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Croeso i ddigwyddiad ‘Ailfeddwl Realiti’ CEMET. Tan yn 
ddiweddar, petaech yn sôn am rhithwirionedd neu realiti 
estynedig mewn sgwrs, byddai’n hawdd meddwl am grŵp 
bach o bobl frwdfrydig yn unig, aelodau o’r gymuned chwarae 
gemau fwy na thebyg, yn awyddus i roi cynnig ar y dechnoleg 
ddiweddaraf. Fodd bynnag, yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf, mae rhithwirionedd, realiti estynedig a chymysg 
bellach wedi datblygu i’r pwynt lle mae defnyddwyr yn 
ymgolli’n llwyr yn y profiad, ac nid yw’n syndod bod hyn wedi 
cael effaith ddwys ar dwf y diwydiant.

Heddiw, rydym ni wedi gwahodd nifer o gwmnïau yng 
Nghymru i rannu eu profiadau o ran datblygu a gweithredu’r 
technolegau hyn. Fy ngobaith yw y bydd hyn yn eich 
ysbrydoli chi i feddwl am ffyrdd y gallwch chi hefyd ymelwa 
ar rithwirionedd (VR), realiti estynedig (AR) a chymysg (MR) yn 
eich busnes.

Hoffwn ddiolch i chi am eich presenoldeb bore yma, a 
byddwn i’n eich cynghori chi i beidio â meddwl am VR, AR, 
ac MR fel rhywbeth a fydd yn effeithio arnom ni yn y dyfodol, 
ond fel technoleg a all wella bywydau eich cydweithwyr, eich 
gweithwyr a’ch cwsmeriaid yn sylweddol, heddiw.
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Cofrestru a’r ystafell arddangos

Cyflwyniad Croeso CEMET – Clayton Jones, CEMET

Cyflwyniad a’r gwahaniaeth allweddol rhwng VR, AR ac 
MR? - Seamus Ballard-Smith a Craig Stacey, CEMET

Pam rydym ni’n dewis AR? - David Hinton, Evoke 
Education

Egwyl Goffi

Cyflwyniad VR – Derick Murdoch, Galactig

Archwilio Realiti Estynedig yn ARKit ac ARCore - Martin 
McCabe, Atticus

Pam rydym ni’n dewis VR? - Jon Hooper-Nash, Jeffrey Ross

Diolch – Clayton Jones, CEMET

Cinio rhwydweithio a’r ystafell arddangos

Diwedd 
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Seamus Ballard-Smith 
Cydymaith Ymchwil a Datblygu 
CEMET

Mae Seamus yn dechnolegydd brwd sy’n hoffi cael y 
wybodaeth ddiweddaraf am arloesi byd-eang.

Mae’n arbenigwr mewn technoleg gymhwysol ddatblygol, a 
phrin iawn yw’r meysydd gwyddorau neu dechnoleg nad yw 
Seamus wedi troi ei law atynt ar ryw adeg. Cyn mynd i’r afael 
â phrosiect CEMET, roedd set sgiliau Seamus yn cynnwys 
Peirianneg a Gwyddor Deunyddiau, Nanotechnoleg, Modelu 
Cyfrifiaduron, Datblygu Algorithm, Clystyru a Rhaglennu. Ers 
dechrau CEMET, mae Seamus wedi ychwanegu at y rhestr 
hon, gydag Argraffu 3D, Dysgu Peiriannau ac, wrth gwrs, 
Datblygu VR.

Yn ei amser sbâr, mae Seamus yn mwynhau bod yn 
wneuthurwr, yn treulio llawer o’i amser yn datblygu ei 
systemau cartref clyfar. Pan fydd yn camu i ffwrdd oddi wrth 
dechnoleg, fel arfer, bydd yn bodloni ei hoffter o chwarae 
gemau; gan chwarae gemau cyfrifiadurol a phen bwrdd. Mae 
Seamus hefyd yn ymweld yn rheolaidd â Walt Disney World 
Florida. Mae ei ddyheadau’n cynnwys datblygu ei syniadau ei 
hun am gynhyrchion, a chystadlu yn Robot Wars.

Mae Seamus yn selog yn mynd i’r afael â heriau â’i 
frwdfrydedd dros ddysgu, a’i benderfyniad dyfal i gyflawni 
canlyniadau.
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Craig Stacey 
Cydymaith Ymchwil a Datblygu 
CEMET

Mae gan Craig 6 blynedd o brofiad fel peiriannydd dylunio 
caledwedd, a chanddo arbenigedd mewn RF a chyfathrebu 
diwifr. Trwy ei frwdfrydedd i hunan-wella a dysgu’n barhaus, 
mae wedi ehangu ei arbenigedd i gynnwys pynciau sy’n 
amrywio o ddeallusrwydd peiriannau a roboteg i ddatblygu 
gemau.

Mae wedi gweithio ar brosiectau gan gynnwys rhwydweithio 
Zigbee, RFID, rhwydweithio Bluetooth, trosglwyddo fideos yn 
ddiwifr, rhyngwynebau IBM Watson ac integreiddio Houndify. 
Mae Craig hefyd wedi arbrofi gyda chreu dyfeisiau mewnosod 
cwstwm ar gyfer prosiectau VR.
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David Hinton 
Rheolwr Gyfarwyddwr 
Evoke Education

Mae gan David dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio ym 
maes addysg, a 15 o’r rheiny yn y sector TGCh addysg. 
Sefydlodd y prosiect i ddarparu system gymorth gynhwysfawr 
ond syml i ysgolion ar gyfer ei seilwaith TGCh. Roedd 
David hefyd yn dechnegydd yn yr Awyrlu Brenhinol ac yn 
gyfarwyddwr gwasanaeth cenedlaethol ar gyfer cyflenwr offer 
swyddfa mawr.  

Ffurfiwyd Evoke Education fel cwmni technoleg trochi arloesol 
i gefnogi addysg mewn technoleg ddatblygol.

Ei safbwynt yw bod ysgolion ddim wedi datblygu mewn 
gwirionedd o ran technoleg, ers yr oed Fictoraidd. h.y.: Bwrdd 
du i fwrdd gwyn, i deledu sgrin gyffwrdd.

Maent o’r farn bod athrawon angen technoleg yn yr ysgol sy’n 
adlewyrchu cynnydd helaeth y byd tu allan mewn systemau 
trochi ac addysgol sydd ar gael heddiw. 

Yr avatar yw’r cam cyntaf i Evoke ar y daith i ddarparu 
systemau a fydd yn cynnwys AR (hololens) a VR, pan fydd yn 
dod yn offeryn addysgol realistig.
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Derick Murdoch 
Pennaeth Technoleg Ddigidol  
Galactig 

Mae Derick yn arbenigwr mewn Profiad Defnyddwyr a dylunio 
Rhyngwyneb Defnyddwyr, gyda sylw gwirioneddol i fanylder a’r 
gallu i greu dyluniadau sythweledol ar draws pob cyfrwng.

Gweithiodd Derick yn BBC Scotland am 8 mlynedd, lle creodd 
rai o’r prosiectau dwyieithog cyntaf a gomisiynwyd gan y 
rhwydwaith, yn Saesneg a Gaeleg. Arweiniodd ei waith at gael 
ei wneud yn gyfrifol dros gyfeiriad creadigol a rheoli cyflenwyr 
annibynnol ar gyfer BBC Learning Scotland.

Ar ôl gadael y BBC, treuliodd 5 mlynedd yn y sector masnachol, 
fel Uwch Ddylunydd ar gyfer Tinopolis Interactive – sy’n rhan o 
grŵp Tinopolis, un o gynhyrchwyr cyfryngau annibynnol mwyaf 
y DU.

Yn 2011, sefydlodd Derick Galactig, asiantaeth ddigidol 
lwyddiannus, adnabyddus iawn wedi’i lleoli yng Nghaernarfon, 
gogledd Cymru. Mae Galactig wedi cynhyrchu amrywiaeth o 
gymwysiadau symudol ar raddfa fawr a gwefannau.

Daeth Galactig yn rhan o Rondo Media ym mis Ionawr 2015. 



Martin McCabe
Rheolwr Gyfarwyddwr  
Atticus Digital Ltd

Mae Martin yn arbenigwr mewn rhithwirionedd a chyfathrebu, yn 
helpu sefydliadau i symleiddio negeseuon cymhleth a chyflwyno 
negeseuon allweddol i’w cynulleidfa darged. Mae ganddo 
dros 20 mlynedd o brofiad proffesiynol yn y cyfryngau digidol, 
ffotograffiaeth a chynhyrchu fideos.

Mae Martin wedi bod yn gweithio ym maes rhithwirionedd a realiti 
estynedig ers nifer o flynyddoedd, ac mae wedi cynhyrchu nifer 
o brosiectau fideos 360°, a gall weld dyfodol gwych ar gyfer y 
dechnoleg hon, nid yn unig ar gyfer setiau pen VR, ond dyfeisiau 
symudol hefyd, Facebook, YouTube a gwefannau. Er ei fod yn ei 
febyd, mae’r rhagolwg ar gyfer y farchnad hon yn enfawr. Rhagwelir 
y bydd realiti estynedig a rhithwirionedd gwerth $150 biliwn erbyn 
2020.

Mae Atticus Digital yn arbenigo mewn realiti estynedig a 
rhithwirionedd, fideos 360˚, animeiddiad, datblygu gwefannau 
ac apiau, maen nhw’n cyflwyno atebion creadigol, arloesol, ac yn 
arbenigo mewn distyllu gwybodaeth hynod gymhleth er mwyn 
i bawb allu ei deall. Fel y dywedant, “cymhleth wedi’i wneud yn 
syml”.

Mae Atticus yn cynhyrchu deunyddiau hyrwyddol ar gyfer cwmnïau 
bach, corfforaethau mawr a llywodraethau, i alluogi cyfathrebu 
mewn ffordd glir a chryno, i addysgu ac ymgysylltu â’r gynulleidfa. 
Mae prosiectau rhithwirionedd yn cynnwys gwaith ar gyfer Adidas, 
y BBC, EDF Energy, ExxonMobil, Horizon Pharma, IBM, Neilson 
Holidays, Samsung, Shell a Croeso Cymru.

Cewch wybod mwy yma www.atticusdigital.com
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Jon Hooper-Nash
Swyddog Gweithredol Gosodiadau a Marchnata 
Jeffrey Ross

Mae Jeffrey Ross yn werthwr tai teuluol wedi’i leoli mewn tair 
swyddfa, ym Mhontcanna, Penylan a Cathays. Nhw oedd un 
o’r gwerthwyr tai cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio technoleg 
VR, ac maent wedi’i weithredu ar draws ei portffolio gwerthu 
ers mis Gorffennaf 2016.

Maent yn ymfalchio yn y ffaith ei bod nhw’n werthwr tai 
gonest a blaengar, sy’n defnyddio technoleg newydd mewn 
sector sydd wedi gweithredu yn yr un ffordd ers degawdau. Y 
dechrau’n unig yw VR iddyn nhw fel cwmni, a byddent yn ei 
gyflwyno ar draws ein portffolio gosodiadau yn 2018.
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Cyfeiriad
CEMET 
Y Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddorau, 
Prifysgol De Cymru, 
Pontypridd, 
CF37 1DL

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


