
 

 

 
OERGELL: 
Wedi ei phweru gan drydan 
er mwyn gostwng 
tymheredd yr hyn sydd 
ynddi. Efallai bod ganddi 
adran rewi, mae rhai yn 
darparu rhew neu ddŵr 
oer. 

 

 

 
CAMERA ADNABOD 
WYNEBAU: Mae’n canfod 
nodweddion wyneb mewn 
delwedd neu fideo ac yn 
canfod cofnod mewn cronfa 
ddata o bobl. Gellir eu 
defnyddio er mwyn adnabod 
gwrthrychau eraill hefyd. 

 

 

 
CLO DRWS 
ELECTRONIG: Gellir cloi 
hwn a’i ddatgloi gyda 
bysellfwrdd neu 
fewnbwn arall. Gellid ei 
gyfuno â 
defnyddio allwedd. 

 

 

 
DYFAIS GPS: 
Mae’n defnyddio signalau o 
loerenni er mwyn darparu  
cyfesurynnau lleoliad. Gall 
hefyd ddarparu data am 
gyflymder a chyfeiriad. 

 

ORIAWR GLYFAR: 
Oriawr arddwrn â synhwyrydd sy’n 
gallu rhedeg rhaglenni cyfrifiadurol. 
Gall y synwyryddion gynnwys 
camerâu, synwyryddion tymheredd a 
symudiad, monitorau gwres, 
cwmpawd a lleoliad. Gall allbynnu 
sain a gwybodaeth weledol. Gallant 
weithredu fel ffonau 

 
 

THERMOSTAT CLYFAR: 
Mae’n rheoli tymheredd 
drwy roi gwresogyddion 
ymlaen a’u diffodd. 
Gallant gysylltu o bell drwy’r 
rhyngrwyd. Gall rhai ddysgu 
patrymau defnyddio megis 
dyddiau pan fo’r adeilad yn 
wag. 

 
 

SOCED CYFLENWAD 
CLYFAR: Gall reoli’r 
pŵer i offer trydanol 
gan ddefnyddio 
amserydd, neu drwy 
reoli o ddyfais arall 
megis ffôn clyfar. Gall 
rhai fonitro defnydd o 
drydan hefyd. 

 
 

TELEDU CLYFAR: 
Teledu wedi ei gysylltu 
i’r rhyngrwyd sydd 
hefyd yn cynnwys 
nodweddion a geir ar 
ddyfeisiau cyfrifiadurol, 
megis ar-alw a 
chyfryngau 
rhyngweithiol 

 
CAR CYSYLLTIEDIG: 
Wedi ei gysylltu drwy 
ryngrwyd diwifr er mwyn 
darparu gwasanaethau 
ychwanegol megis cynllunio 
taith, cyfathrebu, monitro 
cerbyd, adloniant a chymorth 
i’r gyrrwr. Gall rhai fonitro 
llesiant y gyrrwr er mwyn 
gwella diogelwch. 

 

SEINYDD CLYFAR: 
Dyfais rhwydwaith a reolir gan 
lais sy’n gallu cyfathrebu a 
rhannu cyfryngau â dyfeisiau 
eraill. Gall hefyd ddefnyddio 
gwasanaethau rhyngrwyd 
megis ffrydio 
a gall gyfathrebu gan 
ddefnyddio llais wedi’i 
syntheseiddio. 

 
FFÔN CLYFAR: 
Cyfrifiadur personol symudol sy’n 
gallu gwneud galwadau sain a 
fideo, derbyn negeseuon testun a 
data arall drwy apiau. Mae nifer 
yn cynnwys camerâu fideo, llywio 
GPS, chwaraewyr cyfryngau a 
gellir eu defnyddio ar gyfer gemau 
ac apiau eraill. Fel arfer mae 
ganddynt sgrin gyffwrdd lliw. 

 

GOLAU CLYFAR: 
Bwlb safonol gyda thechnoleg 
rhwydweithio sy’n eu galluogi 
i gysylltu â dyfeisiau eraill. 
Maent yn defnyddio data 
megis pwy sydd mewn ystafell, 
amser, lefelau golau dydd er 
mwyn bod yn fwy defnyddiol a 

lleihau’r defnydd o ynni. 

 

CLO CLYFAR: 
Dyfais electro-fecanyddol sy’n 
cloi neu’n datgloi wrth dderbyn 
signal o ddyfais arall, sydd fel 
arfer wedi ei amgodio. Gall hefyd 
hysbysu dyfeisiau eraill o’i stad 
bresennol neu ddata arall megis 
pŵer batri neu ymgais i dorri i 
mewn. 

 

 
MONITRO 
AMGYLCHEDDOL: Mae’n 
monitro data megis 
ansawdd dŵr, lefelau 
llygredd aer, symudiad 
anifeiliaid, neu 
ddigwyddiadau megis 
tsumani, daeargrynfeydd 
neu eirlithriadau. 

 
 

 

 

 


