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Crynodeb o'r Trafodion  
 

Gweithdy Rhanddeiliaid iMarDIS 
 
Awduron: Dave Mills, Graham Worley, Thomas Prebble 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trosolwg 
Prif bwrpas gweithdy iMarDIS SEACAMS 
oedd nodi gofynion data a gwybodaeth 
busnesau ynni adnewyddadwy a 
rhanddeiliaid eraill y gellid eu diwallu gan 
SEACAMS.. 

 

Cynhaliwyd y gweithdy yng Nghanolfan 
Morol Cymru Prifysgol Bangor ar 25-26 
Ionawr, 2018 a mynychodd oddeutu 35 o 
gynrychiolwyr o ystod o sectorau fel y 
dangosir yn Ffigur 1. 
 
Mae taflen y gweithdy yn rhoi cefndir 
pellach i'r gweithdy. Mae'r cyflwyniadau ar 
gael ar wefan iMarDIS. Ar ôl cyfres fer o 
gyflwyniadau, bu'r gweithdy yn mynd 
rhagddo trwy nifer o sesiynau cyfochrog a 
oedd yn ymdrin â chyfres o gwestiynau yn 
ymwneud â gofynion data a gwybodaeth 
y sector adnewyddadwy ac i'r 
blaenoriaethau ar gyfer datblygiadau 
iMarDIS. Yn unol â blaenoriaethau 
SEACAMS, roedd y sectorau 
adnewyddadwy o fewn cwmpas y 
gweithdy yn cynnwys llif llanw, tonnau ac 
amrediad llanw. Mae'r adrannau isod yn 
disgrifio cynllunio’r gweithdy, ac yn crynhoi'r 
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Graff 1 Cynrychiolwyr y gweithdy fesul sector 

https://www.imardis.org/workshop2018/FlyerCy.pdf
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drafodaeth dan nifer o benawdau 
allweddol.  
 

Cynllunio Gweithdy 
Goruchwyliwyd y paratoad ar gyfer y 
gweithdy gan grŵp llywio yn cynnwys: 
 
• Paul Ellsmore - ORE (Offshore 

Renewable Energy) Catapult; 
• Kate Smith – CNC (Cyfoeth Naturiol 

Cymru); 
• Ian Hutchison – ORJIP (Offshore 

Renewables Joint Industry Programme) 
Ocean Energy; 

• David Jones – YMC (Ynni Morol 
Cymru); 

• James Ingram – ymgynghorydd  
annibynnol; 

• Dave Mills, Colin Jago, Graham 
Worley, Jon King – Prifysgol Bangor 

 
Mae agenda'r gweithdy hefyd ar gael ar 
wefan iMarDIS.. 

 

Canlyniad i'r Trafodaethau 
 
Mae'r pwyntiau canlynol yn cynnwys 
trosolwg o ofynion defnyddwyr, adborth 
cyffredinol ac yn dilyn cyfres o dablau 0 
faterion penodol a godwyd yn y gweithdy 
a fydd yn cael ei ddefnyddio i lywio 
datblygiadau iMarDIS yn y dyfodol. 
 
 
Beth mae defnyddwyr angen: 
• Pam mae pobl eisiau data? 

o bwysig casglu gwybodaeth o'r 
chwiliadau gwe a wneir gan 
ddefnyddwyr iMarDIS; 

• Roedd defnyddwyr yn dymuno cael at: 
Cwestiynau Cyffredin, canllawiau 'Sut 
i', astudiaethau achos, cyhoeddiadau 
cysylltiedig; 

• Byddai mecanweithiau i ganiatáu 
deialog rhwng defnyddwyr iMarDIS a 
gwyddonwyr Prifysgol Bangor yn cael 
eu hystyried yn agwedd unigryw o 
iMarDIS; 

• A ddylid defnyddio iMarDIS i gartrefu 
data morol arall? (e.e. o 
ymgynghoriaethau a ffynonellau eraill, 
ee Awdurdodau Lleol.) mewn trefn: 
o rheoli data; 
o sicrhau bod data yn hygyrch; 
 

• Nodwyd nad oedd llawer o ddata a 
gasglwyd wedi'i gyhoeddi; 

• Gan fod gofynion ar gyfer casglu data 
newydd (ee monitro) ar gyfer 
gweithgareddau'r sector YAM (Ynni 
Adnewyddadwy Morol) yn cynyddu 
yna mae’r galw i lettya’r data yn 
cynyddu hefyd; 

• iMarDIS i fod yn 'siop un-stop'; 
• Mynegodd y defnyddwyr bryderon am 

hirhoedledd iMarDIS - mae cyllid ERDF 
yn dod i ben ym mis Gorffennaf 2019; 

• Trafodaethau yn canolbwyntio'n 
bennaf ar ddata - yn hytrach na 
chynhyrchion sy'n deillio; 

• Dim lle i fynd i ddarganfod data o 
fewn y sector ynni adnewyddadwy 
morol (yng Nghymru); 

Llun 1 Jonny Lewis, MarineSpace yn annerch y 
gweithdy 

Llun 2 – Jessica Campbell, Ystadau’r Goron  yn annerch 
y gweithdy 

https://www.imardis.org/workshop2018/Flyer.pdf
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• MEDIN (System Gwybodaeth a 
Gwybodaeth Morol y DU) - 
dywedodd rhai cynrychiolwyr y 
gweithdy nad oedd digon o 
wybodaeth am y data ar gael i 
benderfynu a oedd ansawdd y data 
yn ddigon da ar gyfer anghenion y  
defnyddiwr; 
o yn cael ei ystyried fel problem 

benodol i ddefnyddiwr 
anarbenigol (potensial i 
ddefnyddio data amhriodol!); 

 

 
Materion a Gofnodwyd 
Mae'r tablau isod yn casglu adborth gweithdai mewn cyfres o dablau sy'n tynnu sylw at 
faterion y dylid mynd i'r afael â nhw yn natblygiad iMarDIS yn y dyfodol. 
 
Data discovery 
Rhif Disgrifiad 
1.1 Mae llawer o lefydd yn cynnig gwahanol fathau o ddata. Ddim yn gwybod 

ble i fynd i'w gael. 
1.2 Mae'r data'n anodd ei ddarganfod a phan fyddwch chi'n ei ddarganfod, 

mae cael mynediad i'r data hyd yn oed yn anoddach. 
1.3 Caiff data ei chadw a'i hysbysebu. Sut ydych chi'n gwybod y gallwch ofyn 

am ddata gan sefydliadau nad ydynt yn ei hysbysebu 
1.4 Yn anodd dod o hyd i'r data penodol rydych ei eisiau. Gall y canlyniadau 

fod yn annelwig, anghyflawn neu gamarweiniol. 
1.5 Er na all y data fod yn ofodol, dylai fod yn anadferadwy o hyd mewn 

chwiliad gofodol. 
1.6 Mae rhai chwiliadau yn dangos amlinelliad daearyddol set ddata ar ffurf 

blwch ffiniol sy'n camarwain maint gofodol. e.e. dim ond canran fach o'r 
blwch ffiniau y byddai Afon Menai yn ei ffitio yn flwch ffiniau sy'n cwmpasu 
Afon Menai. 

 
 
Mynediad at Ddata 
Rhif Disgrifiad 
2.1 Pan ddarganfyddir data ar borthladd, anaml iawn y mae ar gael i'w 

lawrlwytho'n uniongyrchol. 
2.2 Biwrocratiaeth. Wedi canfod y data sydd ei angen ond mae angen i chi 

lenwi ffurflenni, aros am gymeradwyaeth ac ati. 
2.3 Data mewn fformat anghyfartal neu gyda angen meddalwedd perthnasol 

costus 
2.4 Mae adfer y set ddata gyfan yn araf pan fo angen dim ond is-set bach o'r 

data. 

Llun 3 Paul Ellsmore, Catapult yn arwain trafodaeth 
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2.5 Mae darllediadau yn wych ond mae angen mynediad at y data sylfaenol 
sy'n eu creu. E.e. Mae EMODnet yn arddangos mapiau gan ddefnyddio 
gweinyddwyr WMS ond nid yw'r data sylfaenol ar gael. 

 
Bylchau Data 
Rhif Disgrifiad 
3.1 Nid yw'r data bob amser yn bodoli. Mae gwybod pa ddata sydd ddim yn 

bodoli yn bwysig. 
3.2 Mae chwiliad sydd yn methu yr un mor bwysig â chwiliad llwyddiannus. Os 

nad oes gan iMarDIS y data, a yw yn rhywle arall? 
3.3 Mae gwybod ble mae'r bylchau mewn darllediadau data yn ddefnyddiol 

iawn i nodi pa ddata sydd angen ei casglu yn y dyfodol. 
3.4 Yr unig ffordd o ddarganfod pryd y mae bwlch data wedi'i lenwi yw gwirio 

pob porth data a all fod â'r data yn achlysurol. 
 
Risg 
Rhif  Disgrifiad 
4.1 Nid yw data bob amser yn addas i'r pwrpas. Heb ddigon o wybodaeth am 

y data, bydd setiau data yn cael eu heithrio rhag eu defnyddio gan na ellir 
pennu ansawdd y data. 

4.2 Mae mwy o hygyrchedd data yn cynyddu'r posibilrwydd o gamddefnyddio 
data gan gwsmeriaid anarbenigol. 

 
 
Defnyddio Data 
Rhif Disgrifiad 
5.1 Mae oedran data yn bwysig. Pa mor ddiweddar yw'r data? A yw'r set 

ddata yn dal yn ddilys? 
5.2 Tystiolaeth bod rhywfaint o sicrwydd ansawdd wedi'i basio 
5.3 Sut mae defnyddwyr yn defnyddio'r data? Mae data yn aml mewn fformat 

perchnogol. Unwaith y bydd y data wedi cael ei adfer gan ddefnyddwyr, 
yna darganfyddwch nad oes ganddynt y feddalwedd berthnasol i brosesu 
/ dadansoddi'r data. 

5.4 Mae gan lawer o ddefnyddwyr posibl (ee datblygwyr) alluedd / gallu isel i 
ddehongli a holi'r data. 

5.5 Os defnyddir data ar gyfer gweithgareddau cynllunio / rheoleiddiol yna 
mae angen ei harchwilio. 

5.6 Efallai na fydd y caledwedd cywir (ee gofynion storio) / meddalwedd i 
weld / dadansoddi'r data. 

5.7 A oes meddalwedd ffynhonnell agored y gellir ei ddefnyddio gyda'r data? 
5.8 Mae trwyddedu'n aml yn anodd ei ddeall gan fod gan borthladdoedd 

drwyddedau lluosog ar gyfer setiau data gwahanol. Gall yr un data 
ymddangos sawl gwaith ar safleoedd cydgrynhoi dan drwyddedau 
gwahanol. 
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Datrysiadau porth - data 
Rhif   Disgrifiad 
6.1 Dylai'r holl ddata gael ei gynrychioli'n ofodol hyd yn oed os nad oes 

agwedd ofodol i'r data ei hun. Dylai'r metadata o gwmpas y data 
gofnodi'r ardal ddaearyddol a gynrychiolir fel polygon yn lleihau nifer y 
canlyniadau cadarnhaol ffug o flychau ffiniau. 

6.2 Dylid adfer data mewn fformatau agored, gan osgoi fformatau 
perchnogol lle bo modd. 

6.3 Dylid adfer data mewn sawl fformat yn seiliedig ar ddewis y defnyddwyr. 
e.e. csv / netcdf ac ati 

6.4 Dylai metadata manwl fod ar gael o fewn y porth i helpu i nodi a yw set 
ddata yn addas at y diben a fwriadwyd gan y defnyddiwr. 

6.5 Unwaith y bydd set ddata wedi'i nodi, dylid lawrlwytho'r data sy'n 
gysylltiedig â hyn ar unwaith drwy'r porwr heb orfod gofyn am 
gymeradwyaeth gan berchennog y data. 

6.6 Dylai defnyddwyr allu gwneud dadansoddiad syml o'r data cyn ei 
lawrlwytho. Gall y dadansoddiad hwn helpu i nodi a yw'r data'n addas at 
y diben y maent ei angen. 

6.7 Dylai defnyddwyr allu gweld setiau data unigol wedi'u gweledol a'u newid 
yn ddynamig yn newid y gweledigaethau hyn i ateb y cwestiwn y maent 
yn ceisio ei ateb 

6.8 Dylai Cwestiynau a Ofynnir yn Aml fod ar gael ar lefel data / data i helpu 
Hysbysu defnyddwyr o sut y gellir prosesu'r data, pa feddalwedd sydd ei 
angen, yr hyn sydd ar gael sy'n ffynhonnell agored ac ati. 

6.9 Dylai defnyddwyr allu lawrlwytho is-setiau set ddata sy'n cyfateb i 
ymholiad penodol y defnyddwyr. 

6.10 Dylai defnyddwyr allu gweld at beth mae'r data wedi'i ddefnyddio. Gallai 
cysylltu mewn cyhoeddiadau yn seiliedig ar y data helpu defnyddwyr i 
ateb y cwestiwn maen nhw am ei ateb gan ddefnyddio'r data 

6.11 Dylai data gofodol fod ar gael hefyd trwy weinyddwyr WFS / WMS i wella 
integreiddio gydag meddalwedd megis ArcGIS a QGIS. 

6.12 Dylai defnyddwyr allu gweld dangosfwrdd byw yn dangos unrhyw ddata 
sy'n cael ei ffrydio mewn amser real, er enghraifft os yw'n cael ei ffrydio o 
arsyllfeydd morol. 

6.13 Pan fo setiau data lluosog yn cyd-fynd â chwiliad, dylai'r ffeiliau data gael 
eu pecynnu i fyny i mewn i un zip felly mae'n hawdd i lawrlwytho'r ffeiliau 
gofynnol mewn un tro. 

 
 
Datrysiadau porth - darganfod data 
Rhif  Disgrifiad 
7.1 Dylai defnyddwyr allu dewis yr union faes y mae ganddynt ddiddordeb 

ynddo wrth chwilio am ddata (Polygonau neu flychau ffiniau). 
7.2 Dylai chwiliadau methu gyfeirio at ffynonellau data amgen posibl pan nad 

yw ar gael ar iMarDIS. 
7.3 Os yw defnyddiwr yn llwyddo i ddod o hyd i ddata ar ffynhonnell allanol 

wrth gyfarwyddo iMarDIS, dylid annog y defnyddiwr i weld a yw'r 
ffynonellau allanol wedi eu helpu mewn unrhyw ffordd. Bydd hyn yn 
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caniatáu i argymhellion ddatblygu ac arddangos pa mor llwyddiannus y 
buont mewn chwiliadau blaenorol. 

7.4 Dylai defnyddwyr allu cofrestru ffynonellau data posibl posibl y gallwn eu 
hailgyfeirio ato. Gall tîm iMarDIS wirio hyn cyn ei arddangos ar y porth. 
Mae cynnwys sy'n cael ei yrru gan ddefnyddiwr yn offeryn pwerus iawn y 
dylid ei ystyried. 

7.5 Dylai defnyddwyr allu chwilio gan ddefnyddio popeth o'r chwiliad symlaf 
(e.e. yr holl ddata mewn blwch ffiniau) i chwiliadau mwy cymhleth (e.e. 
math o ddata, oedran data, datrysiad, blwch terfyn, gwybodaeth AS). 

7.6 Dylai defnyddwyr weld argymhellion yn nodi setiau data cysylltiedig wrth 
edrych ar set ddata benodol.  

7.7  Dylai defnyddwyr allu perfformio chwiliad daearyddol o adroddiadau a 
chyhoeddiadau sy'n gysylltiedig â setiau data yn iMarDIS. 

7.8 Dylai trwyddedu fod ar gael mewn ffurf gryno yn ogystal â'r drwydded 
lawn. 

7.9 Dylai defnyddwyr allu gosod hysbysiadau i anfon negeseuon e-bost atynt 
pan fydd data sy'n bodloni eu meini prawf chwilio yn cael ei ychwanegu i 
iMarDIS. 

7.10 Dylai fod gan ddefnyddwyr fap o sylw sy'n dangos y ddarpariaeth 
gyffredinol o bob data data sydd gennym o fewn iMarDIS. 

7.11 Dylai defnyddwyr allu chwilio yn iMarDIS am ddata a gedwir mewn 
ffynonellau data eraill megis BODC (trwy MEDIN). Mae hyn yn lleihau nifer 
y porthoedd gwe sydd angen i ymweld â, ac yn helpu i sefydlu iMarDIS fel 
y 'Siop Un Stop' ar gyfer data morol Cymreig. 

 
 
Dadansoddiadau 
Rhif  Disgrifiad 
8.1 Dylai iMarDIS olrhain defnydd o iMarDIS i helpu i feithrin gwybodaeth am 

setiau data cysylltiedig ac ati. 
8.2 Dylid rhoi'r dewis i ddefnyddwyr 'ymuno â olrhain hanes defnyddwyr' i 

wella defnyddioldeb a phrofiad y porth. Dylai hyn fod yn opsiwn i’r 
defnyddwyr. 

8.3 Dylid rhoi'r dewis i ddefnyddwyr a ydynt am fod yn rhan o’r dilyn hanes 
dienw.  

8.4 Dylid cofnodi Chwiliadau a Fethwyd i helpu i greu map o ddata galw uchel 
nad yw ar gael. 

 
 
Profiad y defnyddwyr 
Rhif  Disgriafiad 
9.1 Pan fydd defnyddwyr yn cofrestru ar gyfer y porth, dylent lenwi ffurflen 

ynglŷn â'u rôl (Academaidd, ymgynghorydd ac ati), diwydiant a 
diddordebau eraill. 

9.2 Dylai profiadau defnyddwyr gael eu haddasu yn seiliedig ar broffil y 
defnyddiwr. 

9.3 Yn yr hirdymor, gallai iMarDIS ddilyn y model freemium. Mynediad syml am 
ddim gydag opsiynau premiwm ar gyfer tanysgrifio i rai o'r gwasanaethau. 
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Cefnogaeth a adborth defnyddwyr 
Rhif  Disgrifiad 
10.1 Defnydd posibl o fwrdd trafod (neu debyg) i gefnogi defnyddwyr sydd ag 

ymholiadau ynghylch sut i brosesu'r data. Mae'n helpu i adeiladu cymuned a fydd 
yn cynorthwyo ei gilydd. 

10.2 Defnyddio cwestiynau a godir yn y fforymau i greu adran Cwestiynau Cyffredin 
cynhwysfawr i awtomeiddio cymorth defnyddwyr 

10.3 Dylai defnyddwyr allu cysylltu â chasglwr y data gyda chwestiynau am y data. 
Gellir gwneud hyn heb ddatgelu gwybodaeth gyswllt o gasglwyr data. Gellir 
ychwanegu ymholiadau i gwestiynau cyffredin penodol ynglŷn â'r set ddata 
honno. 

10.4 Dylid rhoi'r dewis i ddefnyddwyr roi adborth ar yr hyn y maent wedi defnyddio'r 
data er mwyn helpu i adeiladu adran astudiaethau achos felly dangos iMarDIS 

10.5 Dylai fod gan ddefnyddwyr le i anfon argymhellion ar welliannau i'r porth i'r tîm 
iMarDIS. Gallai hyn dynnu sylw at unrhyw gamgymeriadau yn ogystal â 
chyfleuster potensial newydd. 

 

Camau Nesaf 
Mae'r gweithdy wedi darparu ffynhonnell 
wybodaeth gyfoethog a fydd yn arwain 
datblygiadau i seilwaith iMarDIS yn y 
dyfodol. 
 
Yn y lle cyntaf ac yn seiliedig ar ganlyniad 
y gweithdy, lluniwyd y fanyleb ar gyfer y 
porth. Bydd gwaith i weithredu'r fanyleb yn 
cael ei gomisiynu'n allanol trwy broses 
dendro. 
 

Bydd gwaith yn y dyfodol i ddatblygu 
iMarDIS yn cymryd i ystyriaeth wybodaeth 
a gafwyd o dan y penawdau cyfres 
canlynol. 
 
 
 

 
Cynhyrchion a Gwasanaethau 
 
Roedd cwestiwn allweddol ar gyfer 
datblygu iMarDIS yn y dyfodol yn 
ymwneud â photensial ar gyfer datblygu 
cynhyrchion a gwasanaethau. Crynhoir 

Llun 4 James Ingram yn arwain trafodaeth gya cymorth Graham Worley 
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barn y defnyddwyr isod ond dylid cofio 
nad oedd pob sector yn cael ei 
gynrychioli'n gyfartal. 
 
Roedd y defnyddwyr yn dweud fod well 
ganddynt: 
“porth pwerus swyddogol a ddefnyddiwyd 
gan lawer yn hytrach na phorth syml a 
chynhyrchion pwrpasol a ddefnyddiwyd 
gan yr ychydig” 
 
Credai defnyddwyr arbenigol: 
 
“nid yw'n ymarferol  i greu cynhyrchion 
mwy generig y gellid eu defnyddio gan 
lawer o bobl gan y byddai'n rhaid i'r 
cynhyrchion gael ei  gor symleiddio”  
 
Ar gyfer defnyddwyr arbenigol dylai'r 
ffocws fod: 

 
“yn fwy ar ddarparu mynediad rhaglennu 
ac offer / llyfrgelloedd i'r defnyddwyr 
arbenigol i'w galluogi i greu meddalwedd 
mwy defnyddiol ar gyfer eu sylfaen 
defnyddwyr” 
 
Y defnyddwyr anarbenigol: 
 
“yn dymuno llai o bwyslais ar gynhyrchion 
data deillio” 
 
Roedd y ddau ddefnyddiwr arbenigol ac 
anarbenigol eisiau:: 

 
“gwasanaethau i helpu i ddadansoddi 
data yn weledol o fewn y porth” 

 

 
Llun 2 Trafodaeth panel gyda Dave Mills, James Ingram, Jessica Campbell a Paul Ellsmore gyda cymorth  Thomas Prebble

 
Mynediad rhaglennol i ddata 
Roedd defnyddwyr, yn enwedig 
defnyddwyr arbenigol, yn awyddus iawn i 
gael mynediad i ddata i raglenni trwy 
iMarDIS. Roeddent eisoes yn mynd i gael 
mynediad i hyn trwy API REST iMarDIS ond 
gellid gwella a symleiddio'r hyn ar gyfer y 
defnyddwyr trwy greu llyfrgelloedd iaith 
benodol ar gyfer R, Python a MTALAB. 

 
Byddai'r fynedfa hon hefyd yn cael ei 
ymestyn i ddata amser real, gan ganiatáu 
i ddefnyddwyr ofyn am p addata sydd ar 
gael a thynnu'n ôl y data neu'r data 
mwyaf diweddar dros gyfres o amser.   



    

 9 

 

Gweinyddion WMS / WFS â 
galluoedd hidlo syml 
Roedd y defnyddwyr arbenigol angen 
gweinyddwyr WMS / WFS fel y gellir eu 
gweld yn ArcGIS. Gan y byddai iMarDIS yn 
cael amrywiaeth o fathau o ddata, dylai'r 
gweinyddwr ddileu hidlwyr syml fel bod y 
defnyddiwr yn unig yn gweld y mathau o 
ddata y mae ganddynt ddiddordeb 
ynddynt. 
 

Gwasanaethau Data Allanol 
Gweithredu rhyngwynebau ar gyfer data a 
gedwir mewn porthladdoedd eraill sy'n 
caniatáu i ddefnyddwyr ddefnyddio'r data 
hwn yn ddi-dor trwy API iMarDIS fel pe 
bai'n cael ei gynnal o fewn iMarDIS. Pan 
nad yw rhyngwynebau allanol ar gael, 
gallem gynaeafu'r data o bryd i'w gilydd i 
iMarDIS fel y gellir defnyddio'r data o fewn 
cynhyrchion a gwasanaethau. 
 

Catalog o weinyddion WMS / WFS 
Mae catalog sy'n cael ei yrru gan y 
gymuned o weinyddion WMS / WFS yn 
ddefnyddiol i'r maes / sector hwn. 
Byddai defnyddwyr yn gallu cyflwyno 
gweinyddwyr WMS / WFS ac unwaith 
y bydd y tîm iMarDIS yn eu 
cymeradwyo, byddant yn cael eu 
hychwanegu at y catalog. Mae'r syniad 
hwn yn cysylltu â'r thema iMarDIS yw'r 
'Siop Un Stop' ar gyfer data Morol / y 
diwydiant ynni adnewyddadwy yng 
Nghymru. 
 

Chywlio Clyfar 
Y gallu i wneud chwiliadau semantig mwy 
cymhleth ar ddata. Mae hyn yn cysylltu â'r 
syniad o chwilio am yr ateb i gwestiwn ac 
nid y data ei hun. Er enghraifft, 'pa 
ardaloedd sydd â digonedd o famaliaid 
isel a chyflymder dŵr brig dros 2 m / s?' 
Roedd hwn yn bwnc a ddaeth i fyny sawl 
gwaith dros y gweithdy ac roedd yn 

ymddangos ei bod wedi ei anelu at 
ddefnyddwyr nad ydynt yn arbenigol..  
 

Dadansoddi a Rhyngweithio Allbwn 
Enghreifftiol 
O'r defnyddwyr nad oeddent yn 
arbenigwyr roedd yna awydd ar gyfer 
dangosfwrdd i ddarparu offer i 
ddadansoddi allbwn model sy'n darparu 
darluniau o'r allbynnau model. Dyma rai 
enghreifftiau o hyn (neu syniadau tebyg) 
http://portaldoclima.pt/en/, 
http://www.chonos.org/# 
http://www.renewables-atlas.info/explore-
the-atlas/ 

 

Amgylcheddau Ymchwil Rhithwir 
Nid oedd rhai defnyddwyr arbenigol ac 
anarbenigol yn credu y byddent yn gallu 
dadansoddi digon yn y porwr a byddai'n 
haws llwytho'r data i lawr a pherfformio'r 
dadansoddiad yn lleol. Mewn rhai 
achosion, byddai'r setiau data yn rhy fawr 
i'w peiriant ac amgen arall yw creu 
amgylcheddau ymchwil rhithwir i 
ddadansoddi'r data gan ddefnyddio R neu 
Python heb i'r defnyddwyr byth 
lawrlwytho'r data. Mae hyn yn cyflymu 
amser dadansoddi, yn caniatáu i 
ddefnyddwyr rannu sut y maent yn 
dadansoddi'r data gydag eraill yn y 
gymuned ac yn lleihau'r gost oherwydd 
gostyngiad y lawrlwythiadau. Gellid 
cyflwyno'r opsiwn hwn hefyd ar gyfer pob 
set ddata gan ei fod yn lleihau dibyniaeth 
y defnyddwyr i feddu ar feddalwedd / 
llyfrgelloedd penodol i gael mynediad at a 
dadansoddi'r data. 

Cynaliadwyedd iMarDIS 
Codwyd mater cyllid SEACAMS ar ôl ac 
isod mae rhai o'r sylwadau: 

• Byddai defnyddwyr yn meddwl talu ffi 
resymol er mwyn cael data 
gwerthfawr, dibynadwy 

• Partnerio gyda Rheoleiddwyr / 
Sefydliadau am gyllid 

http://portaldoclima.pt/en/
http://www.chonos.org/
http://www.renewables-atlas.info/explore-the-atlas/
http://www.renewables-atlas.info/explore-the-atlas/
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• Model Freemium. Mae gwasanaethau 
data sylfaenol am ddim, gyda angen 
tanysgrifiad ar gyfer gwasanaethau 
mwy datblygedig 

• Er ein bod yn canolbwyntio ar 
gwmnïau YAM yn unig ar hyn o bryd, 
gallai dod â diwydiannau morol 
cysylltiedig eraill gynyddu sylfaen 
defnyddwyr, rheoleiddwyr a chostau 
datblygwyr gan eu bod i gyd yn 
defnyddio'r un setiau data 

• Os bydd iMarDIS yn sicrhau bod 
defnyddwyr yn prynu i mewn, yna 
bydd cyllid posibl yn y dyfodol yn 
haws. Bydd hyn yn gofyn am 

astudiaethau achos yn dangos sut 
mae iMarDIS wedi helpu (ee cyflymu'r 
broses, lleihau costau, cefnogi atebion 
arloesol, lleihau ansicrwydd) 

• Bod yn arweinydd. Os gall iMarDIS 
arwain y ffordd, gan ddangos 
ailddefnyddio data academaidd a 
chanlyniadau ymchwil wrth gefnogi 
diwydiant, yna mae lle i gael cyllid 
pellach 

• Mae cymorth WEFO yn rhoi mwy o 
arian tuag at gynyddu refeniw na 
lleihau costau. Gall cefnogaeth bellach 
i iMarDIS fod yn amodol ar helpu i yrru 
twf economaiddth

 


