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Croeso i lansiad y Ganolfan Ragoriaeth mewn Technolegau 
Symudol a Datblygol (CEMET). 

Nod y prosiect yw annog ymchwil a datblygiad yng Nghymru. 
Trwy gydweithio â busnesau bach a chanolig (BbaCh) a 
chynorthwyo eu syniadau, ein huchelgais yw gweld Cymru yn 
dod yn un o arweinwyr y maes arloesi.

Ers derbyn cyllid, rydym wedi bod yn cydweithio ar brosiectau 
cyffrous gyda’n cleientiaid, fel Iechyd Symudol, Deallusrwydd 
Artiffisial a Rhith-wirionedd. Mae Cymru’n llawn cwmnïau 
gwych sydd â syniadau arloesol. 

Fel Pennaeth yr Ysgol Gyfrifiadura a Mathemateg ym 
Mhrifysgol De Cymru a Chyd-gyfarwyddwr CEMET, hoffwn 
ddiolch i chi am ddod heddiw, a gobeithiaf y byddwch yn ein 
gadael ni â’r un brwdfrydedd ynghylch dyfodol CEMET â mi. 
Rydym yn edrych ymlaen at weld y gwasanaethau a’r cynnyrch 
y gall ein cleientiaid eu cynhyrchu gyda’n cymorth ni, ac 
rydym yn gobeithio eich bod chi’n edrych ymlaen hefyd.
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Rhwydweithio a chofrestru  

Croeso a chyflwyniad gan yr Athro Helen Langton, 
Dirprwy Is-ganghellor, Prifysgol De Cymru

Safbwynt Llywodraeth Cymru, Julie Morgan AC, 
Llywodraeth Cymru

Trosolwg o, Mark Griffiths, Cyd-gyfarwyddwr, CEMET 

Gofod a Golwg/Space Vision, Dr Luke Anderson a Dr 
Stephanie Campbell, Vision Game Labs

Mesur newid, Ian Bond, Medivation

Diwedd, Mark Griffiths, Cyd-gyfarwyddwr, CEMET

Rhwydweithio
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Yr Athro Helen Langton
Dirprwy Is-Ganghellor 
Prifysgol De Cymru

Mae Helen yn gyfrifol am ddatblygu portffolio cyrsiau’r 
Brifysgol yn y tri champws. Mae hi’n arbenigwr canser plant, 
a rhedodd gyrsiau gofal canser ym Mhrifysgol Dwyrain Lloegr 
ar ddechrau’r 1990au, gan weithio fel Pennaeth Ysgol nyrsio 
plant, ac yna nyrsio oedolion.

Hefyd, mae hi wedi bod yn Ddeon y Gyfadran Addysg, Iechyd 
a’r Gwyddorau ym Mhrifysgol Derby ac yn Ddeon Cyswllt ym 
Mhrifysgol Coventry.  

Mae Helen yn rhan o sawl gweithgor cenedlaethol, gan 
gynnwys ei rôl fel cyd-gadeirydd Grŵp Ymgynghorol Nyrsio a 
Bydwreigiaeth ar gyfer Addysg Iechyd Lloegr.
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Julie Morgan AM 
Aelod Cynulliad dros Ogledd Caerdydd  
Llywodraeth Cymru 

Mae Julie Morgan, yr Aelod Cynulliad dros Ogledd Caerdydd, 
wedi cynrychioli’r ardal ers 19 mlynedd, fel AS ac AM. Ar hyn o 
bryd, mae hi’n Gadeirydd ar Bwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru 
ar gyfer y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd. 

Mae Julie wedi bod yn frwd dros gydraddoldeb a hawliau dynol 
erioed. Yn ystod ei hamser fel AS, roedd Julie yn gadeirydd 
ar sawl Grŵp Hollbleidiol Seneddol, gan gynnwys Plant yng 
Nghymru, Cydraddoldeb Rhwng y Rhywiau a Diwygio Cyfraith 
Sipsiwn a Theithwyr. Hefyd, cyflwynodd Julie dri Bil Aelod 
Preifat - un ar wahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus, un ar 
ganiatáu pleidleisio yn 16 oed, ac un ar atal pobl ifanc dan 18 
oed rhag defnyddio gwelyau haul, a ddaeth yn gyfraith yn 2010. 
Ar ôl colli ei sedd yn y Senedd yn 2010, daeth Julie yn Aelod 
Cynulliad dros Ogledd Caerdydd yn 2011, a chafodd ei hail-
ethol yn 2016. Yn y Cynulliad, mae Julie wedi bod yn gadeirydd 
ar Grwpiau Hollbleidiol ar Ganser, Sipsiwn a Theithwyr, Hemoffilia 
a Gwaed wedi’i Heintio, a Phlant.  

Roedd Julie yn un o sefydlwyr Cyngor Ffoaduriaid Cymru. Mae 
hi hefyd yn un o sefydlwyr Cymdeithas Celfyddydau’r Merched, 
ac yn noddwr gyda Touch Trust, Advocacy Matters, Pontyclun 
Bosom Pals, Grŵp Eirioli Menywod yn Chwilio am Loches Cymru, 
a Fforwm Polisi Cymru. Mae Julie hefyd yn ymddiriedolwr 
gyda Life for African Mothers ac yn Is-lywydd ar Hosbis George 
Thomas. 
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Dr Stephanie Campbell 
Dr Luke Anderson
Cyd-sefydlydd 
Vision Game Labs

Mae Stephanie, un o’r cyd-sefydlwyr, wedi graddio â doethuriaeth mewn 
gwyddoniaeth y golwg, ac mae hi hefyd yn optometrydd yn y GIG. Trwy 
brofi golwg plant, sylweddolodd fod plant yn cael diagnosis anghywir 
gan nad ydynt yn gallu canolbwyntio am amser hir, a gan wylio pa mor hir 
roedd plant yn gallu chwarae gemau cyfrifiadurol, trodd at dechnoleg i’w 
helpu. Mae gan Stephanie ddiddordeb arbennig mewn sut gall yr ap hwn 
gael ei ddefnyddio fel platfform ymchwil ym maes gwyddorau’r golwg, 
er mwyn trawsnewid sut mae data’n cael ei gasglu gan ddwsinau o bobl 
mewn labordai, a miloedd o bobl yn cael eu profi yn eu cartrefi eu hunain.

Mae Luke, un o’r cyd-sefydlwyr, yn llawfeddyg llygaid ymgynghorol 
ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Gan ddeall y trafferthion y mae 
meddygon yn eu hwynebu pan maen nhw’n cyrraedd y byd offthalmoleg, 
mae Luke wedi gweithio gyda CEMAS yn y gorffennol i ddylunio 
Neuroophthal, ap hyfforddiant offthalmoleg, sy’n dysgu gweithwyr llygaid 
proffesiynol dan hyfforddiant sut i adnabod clefydau sy’n gallu achosi 
colli golwg. O safbwynt meddygol, mae gan Luke ddiddordeb mewn sut 
y gellir defnyddio’r dechnoleg bresennol, sydd wedi ei datblygu gyda 
CEMET, gydag amrywiaeth o oedrannau a chlefydau, fel cataractau, 
clefydau’r llygaid o ganlyniad i ddiabetes a dirywiad macwlaidd.

Gyda’i gilydd, mae Stephanie a Luke o’r farn fod gan y platfform 
hwn y gallu i drawsnewid sut mae’r golwg yn cael ei fesur - cyfrannu 
effeithlonrwydd anferth at y gwasanaeth iechyd trwy ganiatáu i gleifion 
gael eu monitro yn eu cartref; ac amlygu problemau llygaid yn ystod 
bywyd cynnar, gan arwain at boblogaeth iach o blant ifanc yng Nghymru.

PhD BSc MCOptom

MBChB FRCOphth
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Ian Bond 
Sefydlydd 
Medivation

Mae Medivation yn adeiladu llwyfan data deallusol er mwyn 
helpu miliynau o bobl â chlefyd yr ysgyfaint dros y byd i reoli eu 
cyflwr a gwella eu hansawdd bywyd. Bydd yn lleihau pwysau a 
chostau i wasanaethau iechyd ym mhob man, ac yn darparu’r set 
data mwyaf ar gyfer ymchwil a wnaed erioed. 

Mae gen i glefyd yr ysgyfaint o ganlyniad i 60 mlynedd o 
ysmygu. O fy mhrofiad personol i, rwy’n gwybod pa mor bwysig 
yw hunan-reoli, a pha mor bwysig y gall data go iawn fod ar 
gyfer triniaeth yn seiliedig ar dystiolaeth. Dyna pam rydym yn 
symud at farchnad $40 miliwn sydd â llwyfan data deallusol i 
helpu miliynau o bobl sydd â chlefyd yr ysgyfaint i reoli eu cyflwr, 
gwella eu hansawdd bywyd a gwella’r driniaeth. Wrth gyfuno 
hynny â’r gwerth y bydd CEMET yn ei ychwanegu, bydd y busnes 
yn lleihau’r pwysau a chostau i wasanaethau iechyd ym mhob 
man. 

Mae Medivation eisoes yn denu busnes o ddatblygwyr sydd â 
dyfeisiau paralel i’w hychwanegu a phartneriaethau marchnata. 
Mae modd ein hymestyn a’n hehangu; bydd gennym fusnes 
gwerth miliynau ar filiynau o fewn dwy flynedd.
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Cyfeiriad
CEMET 
Cyfadran Cyfrifiadureg, 
Peirianneg a Gwyddoniaeth  
Prifysgol De Cymru, 
 Pontypridd, 
 CF37 1DL

Ffôn: 01443 654265 
E-bost: cemet@southwales.ac.uk 
Gwefan: www.cemet.wales


