yr un modd, mae 
Deloitte yn rhedeg menter ’Women in Cyber’ 
i annog mwy o fenywod i ymuno â’r diwydiant 
ac aros ynddo. Rydym hefyd yn talu ffïoedd 
dysgu rhai cannoedd o fyfyrwyr, sy’n cynnwys 
dysgwyr annibynnol, gan eu helpu i ennill 
prentisiaeth neu baratoi ar gyfer gradd mewn 
pwnc cysylltiedig. Mae’r rhain yn gamau 
cynnar ond angenrheidiol i fynd i’r afael â’r 
bwlch sgiliau a gwneud seibr-ddiogelwch yn 
ddiwydiant sy’n croesawu dynion a menywod 
o amrywiaeth eang o gefndiroedd ac 
arbenigeddau.
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Tlawd ond 
mewn gwaith 
- ‘problem 
gynyddol’  
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Mae’r nifer uchaf erioed – 60% – o bobl sy’n byw mewn tlodi 
yn y DU yn byw mewn cartref ble mae rhywun yn gweithio, yn ôl 
prosiect yng Nghaerdydd a gyllidir gan Sefydliad Nuffield.
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blynyddoedd nesaf, ac rwyf i’n credu y byddwn 
ni’n clywed llawer mwy am y cyswllt rhwng 
costau tai a thlodi yn y dyfodol.

MG: Pa mor effeithiol fu’r credydau treth yn 
lleihau’r nifer o bobl sy’n dlawd ond mewn 
gwaith? Pa effaith ydym ni’n debygol o’i weld 
yn sgil cynnwys credydau treth yn y Credyd 
Cynhwysol?

RH: Mae ein dadansoddiad yn dangos y bu 
credydau treth yn hynod effeithiol yn lleihau 
tlodi - i’r teuluoedd oedd yn eu derbyn. Ond 
drwy gyfuniad o gynllunio a defnydd, roedd 
nifer y teuluoedd di-blant tlawd ond mewn 
gwaith oedd yn eu derbyn yn isel iawn, er mai’r 
teuluoedd hyn yw yn agos i hanner y rheini sy’n 
dlawd ond mewn gwaith.

Er bod Credyd Cynhwysol yn aml yn cael ei 
labelu fel rhywbeth sy’n ‘symleiddio’, nid yn 
unig mae’n cyfuno chwe budd-dal nawdd 
cymdeithasol yn un, ond mae hefyd yn cyflwyno 
newidiadau sylweddol - er enghraifft cafwyd 
llawer o drafodaeth yn ddiweddar ar sut y 
bydd rhaid i’r rheini sy’n hawlio aros chwe 
wythnos am daliad cychwynnol, ac mae hefyd 
yn cyflwyno amodoldeb sy’n canolbwyntio ar 
waith i bobl sydd mewn cyflogaeth, nad oedd 
yn digwydd dan y system credydau treth. Un 
broblem fawr yw bod gan Gredyd Cynhwysol 
bellach doriadau sylweddol yn rhan ohono - gan 
gynnwys y ffaith na fydd taliadau ychwanegol 
i drydydd plentyn neu fwy. Mae’r toriadau hyn 
yn debygol o achosi cynnydd mewn tlodi, ac yn 
enwedig tlodi plant, y disgwylir iddo gynyddu’n 
gyflym dros y blynyddoedd nesaf. 

MG: Mae pobl mewn cartrefi ag un aelod yn 
ennill cyflog yn wynebu risg gynyddol o fod yn 
dlawd ond mewn gwaith. Beth yw manteision 
ac anfanteision symud o feddwl am weithwyr 
unigol i feddwl am gartrefi cyfan wrth fynd i’r 
afael â phobl sy’n dlawd ond mewn gwaith?

RH: Y fantais efallai yw ei fod yn dod a ni’n 
ôl i feddwl am dlodi, sydd wastad yn cael ei 
ystyried ar sail y cartref. Mae hefyd yn egluro’r 
ffaith bod modd lleihau tlodi mewn cartrefi 

sy’n gweithio drwy amrywiol drefniadau sy’n 
ceisio sicrhau digonolrwydd incwm i deuluoedd 
sy’n gweithio. Gall y rhain gynnwys cynyddu’r 
isafswm cyflog, neu hyrwyddo dilyniant yn y 
farchnad lafur, ond gallant hefyd gynnwys 
cynyddu cymorth i blant, fel Budd-dal Plant, 
neu fynd i’r afael â chostau tai uchel, neu hyd 
yn oed gynyddu taliadau i aelodau di-waith o’r 
teulu. Mae hyn oherwydd bod tlodi pobl mewn 
gwaith yn ymwneud â’r cydbwysedd rhwng 
cyfanswm incwm ac anghenion teuluoedd sy’n 
gweithio.

Efallai mai’r anfantais yw bod tlodi mewn 
gwaith yn codi her newydd o ran canfod y 
teuluoedd sy’n ei brofi. Mae natur ‘cartref 
cyfan’ y broblem yn golygu nad oes modd tybio 
bod y gweithwyr sy’n derbyn tâl isel hefyd yn 
profi tlodi er eu bod mewn gwaith - mae angen 
gwybod rhywbeth am eu hamgylchiadau cartref 
ehangach, yn nhermau ffynonellau eraill o 
incwm, a’r nifer o aelodau’r teulu sy’n ddibynnol 
ar incwm y teulu. Mae’n bosibl y bydd yr 
anhawster i ganfod y bobl sydd yn dlawd ond 
mewn gwaith yn rhwystro’r ymdrechion i’w 
leddfu.  

MG: Mae’r drafodaeth gyhoeddus yn aml 
yn cyfateb tlodi mewn gwaith â thâl isel. 
Pam felly nad yw cyflwyno’r Cyflog Byw 
Cenedlaethol wedi arwain at ostyngiad mewn 
lefelau o dlodi mewn gwaith yn y DU? 

RH: Mae disgwyl y bydd y Cyflog Byw 
Cenedlaethol, nad yw mewn gwirionedd yn 
gyflog byw ond yn hytrach yn isafswm cyflog 
mwy hael, yn cynyddu yn ei haelioni rhwng 
hyn a 2020. Er bod rhywfaint o ddeheurwydd 
wedi’i ddefnyddio wrth geisio ei ddarlunio fel 
cyflog byw, rhaid cydnabod ei fod yn gynnydd 
sylweddol yn yr isafswm cyflog - o leiaf i 
bobl 25 oed a hŷn. Felly yn yr ystyr hwnnw 
mae’n ddatblygiad i’w groesawu. Ond mae 
dadansoddiad Sefydliad Resolution yn dangos 
na fydd yr enillion a fydd yn cronni o’r cynnydd 
hwn yn yr isafswm cyflog i’r rheini ar gyflogau 
isel yn gwneud yn iawn am y toriadau a osodir 
dan y Credyd Cynhwysol a’r rhewi parhaus ar y 
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MG: Sut ydych chi’n diffinio tlawd ond mewn 
gwaith? Beth yw’r meini prawf i gael eich 
cynnwys yn y categori hwn?

RH: Diffinnir cartref fel un sydd yn dlawd ond 
mewn gwaith pan fydd o leiaf un oedolyn mewn 
cyflogaeth â thâl, ond bod y cartref yn dal i 
fod yn dlawd.  Ceir felly ddwy ran i’r diffiniad 
- bod mewn cartref sy’n gweithio, ar y naill 
law, a bod yn dlawd ar y llall. Mae’r mwyafrif o 
ddadansoddiadau yn y DU yn diffinio cartref fel 
cartref sy’n gweithio pan fydd un o’r aelodau’n 
gweithio o leiaf un awr yr wythnos, er bod 
modd defnyddio meini prawf llymach hefyd. 
Y prif fesur tlodi a ddadansoddwyd gennym 
yw’r mesur tlodi incwm perthynol, sy’n nodi 
pan fydd incwm y cartref yn syrthio o dan 60% 
o’r incwm canolrifol cenedlaethol. Bwriedir 
i hyn adlewyrchu sefyllfa ble mae incwm 
teulu’n sylweddol is nag incwm cyffredin neu 
nodweddiadol cymdeithas.

MG: Canfu eich ymchwil fod cynnydd yn nifer 
y cartrefi sy’n dlawd ond mewn gwaith yn y 
sector rhentu preifat ac ymhlith tenantiaid tai 
cymdeithasol. Pa mor bwysig yw costau tai 
fel ffactor wrth bennu a yw rhywun yn dlawd 
ond mewn gwaith?

RH: Mae hwn yn ffactor cynyddol bwysig wrth 
egluro tueddiadau pobl sy’n dlawd ond mewn 
gwaith. Wedi i ni sylwi y cafwyd cynnydd o 
chwarter yn y nifer o bobl sy’n dlawd ond mewn 
gwaith rhwng 2004/5 a 2014/15, roeddem 
ni am weld pwy oedd wedi ysgwyddo’r rhan 
fwyaf o’r cynnydd hwn. Edrychom ni ar nifer 
o nodweddion, ac i ddechrau, gwelsom fod 
y cynnydd i’w ganfod ym mhob grŵp. Dim 
ond wrth edrych ar y duedd dros amser yn ôl 
grwpiau deiliadaeth tai gwahanol y sylwom ni 
ar wahaniaeth mawr: roedd y cynnydd i gyd yn 
cael ei brofi gan deuluoedd yn y sector rhentu 
preifat ac mewn tai cymdeithasol, heb unrhyw 
gynnydd yn y sector perchen-feddianwyr. 

Felly, mae deiliadaeth tai a chostau tai’n dod 
yn gynyddol bwysig wrth bennu cyfraddau 
tlodi. Rwyf i’n disgwyl i hyn barhau dros y 

Margaret Greenwood (MG), Gweinidog 
yr Wrthblaid (Gwaith a Phensiynau) ac 
AS Gorllewin Cilgwri, sy’n siarad â’r prif 
ymchwilydd ar y prosiect, Dr Rod Hick 
o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, am 
ganfyddiadau’r prosiect a’r cyfraniad y gall 
polisi ei wneud i leddfu tlodi mewn cartrefi 
ble mae pobl yn gweithio.
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rhan fwyaf o’r taliadau oedran gweithio. Mae’r 
olaf o’r rhain yn doriad sylweddol, pan fyddwn 
yn ystyried effaith gronnus hyn dros nifer o 
flynyddoedd. 

MG: Mae eich canfyddiadau’n dangos nad yw 
cyflog isel a thlodi mewn gwaith yn gyfystyr, 
a bod nifer o ffactorau eraill sy’n cyfrannu at 
y cynnydd mewn lefelau o dlodi mewn gwaith. 
Beth yw rhai o’r ffactorau hyn a sut gallwn ni 
ymdrin â nhw? 

RH: Un ffactor rydym ni wedi son amdano 
eisoes yw newidiadau mewn patrymau 
deiliadaeth, a chostau tai cynyddol, ac mae 
hwn yn faes fydd yn derbyn llawer o sylw dros 
y blynyddoedd nesaf rwy’n credu. Un arall yw’r 
nifer y bobl mewn cartrefi sy’n gweithio sy’n 
profi tlodi gwaith. Un arall fyddai faint o waith a 
wneir gan aelodau sy’n gweithio - er enghraifft 
ydyn nhw’n gweithio’n rhan amser neu lawn 
amser. Ac yna, fel y trafodon ni, mae ffactorau 
nad ydyn nhw’n gysylltiedig â’r farchnad lafur, 
fel perfformiad y system nawdd cymdeithasol.

MG: Heb newidiadau mewn polisi 
cymdeithasol i wrthweithio’r ffactorau hyn, 
ydy’r risg o dlodi mewn gwaith yn debygol o 
godi?

RH: Yn fy marn i y ffactor amlycaf yw 
tueddiadau mewn deiliadaeth tai a chostau 
tai. Cafwyd symudiad i ffwrdd o berchen-
feddiannaeth a thwf sylweddol yn y sector 
rhentu preifat dros y ddegawd ddiwethaf. 
Dyw hi ddim yn glir i fi fod y symudiad hwn 

yn debygol o leihau’n fuan. Mae hyn yn 
broblematig o bersbectif tlodi oherwydd bod y 
sector rhentu preifat yn gysylltiedig â chostau 
tai uchel, a chyfraddau tlodi uwch, ac mae 
symudiad parhaus at y sector rhentu preifat 
yn debygol o gynhyrchu pwysau cynyddol ar 
gyfraddau tlodi yn y DU. 

MG: Un o’ch canfyddiadau sy’n peri’r pryder 
mwyaf yw ymhlith pobl sy’n byw mewn 
cartrefi di-waith sy’n dod o hyd i waith, y bydd 
25% ond yn mynd mor bell â bod yn dlawd 
ond yn gweithio. Gwelsoch chi fod rhieni 
unigol a theuluoedd gyda thri neu fwy o blant 
wedi’u gorgynrychioli yn y grŵp hwn - beth 
mae hynny’n ei ddweud wrthym ni am natur 
gwaith a bywyd teuluol mewn perthynas â 
bod yn dlawd ond mewn gwaith?

RH: Ie, dyma’r grwpiau sy’n gallu ac sydd yn 
ymdrechu i symud i mewn i waith, a thrwy 
hynny, allan o dlodi. Mae’n ddiddorol eich bod 

wedi nodi hyn fel un o’r pryderon mwyaf, fy 
nheimlad i hefyd yw bod llawer o bobl yn ei 
chael yn anodd deall y symudiad hwn, efallai 
hyd yn oed yn anodd ei dderbyn. Rwy’n credu 
ei fod yn arwydd o’r anhawster i gysoni gwaith 
a bywyd teuluol i deuluoedd sydd â phlant, a’r 
angen i bolisi gefnogi’r rheini sy’n gwneud y 
symudiad hwn i’r farchnad lafur lle bo’n bosibl. 
Un ffordd y gellid gwneud hyn yw drwy ddarparu 
mwy o ofal plant wedi’i gyllido’n gyhoeddus, 
a allai ei gwneud yn haws i rieni weithio oriau 
ychwanegol os ydyn nhw’n dymuno gwneud.  

MG: Pa ddylanwad ydych chi’n gobeithio 
y bydd eich gwaith yn ei gael ar bolisi 
cymdeithasol?

RH: Yn y lle cyntaf, fy ngobaith yw y bydd yn 
codi ymwybyddiaeth fod tlodi mewn gwaith yn 
broblem gynyddol. Mae astudiaethau blaenorol 
yn aml wedi canolbwyntio arno wrth fynd 
heibio, neu fel rhan o astudiaeth ehangach, 
ond o ystyried bod cynifer â chwech ym mhob 
deg o’r rheini sy’n profi tlodi yn y DU yn byw 
mewn teuluoedd ble mae rhywun yn gweithio, 
rwy’n credu bod angen meddwl am y broblem 
hon yn ddyfnach. Yn fwy penodol rwy’n 
gobeithio y gallan nhw gyfrannu at ddeall bod y 
system credydau treth, er ei fod yn ddrud, wedi 
gwneud gwahaniaeth sylweddol yn nhermau 
codi incwm cartrefi sy’n gweithio ond ag incwm 
isel, a bod angen bod yn ofalus iawn wrth 
fynd ati i ddiwygio’r system hon - yn wir, yn fwy 
gofalus nag sy’n digwydd ar hyn o bryd.
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Cwblhaodd Dr Sabrina Cohen-Hatton ei PhD wrth weithio’n amser llawn yn y gwasanaeth tân. Mae 
ei hymchwil arloesol wedi dylanwadu ar bolisïau gwladol yn y gwasanaethau brys i gyd. Siaradodd â’r 
Athro Jonathan Crego (Sefydliad Hydra, arbenigwr ynghylch penderfynu mewn sefyllfaoedd difrifol) 
am ei gwaith arloesol.

JC: Rydych chi’n un arbennig iawn yn y 
gwasanaeth tân. Mae’ch hanes yn un hir, ac 
efallai y dylai’r darllenwyr gael cip ar eich 
cefndir. Allwch chi sôn ychydig am eich taith 
hyd yma?.

SCH: Ymunais i â’r gwasanaeth tân yn 
ddiffoddwr pan oeddwn i’n 18 oed. Mae’r 
rhan fwyaf o swyddogion y Deyrnas Gyfunol 
yn dechrau yn yr un modd. Rhaid mynd allan 
yn y cerbydau i ddiffodd tanau, achub pobl 
a gwneud popeth arall sy’n rhan o waith 
arferol diffoddwr tân. Ces i fy nyrchafu drwy’r 
blynyddoedd cyn cyrraedd fy lefel bresennol, 
Dirprwy Comisiynydd Cynorthwyol Brigâd Dân 
Llundain. Dyma swydd rwy’n ei hoffi’n fawr.  
Mae’r alwedigaeth yn agos iawn at fy nghalon.

Mae pobl yn ymddiried ynddyn ni i’w helpu pan 
ddaw diwrnod allai fod yr un gwaethaf yn eu 
hoesau. Mae’n gwaith beunyddiol yn ymwneud 
â sawl sefyllfa erchyll a thyngedfennol i’r 
bobl sy’n dibynnu arnon ni i’w helpu. Dyna 
gyfrifoldeb rwy’n ei gymryd o ddifrif. 

Yn yr un modd, dechreuais i ar y lefel isaf.  A 
minnau’n uwch swyddog bellach, rwy’n gofyn 
i ddiffoddwyr tân fynd i sefyllfaoedd peryglus. 
Rwy’n gofyn iddyn nhw hyderu fy mod yn 
gwybod sut mae’u diogelu yn y sefyllfaoedd 
hynny, fel y gallan nhw barhau i gadw pobl yn 
ddiogel.

JC: Mae cymaint o ddyfnder yn yr hyn rydych 
chi wedi’i ddweud. Gan ichi ymddiddori mewn 
ymchwil, hoffwn i nodi’r union eiliad pan 
benderfynoch chi eich bod am gynnal ymchwil. 

SCH: Fe es i dân lle roedd diffoddwr wedi’i 
losgi’n ofnadwy. Roedd fy ngŵr (roedden ni 
wedi dyweddïo bryd hynny) yn un o’r criw 
hwnnw. Felly, roedd yn bosibl mai ef fyddai’r 
un anffodus. Dyna’r pedwar munud a hanner 
hirach yn fy oes - gyrru i’r tân hwnnw heb 
wybod pa aelod o’r criw oedd wedi’i losgi. Pan 
gyrhaeddon ni, roedd yn dda gyda fi weld nad 
fy nghariad oedd wedi’i anafu ond un arall 
oedd yn gyfaill da i’r ddau ohonon ni. Roeddwn 
i’n teimlo’n euog iawn dros amser maith am 
y rhyddhad ddaeth arna’ i pan welais i nad fy 
nghariad oedd yr un wedi’i losgi.

JC: Rwy’n ddiolchgar ichi am fod mor onest. 
Mae peth emosiwn wrth ddod i benderfyniad 
- rhywbeth heb ei gynnwys yn y gweithdrefnau 
a’r polisïau, yn aml. Dyna sut yr ymddiddoroch 
ym maes seicoleg?

SCH: Mewn ffordd, ie. Dyna’r adeg pan 
ddywedais yr hoffwn i gynnal ymchwil i’r modd 
y bydd pobl yn penderfynu ar rywbeth yn y fan 
a’r lle mewn sefyllfa beryglus achos mai ni yw’r 
rhai y bydd pawb yn dibynnu arnyn nhw, on’d 
yw e. 

Rhaid gwybod sut mae pobl yn meddwl a 
sut y byddan nhw’n ymateb ac yn ymddwyn. 
Camgymeriadau gan weithwyr sy’n achosi 
80% o ddamweiniau diwydiannol, nid methiant 
eu hoffer na gwallau yn eu polisïau neu 
eu gweithdrefnau - a hynny o ganlyniad i 
gamddehongli sefyllfa neu ei phwyso a’i mesur 
yn ôl rhywbeth a ddigwyddodd cynt. Dyna’r 
modd y byddwn ni’n dod i benderfyniad - allwch 
chi ddim cynnwys hynny mewn polisi nac 
offeryn newydd. Y natur ddynol yw hynny.

Felly, yr unig ffordd o osgoi camgymeriadau, 
fel y bydd diffoddwyr tân a’r cyhoedd yn fwy 
diogel, yw deall sut mae pobl yn meddwl ac yn 
ymddwyn.

Yn fy marn i, allwch chi 
ddim beirniadu comander 

am benderfynu mewn modd 
sy’n adlewyrchu gweithredu 

naturiol yr ymennydd.

JC: Dechreuoch chi astudio yn y Brifysgol 
Agored tra oeddech chi’n ddiffoddwr tân. 
Beth gyflawnoch chi a ble aethoch chi nesaf?

SCH: Enillais i radd baglor a gradd meistr 
tra oeddwn i yn y gwasanaeth. Penderfynais 
yr hoffwn i wybod rhagor a chyfeirio fy 
astudiaethau fy hun.  Er imi ddarllen llawer 
o ddeunydd, doedd dim atebion. Fe ddes i 
Gaerdydd a holi’r Athro Rob Honey am astudio 
ar gyfer doethuriaeth. Cytunodd i’m derbyn, ac 
mae e wedi bod yn oruchwyliwr o’r radd flaenaf. 
Fe roes saith mlynedd ar gyfer yr astudiaethau, 
ond gorffennais mewn tair. Ymgollais i yn y 
gwaith a gallwn i fod wedi cadw wrthi ddydd a 
nos. 

Y diwrnod yr oeddwn i ddechrau fy 
astudiaethau, cafodd fy merch ei geni. Fe 
roes i’r astudio o’r neilltu am sbel, yn unol â 
chyngor yr Athro Honey. Dechreuais fy PhD 

wrth weithio’n amser llawn a gofalu am faban 
newydd-anedig gartref.

Byddwn i’n mynd i’r labordy am 5 o’r gloch y 
bore, yn mynd i’r gwaith am 8.30 ac yn gweithio 
drwy’r dydd cyn dod adref i dreulio amser gyda 
fy merch a mynd yn ôl i’r labordy gyda’r nos ar 
gyfer yr ail set o arbrofion.  Byddwn i yno tan yr 
oriau mân, fel arfer. Byddwn i’n trwsio darnau 
o offer mae’n anochel y byddwch chi’n eu torri 
achos na fyddai peirianwyr yno i’m helpu liw 
nos. Dydw i ddim yn hollol siŵr pa astudiaeth 
wnes i - peirianneg neu seicoleg!

Byddwn i’n mynd adref i gysgu am rai oriau 
cyn dychwelyd eto ben bore. Pan oeddwn gyda 
fy merch, fodd bynnag, byddwn i’n rhoi fy holl 
sylw iddi.  Gallai’r nefoedd fod wedi cwympo, a 
minnau heb sylwi. Roeddwn i’n cysgu’n llai ac 
yn gweithio rhagor.  Dros gyfnod penodol gwnes 
i hynny. Trwy gadw ati’n ddyfal, gorffennais 
ddwywaith yn gyflymach.

JC: Mae’ch dehongliad o seicoleg yn hynod 
o ymarferol. Allwch chi fy helpu i ddeall 
sut rydych chi wedi defnyddio’r ymchwil 
ymarferol honno? 

SCH: Er bod diddordeb cryf gyda fi yn yr 
agweddau damcaniaethol, rhaid imi roi’r 
ymchwil ar waith er lles fy ngalwedigaeth. 

Rydyn ni wedi bod yn rhoi camerâu helm i’r rhai 
sy’n rheoli sefyllfaoedd.  Y bwriad yw manteisio 
ar offer newydd fel y gallwn ni ddysgu cymaint 
ag y bo modd. Mae’n ymwneud â datblygu 
technegau y gallwn ni eu defnyddio. 

JC: Mae’n dda gyda fi y byddwn ni’n 
cydweithio i fireinio hynny eto fyth trwy 
ddefnyddio rhith-wirionedd i ddodi diffoddwyr 
tân mewn rhith-sefyllfaoedd. Rwy’n gwybod 
eich bod wedi cynnal ymchwil wych i driongli 
nifer o ddamcaniaethau, hefyd.

SCH: Ein gorchwyl cyntaf oedd edrych ar 
ddulliau rheoli tactegol. Y cam ymarferol nesaf 
oedd edrych ar brosesau penderfynu strategol. 
Hynny yw, uwch swyddogion sy’n penderfynu 
ar faterion fydd yn effeithio ar y ddinas rydych 
chi’n byw ynddi pan fo argyfwng. Efallai eich 
bod wedi clywed y termau comander aur neu 
strategol? Dyna’r swyddogion uchaf a ddaw 
at ei gilydd o wahanol asiantaethau i bennu’r 
ffordd strategol o reoli sefyllfa a’r modd y bydd 
y ddinas yn ailgydio yn ei bywyd arferol wedyn.



Cylchgrawn Ymchwil Prifysgol Caerdydd www.caerdydd.ac.uk/research

Herio Caerdydd 19

Defnyddion ni system Hydra, hefyd. Mae Hydra 
yn system sy’n galluogi rheolwyr sefyllfaoedd 
i ddod at ei gilydd mewn argyfwng dychmygol, 
dod i benderfyniadau yn ôl yr hyn sydd o’u 
blaen a rhoi rhesymau i’w cyfiawnhau.  Mae 
modd cnoi cil ar eu penderfyniadau mewn 
cylch trafod wedyn, er mwyn eu mireinio. 

Ar ôl edrych ar y ffordd y daeth swyddogion 
i’w penderfyniadau yn argyfyngau dychmygol 
system Hydra, cymharon ni hynny â gwir 
sefyllfaoedd.

Cynhaliodd Brigâd Dân Llundain ymarfer 
o’r enw ‘Unified Response’. Claddon ni wyth 
cerbyd trên o dan dunelli o rwbel mewn hen 
orsaf drydan. Y sefyllfa ddychmygol oedd bod 
to Gorsaf Waterloo wedi cwympo gan ladd 
neu anafu 2,000 o bobl ac y byddai rhaid 
cydweithio ag amryw adrannau gwladol. Fe 
roeson ni drefn yr amddiffyn sifil ar waith, lle 
y bydden ni’n dod ag adnoddau o wledydd 
eraill. Roedd yn ymarfer enfawr a aeth 
rhagddo dros bedwar diwrnod. Cynhalion ni’r 
drefn reoli strategol fel y byddai’n gweithredu 
yn y byd go iawn. Yn ôl yr un dull, gallen ni 
gasglu data wedyn am y modd roedd yr uwch 
swyddogion wedi dod i’w penderfyniadau, a 
didoli’r wybodaeth honno trwy system Hydra. 
Gallen ni ail-greu’r cyfan mewn sefyllfa fwy 
realistig a chymharu’r ddau. Gwelon ni fod y 
patrymau penderfynu’n debyg iawn, ac mae 
hynny’n cyfiawnhau’r modd rydyn ni’n hyfforddi 
arweinyddion strategol.

JC: Allech chi gymharu’r canlyniadau â gwir 
argyfyngau a’r modd roedd swyddogion tân 
yn ymddwyn ynddyn nhw?

SCH: Dyna rywbeth rydyn ni wedi’i wneud 
o’r blaen trwy ddull tebyg. Ein darn cyntaf o 
ymchwil oedd ystyried y modd y daw rheolwyr 
sefyllfaoedd i’w penderfyniadau. Roedden ni’n 
defnyddio polisi gwladol hirsefydlog ynghyd â 
phroses benderfynu safonol i hyfforddi rheolwyr 
sefyllfaoedd. Roedd y polisi ar waith ers 1994.

Roeddwn i am gael gwybod a oedd y 
polisi’n adlewyrchu’r modd y deuai pobl i 
benderfyniadau yn y fan a’r lle neu a oedd 
wedi’i lunio fel y gallai gwasanaethau tân 
ac achub ddweud “Dyma’r dull y dylai pawb 
ei ddefnyddio.” Dyna’r un dull rydyn ni’n ei 
ddefnyddio i archwilio goblygiadau penderfyniad 
ar ôl sefyllfa er mwyn pwyso a mesur llwyddiant 
y broses, y swyddogion unigol a’r sefydliad yn ei 
gyfanrwydd.

Pan roeson ni gamerâu helm i swyddogion 
i’w defnyddio’n weithredol, dyna’r tro cyntaf 
roedd hynny wedi digwydd unrhyw le yn y byd. 
Daeth i’r amlwg bod y broses benderfynu yn 
ystod argyfwng yn wahanol iawn i’r canllawiau. 
Dim ond 20% o’r penderfyniadau gweithredol 

roedd y polisi’n ei hadlewyrchu. Pe baech 
chi’n defnyddio’r dull hwnnw i archwilio’r 
penderfyniadau, fodd bynnag, byddech chi’n ei 
ddefnyddio i edrych ar y penderfyniadau i gyd. 
Felly, o safbwynt arweinydd unigol, mae tipyn o 
gyfyng-gyngor.

Gwnaethon ni waith i lunio techneg newydd 
o’r enw proses rheoli penderfyniadau er 
mwyn helpu uwch swyddogion i gymharu 
eu penderfyniadau â’r rhesymeg. Fe 
nodon ni ddau lwybr. Y llwybr a’r polisi tra 
dadansoddol a safonol sy’n berthnasol i 20% 
o’r penderfyniadau a’r llwybr greddfol, y math 
o benderfyniadau a ddaw yn y fan a’r lle, sy’n 
ymwneud â’r gweddill. 

Yn ôl egwyddorion seicoleg, digwyddiff y ddau 
fath gwahanol o benderfyniadau mewn dwy 
ran wahanol o’r ymennydd. Dyna elfen nad 
yw’r polisi’n ei chymryd i ystyriaeth. Yn fy 
marn i, allwch chi ddim beirniadu swyddog 
am benderfynu mewn modd sy’n adlewyrchu 
gweithredu naturiol yr ymennydd. Diben y 
dechneg newydd hon oedd helpu’r rhai sy’n 
gyfrifol am reoli argyfyngau.

Ar ôl hel tystiolaeth academaidd, y gamp nesaf 
oedd dod o hyd i’r dystiolaeth ymarferol fyddai’n 
cyfiawnhau defnyddio’r dull. Gwahoddais 80 
o reolwyr sefyllfaoedd i gael eu profi - hanner 
trwy’r dull newydd a’r gweddill trwy’r hen un. 
Roedd y rhai a ddefnyddiai’r ffordd newydd o 
reoli penderfyniadau hyd at bum gwaith yn fwy 
effro i hanfod sefyllfa na’r lleill. 

Gwelon ni fod rhagor o benderfynu tuag 
at nodau, hefyd. Roedd bwriadau a 
phenderfyniadau’n cydblethu. Mae hynny’n 
cyd-fynd ag egwyddorion rhyddid gweithredol. 
Hynny yw, pan welwch chi nad oes polisi safonol 
ar gyfer sefyllfa am nad yw’n un arferol.  Rhaid 
inni drin a thrafod pethau annisgwyl bob 
dydd. Mae’n rhoi i swyddogion hyblygrwydd i 
benderfynu yn weithredol fel y gwelan nhw’n 
dda lle nad oes polisi sy’n pennu’r hyn fyddai’n 
briodol ar gyfer rhyw sefyllfa. Aethon ni ymlaen i 
newid y polisi gwladol ar gyfer rheoli argyfyngau, 
ac mae hynny’n rhan gynhenid o’r rhaglen 
sy’n pennu sut y dylai’r gwasanaethau brys 
gydweithredu wrth ymateb i argyfyngau mawr a 
chymhleth erbyn hyn.

JC: A chrynhoi hyn oll - rydych chi’n ymladdwr 
tân gweithredol, yn ymchwilydd sydd wedi 
ymroi i ddadansoddi hanfod prosesau 
penderfynu er mwyn helpu swyddogion i 
achub bywydau. Beth sydd nesaf?

SCH: Byddwn ni’n parhau i fireinio ein gwaith 
ym maes penderfynu’n strategol fel y gallwn 
ni helpu’r uwch swyddogion sy’n gweithredu o 
dan bwysau trwm ac yn ysgwyddo cyfrifoldebau 
difrifol, yn enwedig pan fo bywydau yn y fantol. 

Hoffen ni ystyried sut y gallai cyfryngau rhithwir 
helpu penderfynwyr, hefyd. Y cam nesaf yw 
cyfuno seicoleg a thechnoleg i’w defnyddio’n 
ymarferol.
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Rhoi ymchwil Cynghrair 
GW4 ar y map 

Cyfleuster arloesol yn cael ei ddadorchuddio
Dadorchuddiwyd Cyfleuster newydd GW4 ar 
gyfer Cryo-Ficrosgopeg Gydraniad Uchel yn 
adeilad Gwyddorau Bywyd Prifysgol Bryste 
mewn seremoni agoriadol ddydd Gwener 1 
Medi 2017 o flaen cynulleidfa o dros 120 o 
ymchwilwyr. Cefnogwyd y cyfleuster arloesol 
gan wobrau gan Wellcome a BBSRC, ynghyd â 
chyd-fuddsoddiad gan Brifysgolion GW4. 

Bydd yn cynnig cyfres o gyfarpar microsgopeg 
a dadansoddi i ymchwilwyr ar draws y 
rhanbarth. Bydd hyn yn eu galluogi i gael 
gwell dealltwriaeth o brosesau moleciwlaidd 
sy’n gyfrifol am p’un a yw celloedd yn gweithio 
neu’n methu. Traddododd yr Athro Jim Smith, 
Cyfarwyddwr Gwyddoniaeth Wellcome, brif 
anerchiad yn y seremoni agoriadol. Disgrifiodd 
y math hwn o gyd-fynediad at dechnoleg fel 
“dyfodol darganfyddiadau gwyddonol”.

Cynghrair GW4 yn lansio cyfleuster mawr newydd ac yn 
cynllunio digwyddiad rhwydweithio uchel ei broffil
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Cewch ddysgu rhagor a darllen yr erthyglau 
diweddaraf yma: gw4.ac.uk/opinion Os oes 
gennych ddiddordeb mewn ysgrifennu ar 
gyfer y gyfres, cysylltwch â info@gw4.ac.uk
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“Mae GW4 yn parhau i fynd o nerth i nerth, a chalonogol yw gweld ei brosiectau  
cywaith blaenllaw, megis Isambard, yn ennill cydnabyddiaeth genedlaethol a  
rhyngwladol. Rydym yn edrych ymlaen at ddathlu ein llwyddiant a chatalyddu  

mentrau ymchwil arloesol newydd yn Niwrnod Ymchwil ac Arloesi GW4.” 
Meddai Dr Sarah Perkins, Cyfarwyddwr GW4

Cyhoeddi siaradwyr dylanwadol 
ar gyfer Diwrnod Ymchwil ac 
Arloesi GW4
Cynhaliodd GW4 ddigwyddiad rhwydweithio 
llwyddiannus, Diwrnod Ymchwil ac Arloesi 
GW4, ar 1 Tachwedd 2017 yng Nghaerfaddon. 
Daeth y digwyddiad uchel ei broffil ag uwch 
academyddion o GW4 ynghyd ac roedd 
yn cynnwys prif anerchiadau gan Dr Ruth 
McKernan OBE, Prif Weithredwr, Innovate 
UK, a David Sweeney, Darpar Gadeirydd 
Gweithredol Research England. Drwy gydol 
y diwrnod clywodd mynychwyr anerchiadau 
mellt gan brosiectau GW4 llwyddiannus a oedd 
yn enghreifftio ymchwil ar y cyd, hyfforddiant 
doethurol, ac ymchwil dan arweiniad diwydiant. 

Yn dilyn y digwyddiad gobeithir y sefydlir 
mentrau ymchwil strategol newydd i fynd 
i’r afael â heriau byd-eang mewn meysydd 
mor amrywiol â microbioleg, y diwydiannau 
creadigol, microelectroneg, a diogelwch dŵr.  

Dr Sarah Perkins , Cyfaryddwr GW4 a David Sweeney, Darpar Gadeirydd Gweithredol Research England

Gobaith am wobr i gydweithredu 
uwchgyfrifiadura

Mae Cynghrair GW4 wedi cyrraedd rhestr fer 
categori Arloesiad Technolegol y Flwyddyn yng 
Ngwobrau Times Higher Education eleni am 
uwchgyfrifiadur cyntaf y byd, Isambard. Caiff 
Gwobrau Times Higher Education eu galw’n 
Oscars y sector addysg uwch yn aml ac maent 
yn denu cannoedd o geisiadau o Brifysgolion y 
DU. 

Cafodd Cynghrair GW4, ynghyd â Cray Inc. a’r 
Swyddfa Dywydd, £3m gan EPSRC i gyflenwi 
gwasanaeth cyfrifiadura perfformiad uchel Haen 
2 (HPC) newydd a fydd o fudd i wyddonwyr 
ledled y DU. Mae’r fenter gydweithredol hon 
wedi cynhyrchu’r uwchgyfrifiadur cynhyrchu 
ARM cyntaf yn y byd, o’r enw ‘Isambard’ ar ôl 
y peiriannydd Fictoraidd Isambard Kingdom 
Brunel. Mae’r uwchgyfrifiadur yn gallu gwneud 
cymhariaeth systemau ar gyflymder uchel am 
ei fod yn cynnwys mwy na 10,000 o unedau 
prosesu 64-did ARM – un o’r peiriannau mwyaf 
o’i fath unrhywle yn y byd.

Cyfres barn yn amlygu cryfderau 
rhanbarthol

Mae arbenigwyr blaenllaw ar draws de-
orllewin Lloegr a de-ddwyrain Cymru wedi 
rhoi eu safbwyntiau ar gryfderau, heriau, ac 
uchelgeisiau’r rhanbarth ar gyfer GW4 Opinion. 
Mae cyfranwyr at y gyfres hyd yma yn cynnwys 
uwch-gynrychiolwyr sefydliadau megis Oracle, 
Renewable UK Cymru, Arts Council England, 
Caerdydd Creadigol, a Chanolfan Gwyddorau 
Bywyd Cymru. 

Mae’r gyfres wedi ysgogi dadleuon a 
diddordeb gan ymchwilwyr, gwneuthurwyr 
penderfyniadau, a busnesau. Dywedodd 
Will Godfrey, Prif Weithredwr Cyngor Dinas 
Casnewydd: “Mae GW4 yn gyfraniad gwych 
at y ddadl ynghylch sut gall de-orllewin Lloegr 
a de-ddwyrain Cymru weithio ar y cyd er 
mwyn dylanwadu’n fwy ar Lywodraethau’r DU 
a Chymru, ac yn ei dro ddatblygu dull mwy 
cydlynol o lunio a chyflwyno polisi.”

Aelod newydd o’r bwrdd yn 
ymuno â Chynghrair GW4 o 
Brifysgol Caerdydd

Mae GW4 wedi penodi yr Athro Karen 
Holford yn aelod o’i bwrdd, wrth iddi 
ymgymryd â’i rôl newydd fel Rhag Is-
Ganghellor ym Mhrifysgol Caerdydd. 
Dywedodd yr Athro Holford: “Rwy’n wrth fy 
modd i fod wedi ymuno â Chynghrair GW4 
ar adeg cyffrous yn ei datblygiad. Rwy’n 
gobeithio adeiladu ar waith gwych y Bwrdd 
er mwyn cyfrannu at nod cydweithredol GW4 
a chefnogi ymchwil uchelgeisiol ar draws y 
pedair prifysgol.”



Port Talbot yn mabwydiadu haenen 
ddur yn wyneb globaleiddio
Mae prosiect ffotograffau ‘Tref Port 
Talbot yn mabwysiadu haenen ddur 
yn wyneb globaleiddio’ gan Aleydis 
Nissen, ymchwilydd PhD a thiwtor 
graddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, 
wedi’i gyhoeddi yng Nghyfnodolyn 

Materion Rhyngwladol Yale. Mae 
ei lluniau yn dogfennu bywyd yn 
nhref Port Talbot ar ôl Brexit. Mae 
hi’n dewis ei hoff lun ar gyfer Herio 
Caerdydd.
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“Y llun o gerflun ‘the Mortal 
Coil’ yw fy ffefryn. Mae’r 
cerflun gan y cerflunydd 
Sebastien Boyesen yn 
dangos yn gelfydd sut mae’r 
gweithwyr dur yn parhau â’u 
gwaith er gwaethaf y miri a’r 
trybini sy’n digwydd uwch 
eu pennau yng Nghymru, y 
DU a’r byd ehangach.”
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22 Beth ddeffrodd fy chwilfrydedd?

HS: Rwy’n gwybod eich bod wedi bod yn 
gweithio ar gof ers tro, ond beth enynnodd 
eich diddordeb mewn dementia? 
Yn ystod fy ngradd israddedig, cawsom ein 
dysgu am niwroseicoleg, sef astudio sut y caiff 
gwybyddiaeth ac ymddygiad eu haddasu mewn 
cleifion ar ôl cael niwed i’r ymennydd. Roeddwn 
i’n meddwl fod hyn yn ddifyr tu hwnt, ond 
doeddwn i ddim yn siŵr sut roeddech chi’n dod 
yn niwroseicolegydd ymchwil! 

Yna gweithiais ar leoliad haf gyda’r Athro Ian 
Deary ym Mhrifysgol Caeredin (dyn blaenllaw 
iawn ym maes epidemioleg wybyddol). Roeddwn 
yn gyfrifol am redeg tasgau niwroseicolegol 
mewn unigolion â diabetes Math I, a rhoddodd 
hyder i mi wneud cais am swydd cynorthwy-ydd 
ymchwil niwroseicolegol yng Nghaergrawnt. 
Cysyllton nhw â mi i wneud cais am le PhD 
yn lle!  Ac mi wnes i, a (ar ôl cyfweliad braidd 
yn danbaid) chefais gynnig lle.  Roedd hyn yn 
ffodus braidd - digwyddodd i Uned Gwybyddiaeth 
a Gwyddorau’r Ymennydd y Cyngor Ymchwil 
Feddygol (MRC) lle gwnes fy PhD fod yn un o’r 
canolfannau arweiniol ar gyfer niwroseicoleg a 
niwrowyddoniaeth wybyddol!  

Yn ystod fy PhD astudiais ffurf brin ar 
ddementia cynnar, o’r enw dementia semantig. 
Roedd gennyf ddiddordeb gwybod am sut y 
dirywiodd gwybodaeth am y byd yn raddol dros 
gwrs y clefyd hwn, a beth y gallai ei ddweud 
wrthym am sut y mae’n cael ei drefnu yn 
yr ymennydd. Y profiad hwn oedd y sail i’m 

diddordeb hirdymor yn y cof a dementia, ac 
arhosais yng Nghaergrawnt tan 2007 pan 
symudais i Gaerdydd. 

HS: Ar beth y mae’ch gwaith yn canolbwyntio 
ar hyn o bryd?
Mae gennyf ddwy ffrwd ymchwil aliniol.  Mae’r 
gyntaf yn canolbwyntio ar nodi rhwydweithiau 
gwahanol yr ymennydd sy’n ategu’r cof, a gofyn 
sut y gallai amrywiadau yn y rhain ragweld 
mân wahaniaethau yn ein gallu unigol i gofio.  
Daw’r fframwaith i’r ymchwil hon o’m llyfr OUP 
a gyhoeddwyd yn ddiweddar, The Evolution 
of Memory Systems: Ancestors, Anatomy 
and Adaptations. Yn y llyfr, cymerasom olwg 
gyfoes o esblygiad yr ymennydd, sydd prin yn 
cael ei defnyddio i astudio’r cof. Arweiniodd at 
gynnig radical newydd: bod saith system cof 
wahanol yn esblygu, gyda phob system newydd 
yn ychwanegu at y rhai a etifeddwyd gan ein 
cyndeidiau.  Gan ddefnyddio niwroseicoleg a 
delweddu’r ymennydd, mae fy ngrŵp yn gwneud 
profion i gael tystiolaeth am yr hanes esblygiadol 
cymhleth hwn drwy edrych am wahaniaethau yn 
sut mae rhwydweithiau gwahanol yr ymennydd 
yn cyfrannu at y cof, canfyddiad, gwybodaeth ac 
emosiwn.

Mae ail ffrwd fy ymchwil yn ymwneud â gofyn 
sut mae ein genynnau a’n profiadau bywyd yn 
gallu effeithio ar y risg o ddirywiad gwybyddol 
wrth heneiddio. Mae hwn yn gwestiwn pwysig 
oherwydd os gallwn nodi ffactorau risg iechyd 
gwybyddol gwael cyn i’r ymennydd gael ei 

niweidio, gallem o bosibl ddatblygu ymyriadau 
ataliol neu iechyd cyhoeddus effeithiol i ategu 
heneiddio iachus. Mae delweddu’r ymennydd yn 
werthfawr iawn yn hyn o beth gan ei fod yn ein 
galluogi i gael marcwyr sensitif gweithgarwch 
rhwydweithiau’r ymennydd mewn cyfranogwyr 
iach, a gofyn sut y caiff y rhain eu dylanwadu 
gan ffactorau risg gwahanol dementia (e.e. 
genynnau, ffordd o fyw, gallu gwybyddol, iechyd 
y system imiwnedd ac ati). Ariennir ein gwaith ar 
hyn o bryd gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) 
a mae ar y cyd â Phrifysgol Bryste; rydym yn 
sganio carfan fawr o unigolion iach yr ydym wedi 
eu dilyn ers eu geni. 

HS: Mae gennym yr holl bethau technegol 
rhyfeddol yma yng Nghanolfan Delweddu’r 
Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CURBRIC).  
Ydyn nhw’n eich helpu â’ch ymchwil?
Er bod hyn yn beth digon cyffredin erbyn hyn, 
mae’n werth cofio na ddigwyddodd y sgan 
delweddu atseiniol magnetig (MRI) gweithredol 
cyntaf tan 1991 (pan ddechreuais fy PhD). 
Ers hynny, mae datblygiadau rhyfeddol wedi 
digwydd ym maes delweddu, o ran cydraniad a 
manylder, wrth astudio’r ymennydd, yr adnoddau 
dadansoddi a modelu y gallwn eu defnyddio i 
graffu ar ddata a gwaith cydweithredol ar draws 
disgyblaethau, sy’n angenrheidiol i ddatblygu 
gwybodaeth. 

Mae CUBRIC yn enghraifft wych o’r dull 
rhyngddisgyblaethol hwn, gan ddwyn ynghyd 
â ffisegwyr, peirianwyr, seicolegwyr, clinigwyr, 

Mae’r Athro Kim Graham yn niwrowyddonydd 
gwybyddol blaenllaw ac yn Ddeon Ymchwil 
yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a 
Gwyddorau Bywyd. Holodd Heather Stevens 
CBE, sefydlydd Sefydliad Waterloo, Kim am 
yr hyn a wnaethai’n chwilfrydig, ei gwaith 
presennol a’i phrofiad o fod yn fenyw ym 
maes gwyddoniaeth. 

BETH  
DDEFFRODD FY 
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gwyddonwyr genynnau a modelwyr cyfrifiannol i 
ddeall cymhlethdodau’r ymennydd a’r meddwl.  
Sut ydym ni’n dysgu i reidio beic, chwarae’r 
biano, cofio i le aethon ni, pwy welson ni, 
gwybod pryd ddigwyddodd pethau, ac ym mha 
drefn, ysgrifennu nofelau a straeon, yn teimlo 
emosiynau ac ymateb i emosiynau mewn eraill?  

Yn fy ymchwil fy hun, mae sganiwr MRI 
7T newydd CUBRIC yn fy ngalluogi i astudio 
gweithgarwch yr ymennydd mewn strwythurau 
ymennydd a oedd yn anweledig inni gynt. Gyda 
sganiwr MRI Connectom newydd CUBRIC, gall 
fy ngrŵp ateb cwestiynau newydd am anatomeg 
cof. Mae delweddu magnetoenceffalograffi 
(MEG) yn ein galluogi i ddeall dilyniant 
gweithgarwch yr ymennydd ar draws yr 
ymennydd, mewn ffordd nad yw’n bosibl 
gydag MRI.  Pan ddeuwn â’r holl wybodaeth 
honno ynghyd a’i chyfuno â seicoleg wybyddol 
soffistigedig a fframweithiau damcaniaethol cryf, 
rydym mewn sefyllfa gref i wella ein dealltwriaeth 
o’r cof dynol yn gyflym.  Roedd y ddwy’n rhannau 
a etifeddwyd gan ein cyndeidiau, a’r rhai rydym 
wedi’u datblygu’n ddiweddarach sy’n ein gwneud 
yn unigryw ddynol. 

HS: Mae’r syniad bod saith system cof 
wahanol yn ddiddorol tu hwnt.  Allwch chi roi 
cipolwg i ni ar bob un?  Ac a ydynt yr un fath i 
ddynion a merched?
Mae ein blog byr ar gyfer Gwasg Prifysgol 
Rhydychen yn cynnig amlinelliad cryno syml 
am bob system cof, a’i phrif swyddogaethau 
(gweler: https://blog.oup.com/2016/11/
evolution-human-memory/)  Un system bwysig, 
sydd â chysylltiad agos â’n gallu i gofio pethau 
a ddigwyddodd, yw’r system lywio.   Mae hon 
yn cefnogi cynrychioliadau sy’n debyg i fap 
o’r amgylchedd, ac yn ein helpu i’n gosod ein 
hunain yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol (a 
elwir yn deithio drwy amser meddyliol). 

Mae eich cwestiwn ynghylch gwahaniaethau 
rhwng y rhywiau’n un difyr. O ystyried y system 
lywio, edrychodd papur a gyhoeddwyd rai 
blynyddoedd yn ôl ar wahaniaethau rhwng 
y rhywiau mewn llywio gofodol, gan brofi 
rhagdybiaeth fod bywyd hela a chasglu’n gosod 
pwysau dethol gwahanol ar sgiliau datblygu 
gofodol dynion a merched, gan arwain at 
sgiliau gwybyddol gwahaniaethau wrth lywio. 
Yn wir, ni chanfuwyd unrhyw dystiolaeth fod 
gwahaniaethau rhwng y rhywiau na ellid mo’u 
hegluro gan brofiadau llywio a ffactorau eraill. 
Ar y cyfan, prin fod tystiolaeth gadarn am 
wahaniaethau gwybyddol sylweddol rhwng 
dynion a merched. Credaf, yn hytrach, fod 
gwahaniaethau mwy o fewn y rhywiau na 
rhyngddynt. 

HS: O ystyried dynion a merched, sut brofiad 
yw bod yn ferch ym maes gwyddoniaeth?  Oes 
gennych chi unrhyw gyngor i ferched ifanc sy’n 
dechrau yn y maes?

Nid yw bob amser wedi bod yn hawdd, ac rwyf 
wedi bod mewn sefyllfaoedd lle mae fy ngallu 
wedi ei amau oherwydd fy rhyw. Er enghraifft, 
unwaith gofynnodd cydweithiwr o ddyn imi a 
oedd gennyf y sgiliau mathemategol i gyflawni 
rôl arwain yr oeddwn yn ei hystyried.  Mae 
fy ymrwymiad i arwain hefyd wedi cael ei 
gwestiynu oherwydd bod gennyf deulu. Byddwn 
yn ychwanegu bod magu dau fab hyfryd ond 
bywiog wedi bod yn anos o lawer nag unrhyw rôl 
arwain rwyf wedi’i gwneud hyd yma. 

Er bod y profiadau hyn wedi bod yn 
rhwystredig, maen nhw wedi gwneud imi fagu 
gwydnwch a phenderfyniad i beidio â chael fy 
nal yn ôl gan safbwyntiau mor hen ffasiwn, ac 
i helpu i ddatblygu a llunio dulliau o weithio 
all fynd i’r afael â materion cydraddoldeb, 
amrywiaeth a chynhwysiant. Wrth i chi ddringo’r 
rhengoedd, rwyf hefyd yn meddwl eich bod yn 
dod i deimlo’n fwy cyfforddus i leisio’r angen 
am newid.  I ferched ifanc sy’n ymchwilwyr ac 
yn dechrau ar eu gyrfaoedd heddiw, fy nghyngor 
i yw na fydd pethau bob amser yn hawdd felly 
bydd angen i chi fod yn wydn. Rwy’n falch na 
wnaeth y sylwadau hynny fy atal rhag dilyn fy 
nghyfleoedd gyrfaol. Peidiwch â gadael iddynt 
eich atal chi chwaith. 

HS: Rydych chi hefyd wedi sôn sut mae 
ffactorau gwahanol yn effeithio ar yr ymennydd 
yn ein henaint.  Ydy’r peth yr un fath i ddynion 
a menywod?  Pa gyngor allwch chi ei roi i ni ar 
gynnal iechyd yr ymennydd wrth i ni heneiddio, 
yn enwedig i ferched?
Y newyddion drwg yw bod rhai anhwylderau 
henaint yn amlycach mewn merched na dynion. 
Er enghraifft, erbyn dod yn 65 oed, mae un o 
bob chwe merch yn datblygu clefyd Alzheimer, o’i 
gymharu ag un o bob 11 o ddynion.  Gwyddom 
hefyd fod yr amrywiadau genynnol sy’n cynyddu’r 

risg o glefyd Alzheimer yn amlycach ymhlith 
merched.  Dydyn ni ddim yn gwybod pam fod 
hyn yn digwydd mewn difrif. Gall iechyd y galon 
fod yn un rheswm: gwyddom fod gan ddynion 
risg uwch o farw’n iau oherwydd clefyd y galon.  
Gallai fod gan ddynion sy’n byw heibio eu 60au 
galonnau iachach, ac o ganlyniad ffactorau 
amddiffynnol sy’n lleihau eu risg o ddementia.  
Un esboniad posibl arall allai fod y gostyngiad 
cysylltiedig yn yr hormon estrogen sy’n digwydd 
ymhlith merched ar ôl y menopos. Gallai hyn 
effeithio ar fetaboledd yr ymennydd ac iechyd, 
yn enwedig ymhlith unigolion sy’n meddu ar 
enynnau sy’n cynyddu’r risg o ddementia.  
Dyfalu’n unig yw hyn, fodd bynnag.  Dydyn 
ni ddim yn gwybod rhyw lawer am pam fod 
unigolion penodol yn fwy agored i ddatblygu 
dementia, a’r bwlch hwn yn ein gwybodaeth 
yw’r rheswm pam fod arianwyr a llywodraethau 
ar draws y byd yn buddsoddi’n helaeth mewn 
ymchwil i ddementia.

O ran optimeiddio iechyd yr ymennydd wrth 
i ni heneiddio, mae ffactorau ffordd o fyw’n 
debygol o fod yn bwysig, waeth beth fo’ch rhyw. 
Gallai sicrhau ein bod yn ymarfer corff, bwyta’n 
iach, peidio ag ysmygu, rheoli ein straen ac osgoi 
unigedd ac allgáu cymdeithasol helpu i leihau’r 
posibiliad y bydd ein gallu gwybyddol yn dirywio 
yn ein henaint.  Ar y nodyn hwnnw, rwy’n mynd i 
redeg ar ôl y cyfweliad hwn.

◀  Yr Athro  
Heather Stevens CBE
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Sefydliad
Ymchwil
Dŵr

Rhaid rheoli dŵr i ddiwallu anghenion 
cynyddol sy’n cystadlu â’i gilydd.  Dyma her 
gymdeithasol a llywodraethol sydd i’w hateb 
yn ddiymdroi. Yn ôl Fforwm Economaidd y 
Byd, mae amryw argyfyngau dŵr ymhlith 
bygythiadau mwyaf y byd. Er bod pedair o bob 
pum swydd ledled y byd yn dibynnu ar ddigon 
o ddŵr a gwasanaethau sy’n gysylltiedig â dŵr 
(Adroddiad Datblygu Dŵr y Byd, y Cenhedloedd 
Unedig, 2016), mae’r ansicrwydd yn sgîl 
newidiadau byd-eang, llai a llai o adnoddau 
rheoleiddiol a’r galw cynyddol ar draws pob 
sector yn bygwth diogelwch dŵr ym mhob rhan 
o’r byd. I gydnabod pwysigrwydd yr anawsterau 
hyn a manteisio ar ddegawdau o brofiad 
perthnasol ym meysydd ymchwil a hyfforddi, 
mae’r brifysgol wedi buddsoddi yn Sefydliad 
Ymchwil Dŵr. 

Gan adeiladu ar draddodiad 50 mlynedd ac 
enw da byd-eang, mae Sefydliad Ymchwil Dŵr 
wedi’i lunio i feithrin gwir ysbryd cydweithio ar 

draws y gwyddorau naturiol a chymdeithasol 
fel y byddai ymchwilwyr yn mynd ati i ddatrys 
anawsterau cymhleth dŵr trwy ddulliau arloesol 
a chyfun. Mae gorchwyl y sefydliad, sef ateb 
heriau ynglŷn â dŵr er lles pobl ac ecosystemau 
mewn byd sy’n newid, yn dod â thros 60 o 
academyddion a 30 o ysgolheigion ifanc o wyth 
ysgol yn y brifysgol at ei gilydd: Daearyddiaeth 
a Chynllunio, Seicoleg, Busnes, Gwyddorau 
Bywyd, Gwyddorau’r Ddaear a’r Cefnforoedd, 
Peirianneg, Cemeg a Mathemateg. 

Mae’r cwestiynau y bydd ymchwilwyr yr 
sefydliad a’u timau yn ceisio eu hateb yn 
bwysicach nag erioed: Sut y gallwn ni reoli 
adnoddau dŵr i ddiwallu gwahanol anghenion 
pobl ac ecosystemau? Sut mae addasu 
systemau dŵr yn sgîl newidiadau byd-eang a 
gofalu y bydd modd cynnal adnoddau dŵr dros 
y tymor hir? Sut y gallwn ni ddatblygu systemau 
dŵr diogel a defnyddiol?

“Ein cenhadaeth yw meithrin ymchwil mewn amryw feysydd i fynd i’r 
afael â heriau’r 21ain ganrif o ran dŵr. Rydyn ni’n gwneud hynny trwy 
gynnig awyrgylch creadigol lle y gall ymchwilwyr o wahanol feysydd 
lunio a chyflwyno ymchwil ar y cyd â budd-ddalwyr a defnyddwyr er 
dealltwriaeth ac atebion a fydd yn helpu pawb i fynd i’r afael â heriau 
byd-eang.” – Dr Isabelle Durance, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Dŵr

O heriau lleol i rai byd-eang o ran dŵr
Trosglwyddo arbenigedd mae Prifysgol 
Caerdydd wedi’i feithrin ym maes dŵr i gyd-
destun byd-eang yw un o nodau pwysig eraill 
y sefydliad. 

I gyflawni hynny, mae’r sefydliad yn gofyn 
i Gronfa Ymchwil yr Heriau Byd-eang am 
gymorth. Bydd y gronfa honno ac ynddi £1.5 
biliwn ar waith dros bum mlynedd o dan adain 
Cynghorau Ymchwil y Deyrnas Gyfunol.  Mae’n 
rhan bwysig o strategaeth gymorth wladol 
sy’n mynd i’r afael â heriau byd eang er lles 
y deyrnas hon. Nod y gronfa yw gofalu bod 
ymchwil yn y DG ar flaen y gad ynglŷn â thrin a 
thrafod anawsterau gwledydd sy’n datblygu.

Mae ymchwilwyr yng Nghaerdydd sy’n 
gysylltiedig â’r sefydliad eisoes wedi llwyddo i 
gael gafael ar arian o’r gronfa uchod ar gyfer 
prosiect amlochrog ar gadernid systemau 
cyflenwi dŵr daear Nigeria. Yn y wlad honno, 
does dim digon o ddŵr yfadwy i ymdopi â thwf 
mwyfwy cyflym y trefi. O ganlyniad, mae mwy a 
mwy o gartrefi’n dewis turio am ddŵr fel y bydd 
eu ffynnon eu hunain gyda nhw.

Trwy’r prosiect hwnnw, bu cydweithio unigryw 
rhwng ysgolheigion y deyrnas hon a Nigeria 
ym meysydd daearyddiaeth economaidd, 
seicoleg, hydroddaeareg ac astudiaethau 
newyddiaduraeth. Mae cydweithio o’r fath 
yn ein helpu i ddeall yn well ddewisiadau 
defnyddwyr, turwyr a llunwyr polisïau a sut 
y bydd eu dewisiadau’n effeithio ar allu’r 
cymunedau dan sylw i ymaddasu. Mae 
Sefydliad Ymchwil Dŵr yn gryf o’r farn mai’r 
math hwn o gydweithio ymhlith arbenigwyr 
amryw feysydd ac â phartneriaid, cymunedau a 
budd-ddalwyr lleol yw’r ffordd orau o ddechrau 
deall materion cymhleth dŵr a gofalu y bydd 
effaith ymchwil flaengar Prifysgol Caerdydd yn 
barhaol. 

Mae’r sefydliad yn ystyried cydweithio 
â Phrifysgol Namibia i’w helpu i ddatrys 
anawsterau cyflenwi dŵr yn Affrica, hefyd. Bydd 
yn gwneud hynny trwy Brosiect Ffenics, un o 
brif brosiectau ymgysylltu’r brifysgol, sydd wedi 
cyrraedd rhestr fer gwobrau addysg uwch y 
Times ar gyfer 2017
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Cael effaith yn lleol
Hoffai’r sefydliad adael ei ôl ar Gymru a 
helpu’r brifysgol i gyflawni ei genhadaeth 
ddinesig. 

Er enghraifft, un o’i weithgareddau cyntaf oedd 
cydweithio â chwmni ymgynghorol amlochrog 
byd-eang Arup ac â Dŵr Cymru-Welsh Water i 
asesu bygythiadau newydd i gadernid sector 
ein dŵr. 

Edrychodd cylch arbenigol amlochrog 
y sefydliad ar bethau a allai sbarduno 
newidiadau mawr yn y sectorau cymdeithasol, 
technolegol, economaidd, amgylcheddol, 
gwleidyddol a chyfreithiol. Gan mai fesul 
clwstwr y daw pethau o’r fath i’r amlwg, 
yn hytrach nag yn unigol, ystyriwyd amryw 
sefyllfaoedd o ran ymateb i’r hyn a allai 
ddigwydd. O gofio pwysigrwydd strategaethau 
cadernid sy’n gallu ymateb i ddigwyddiadau 
heb eu dychmygu, pennodd y cylch arbenigol 
ddeg maes ymchwil o bwys yn ôl bylchau 
gwybodaeth ac ansicrwydd, hefyd. Mae’r 
rheiny’n fan cychwyn rhaglen ymchwil fydd yn 
helpu Dŵr Cymru i gynnal ei fusnes yn y pen draw.

Hyfforddi’r to nesaf o 
broffesiynolion dŵr

Cenhadaeth arall sy’n agos at galon y 
sefydliad yw meithrin cymuned o ymchwilwyr 
ifanc a rhoi iddynt y dulliau a’r syniadau 
rhyngddisgyblaethol a fydd yn eu galluogi 
i effeithio ar y sectorau dŵr cyhoeddus a 
phreifat er gwell. 

Yn fan cychwyn, mae’r sefydliad wedi ffurfio 
cylch gweithgar o ymchwilwyr ifanc o amryw 
adrannau’r brifysgol. Yn ôl un o aelodau’r cylch, 
Julia Terlet, sy’n astudio ar gyfer doethuriaeth:   

“Mae cylch ymchwilwyr ifanc y sefydliad yn rhoi 
i fyfyrwyr ac ôl-raddedigion gyfle i rwydweithio 
a chael gafael ar wybodaeth am yrfaoedd yn y 
byd academaidd a’r tu allan iddo.” 

Mewn ymdrech i ychwanegu at ei strwythurau 
presennol, mae’r sefydliad wedi cyflwyno dau 
gais ar gyfer canolfannau hyfforddi doethuriaid 
eleni - y naill i Ymddiriedolaeth Leverhulme a’r 
llall i Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol. 
Mae’n bwysig nodi bod y ceisiadau hynny 
wedi’u cefnogi gan fudd-ddalwyr allweddol 
ledled y byd masnachol, adrannau gwladol a 
chyrff rheoleiddio.

Llunio ymchwil ar y cyd  
â budd-ddalwyr
I ateb y cwestiynau ymestynnol hyn sy’n 
effeithio ar sawl maes, mae’r sefydliad wedi’i 
lunio i’w alluogi i ymgysylltu ag ymchwilwyr 
ac amrywiaeth helaeth o fudd-ddalwyr 
allanol a defnyddwyr o’r byd diwydiannol 
a masnachol, cyrff rheoleiddio, adrannau 
gwladol a sefydliadau anstatudol. 

I’r perwyl hwnnw, mae’r sefydliad wedi 
buddsoddi mewn staff gwasanaethau 
proffesiynol sydd â’r profiad ymgynghorol, 
academaidd a gweinyddol priodol i gryfhau 
cysylltiadau’r byd academaidd â’r budd-
ddalwyr. Rydyn ni’n sefydlu gweithgorau 
a gweithdai ac yn rhoi cyfleoedd creadigol 
(cyfrifiadurol a phersonol fel ei gilydd) i ysgogi 
pobl i gydweithio a datblygu cymuned ymchwil 
effeithiol fydd o les i sawl maes. 

Mae cydweithrediad arbenigwyr amryw feysydd  
yn ddiweddar, megis prosiect NERC-Duress ynglŷn 
â bioamrywiaeth dŵr croyw a gwasanaethau 
ecosystemau (www.nerc-duress.org), wedi profi 
gwerth y math hwn o ymchwil. Daeth y prosiect 
hwnnw â naw budd-ddaliwr a 32 o ymchwilwyr 
gwyddorau naturiol a chymdeithasol at ei gilydd 
gan ddangos sut y gall y math hwn o ymgysylltu 
sbarduno newid trwy roi tystiolaeth berthnasol 
a chynnig dulliau i ddefnyddwyr. 

Cydweithio â’n cymdogion
Mae’r cais i Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd 
Naturiol yn ymwneud â gwyddorau bywyd dŵr 
croyw.  Mae’n fenter ar y cyd â phrifysgolion 
Caerfaddon, Bryste a Chaerwysg.

A’r cais hwnnw’n llwyddiannus (bydd myfyrwyr 
yn dechrau fis Hydref 2018), dyma fenter 
noddedig fawr gyntaf Cynghrair Diogelwch Dŵr 
GW4 o dan arweiniad Dr Isabelle Durance 
(Caerdydd). 

Mae ar gael i Gynghrair Diogelwch Dŵr 
arbenigedd 180 o ymchwilwyr o sawl cefndir, 
isadeiledd rhagorol y pedair prifysgol ym maes 
gwyddorau dŵr a’r budd-ddalwyr sy’n ymwneud 
â phob prifysgol. Dyma gyfungorff mwyaf y 
Deyrnas Gyfunol o ran ymchwil i ddŵr, ac un o 
rai pwysicaf y byd. Gan fod Sefydliad Ymchwil 
Dŵr Caerdydd wrth wraidd y fenter hon, mae 
mewn sefyllfa addawol i gyflawni ei nod.

“Ein nod yw llunio - ar y 
cyd â’n budd-ddalwyr - 
ymchwil effeithiol sy’n rhoi’r 
dystiolaeth y bydd ei hangen 
i reoli adnoddau dŵr yn 
gynaliadwy er lles pobl ac 
ecosystemau fel ei gilydd.” 
Dr Isabelle Durance, Cyfarwyddwr Sefydliad 
Ymchwil Dŵr
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