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amlieithog ar gyfer cwmnïau bach a chanolig yng Nghymru



Cyfieithu Peirianyddol

• System gyfrifiadurol sy’n cyfieithu testun o un iaith i iaith arall

• Gwasanaeth cyfieithu peirianyddol Saesneg-Cymraeg dros y we ar gael gan 
Google a Microsoft.

• Gwaith ac ymchwil yr Uned wedi ganolbwyntio ar darparu gwell cyfieithu 
peirianyddol.

• Rhannu gymaint o adnoddau â phosib yn cod agored gyda trwyddedau hael

• Ymateb i anghenion fwy benodol gan cyfieithwyr a chwmnïau yn y sector 
cyfieithu Cymraeg-Saesneg a thu hwnt.

• Cynnwys o fewn cynnyrch masnachol yr Uned



Cyfieithu Cymru

• System cof cyfieithu ac llif gwaith cyfieithu yn wreiddiol yn fewnol i brifysgol 
Bangor ac wedyn wedi ei drwyddedu gan sawl sefydliad arall.  

• Gweithio yn y cwmwl neu fel gosodiad lleol ar weinyddion cwsmeriaid.

• 3 rôl (Cwsmer, Cyfieithydd, Gweinyddwr)

• Cysill wedi integreiddio i fewn i CyfieithuCymru

• Nodweddion defnyddio termau

• Golygu cofion cyfieithu

• Modd cysylltu peiriannau cyfieithu peirianyddol gan yr Uned, Google neu 
Microsoft drwy API



Dulliau cydweithio gyda cwmnïau lleol

• Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn hwyluso pethau o ran 
trosglwyddo gwybodaeth ac arbenigedd academaidd i brojectau busnes yn y byd go 
iawn er mwyn gwella eu perfformiad a'u gwneud yn fwy proffidiol. Gall KTP barhau 
rhwng 3-36 mis, ac fe allai olygu penodi myfyriwr sydd newydd raddio i gyflawni’r 
project.

• Mae Partneriaethau SMART yn cynnig cymorth ariannol i brojectau cydweithredol 
arloesol sydd angen amrywiaeth o arbenigedd i helpu busnesau dyfu, gwella 
cynhyrchiant a'u gwneud yn fwy cystadleuol. Fe'i cynigir i fusnesau yng Nghymru ac 
i sefydliadau Ymchwil Cymru.

• Mae KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth) yn cefnogi projectau 
ymchwil cydweithredol (Graddau Meistr a PhD trwy ymchwil) gyda phartneriaid 
busnes allanol.

https://www.bangor.ac.uk/collaborationhub/documents/KTP.pdf
https://www.bangor.ac.uk/collaborationhub/documents/SMARTPartnerships.pdf
http://kess2.ac.uk/cy/


Cwmnïau lleol da ni'n gweithio hefo

• Cymen - cwmni cyfieithu rhwng Saesneg a Chymraeg yng Nghaernarfon

• Animated Technologies & Zero Dependecy (Haia) & M-Sparc – dau gwmni 
meddalwedd yn M-Sparc.

• Papertrail.io – cwmni meddalwedd cadw cofnodion a dangos cydymffurfiad 
a rheolau diogelwch gweithio o uchder yn M-Sparc



Cymen Cyfieithu

• KTP yn 2000 i helpu intergreiddio cofion cyfieithu o fewn Cymen

• Rhwng 2017 a 2019, weithredwyd KTP arall i helpu Cymen elwa o’u cofion 
cyfieithu enfawr bellach i hyfforddi peiriannau cyfieithu peirianyddol newydd.

• Defnyddiwyd adnoddau agored cyfieithu peirianyddol ystadegol yr Uned i 
hyfforddi’n llwyddiannus peiriannau cyfieithu parth benodol. 

• Yna yn 2019/20 cafwyd partneriaeth SMART i symud at cyfieithu 
peirianyddol ar sail rhwydweithiau niwral (NMT)

• Peiriannau NMT Cymen bellach yn cyfieithu testunau yn lawer gwell na 
peiriannau Microsoft a Google.

• Ymateb cadarnhaol gan gyfieithwyr Cymen



Animated Technologies & Zero Dependency (Haia) & M-Sparc

• Grant Innovate UK (Cronfa Arloesi Cynaliadwy) Project Byr Hydref 2020 –
Mehefin 2021

• System cynadleddau newydd o’r enw Haia

• Mae’r uned yn cydweithio i ddarparu datrysiad i gysylltu peiriant cyfieithu i 
drawsgrifiwr adnabod lleferydd Cymraeg er mwyn cynhyrchu is-deitlau 
Saesneg.

• Angen cyfieithu peirianyddol da yng nghyfeiriad gyda llai o alw - o’r Gymraeg 
i Saesneg. 

• Cyflwyniad am 3pm heddiw



Papertrail 

• KTP gobeithiol i helpu Papertrail rhyngwladoli eu ddogfennaeth a feddalwedd i 
gwsmeriaid yng Nghymru, Ewrop a thu hwnt gyda ddulliau a thechnolegau cyfieithu.

• Am ddechrau gyda’r Gymraeg cyn ychwanegu parau iaith newydd.

• Parth arbenigol iawn sydd angen, oherwydd goblygiadau iechyd a diogelwch, 
cyfieithu peirianyddol â chywirdeb uchel iawn

• Creu banc o asedau ieithyddol o fewn Papertrail er mwyn hyfforddi modelau newydd 
ac/neu mireinio rhai sydd ar gael yn agored o’r European Language Grid. 



DATA Cyhoeddus / Agored

• Cyfieithu peirianyddol yn ddibynnol ar ddata o ansawdd da. 

• Mwy o ddata cyhoeddus ac agored medru gwella cyfieithu peirianyddol i 
bawb, gan gynnwys y cwmnïau mawr a’r rhai lleol.

• Data cyfochrog o ffynonellau cyhoeddus fel Cofnod Y Cynulliad, 
Deddfwriaeth a phroject lleoleiddio feddalwedd cod agored ar gael o wefan 
porth technolegau iaith.

• Llywodraeth Cymru wedi cychwyn rhyddhau cyfieithiadau o’u cofion cyfieithu

• Data cyfochrog wedi ei chrafu oddi ar y we ar gael gan brojectau amlieithog 
gan brifysgolion eraill. Ond mae angen eu gwerthuso gan fod lawer o 
wefannau ‘Cymraeg’ y we yn deillio o Google Translate.



Unrhyw gwestiynau???
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